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Resumo 

A celulose é o biopolímero mais abundante na natureza e apresenta grande 

potencial para ser processada e produzir de maneira sustentável biocombustíveis e 

produtos químicos. A conversão catalítica é um dos meios mais promissores para 

transformação da celulose. A separação entre produtos e catalisadores é uma etapa 

importante para indústria, o que coloca a catálise heterogênea em posição 

privilegiada como via de conversão, devido à facilidade de separação entre produto 

e catalisador. A hidrogenólise é uma via de transformação que promove a quebra de 

ligações C-C e a retirada de átomos de oxigênio, levando a uma gama de 

combustíveis e produtos químicos. Os carbetos de metais de transição suportados 

em carvão ativo são efetivos na quebra de ligações C-C, enquanto o paládio atua 

tanto na quebra de ligações C-C como em etapas de hidrogenação. Assim, este 

trabalho estudou as propriedades estruturais e catalíticas de catalisadores de 

carbeto de tungstênio suportados em carvão ativado e promovidos com paládio. 

Foram preparados e caracterizados catalisadores de WXC sem promotor e com 1 e 

2% de Pd. As medidas de fisissorção de N2 revelou que os catalisadores são 

formados por uma mistura de micro e mesoporos. A análise de difração de raios X 

revelou predominância da fase W2C nos catalisadores promovidos por Pd, enquanto 

que nos catalisadores ausentes de Pd ocorreu um misto de fases carbeto. As 

medidas de XPS revelaram que quanto maior quantidade de Pd na amostra, se tem 

mais tungstênio exposto na superfície. A seguir, os catalisadores foram aplicados 

em reações de conversão de celulose sob pressão de hidrogênio. A conversão de 

celulose foi determinada por gravimetria (balanço de massa) e termogravimetria e os 

produtos foram identificados e quantificados por cromatografia gasosa GC e por 

HPLC. Foram obtidos rendimentos em torno de 40% para etileno glicol, com 77% de 

conversão de celulose, em reações de 120 min a 220oC com o catalisador 2% 

WXC/C. Além disso, foram testados diferentes substratos e catalisadores para se 

entender o mecanismo de conversão e o papel de cada componente do catalisador 

na rota reacional. A obtenção de etileno glicol a partir da celulose se passa através 

da hidrólise do polissacarídeo em monômeros de glicose, reação retro-aldol 

produzindo glicolaldeído e hidrogenação para obtenção do etileno glicol. 

Palavras-chave: Biomassa; Carbeto de Tungstênio; Hidrogenólise. 



 

Abstract 

Cellulose is the most abundant biopolymer in nature and has great potential to 

be processed and to sustainably produce biofuels and chemicals. The catalytic 

conversion is one of the most promising ways for processing cellulose. The 

separation between the products and the catalysts is an important step for the 

industry, which puts the heterogeneous catalysis in prime position as route of 

conversion due to the easiness of separation of product and catalyst. Hydrogenolysis 

is a processing way that promotes breaking C-C bonds and the removal of oxygen 

atoms, leading to a variety of fuels and chemicals. The carbides of transition metals 

supported on activated carbon are effectives in breaking C-C bonds, while palladium 

acts both in breaking C-C bonds and in the hydrogenation steps. So, this work 

studied the structural and catalytic properties of catalysts of tungsten carbides 

supported on activated carbon and promoted with palladium. Catalysts WXC without 

promoter and 1 and 2% Pd were prepared and characterized. The N2 physisorption 

measurements showed that a mixture of micro and mesopores forms the catalysts. 

The analysis of X-ray diffraction revealed the predominance of W2C phase in the 

catalysts promoted with Pd, while in the catalysts absent from Pd a mixture of carbide 

phases occurred. XPS measurements showed that the greater amount of Pd in the 

sample, it is more tungsten exposed on the surface. Then, the catalysts were applied 

in cellulose conversion reactions under hydrogen pressure. The conversion of 

cellulose was determined by gravimetry (mass balance) and thermogravimetry, and 

the products were identified and quantified by GC and HPLC. Yields around 40% for 

ethylene glycol were obtained, corresponding to 77% conversion of cellulose, in 

reactions performed at 220 °C and 120 min reaction time, with catalyst 2% PdWXC/C. 

Additionally, different substrates and catalysts were tested for understanding the 

conversion mechanism and the role of each component of the catalyst in the reaction 

route. Obtaining ethylene glycol from cellulose goes through hydrolysis of the 

polysaccharide into glucose monomers, retro-aldol reaction producing glycolaldehyde 

and hydrogenating to obtain ethylene glycol. 

Keywords: Biomass; Tungsten Carbide; Hydrogenolysis. 
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1 Introdução 

1.1 Biomassa Lignocelulósica 

Desde a segunda metade do século XX, passou-se a destinar atenção no 

sentido de diminuir o consumo de combustíveis derivados do petróleo e a emissão 

de gases causadores do efeito estufa. Assim, se fazia necessário a busca por 

matérias primas alternativas e o desenvolvimento de tecnologias que pudessem 

diminuir a dependência energética mundial com o petróleo, visto que suas fontes 

são finitas. Nesse contexto, a biomassa se torna uma importante fonte para produzir 

de maneira sustentável combustíveis, produtos químicos e energia, como alternativa 

para suprir a demanda da indústria petroquímica. 

No Brasil, cerca de 150 milhões de toneladas só de bagaço de cana-de-

açúcar são obtidas anualmente nas usinas de açúcar e álcool. (1) Entretanto, a 

maior parte deste bagaço é usado diretamente para cogeração de vapor e 

eletricidade através da sua combustão. Frente à essa quantidade, o 

desenvolvimento de novas rotas competitivas economicamente para obtenção de 

combustíveis e produtos químicos é essencial para agregar valor à essa matéria 

prima. 

A biomassa lignocelulósica é composta majoritariamente por celulose, 

hemiceluloses e lignina, que constituem as paredes das células vegetais. A 

proporção entre estes componentes macromoleculares varia de acordo com o tipo e 

origem da biomassa. Além do que, com exceção da celulose, a estrutura e 

composição química das macromoléculas variam de acordo com a biomassa de 

origem, como será mostrado adiante. Normalmente a biomassa lignocelulósica é 

composta por 40 – 50% de celulose, 25 – 35% de hemiceluloses e 15 – 20% de 

lignina, (2) além de cinzas e extrativos, podendo haver algumas variações entre 

espécies diferentes. Dando destaque para a fração fibra de bagaço de cana-de-

açúcar, que possui cerca de 46% de celulose, 32% de hemiceluloses e 21%. (3) 

1.1.1 Celulose 

Em 1838, o químico francês Anselme Payen descreveu um sólido fibroso que 

restava após o tratamento de tecidos vegetais com ácido e amônia. Este sólido era 
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isômero do amido, e teve sua fórmula molecular determinada por análise elementar 

como sendo C6H10O5. O termo celulose foi cunhado em 1839 em uma publicação da 

academia francesa sobre o trabalho de Payen. (4) 

A celulose é um polímero de alta massa molecular, sendo o mais abundante 

na natureza. Esse biopolímero linear é formado por sucessivas unidades da aldose 

β-D-glicopiranose na conformação cadeira (5), unidas através de ligações β-1,4-

glicosídicas. A celobiose é a unidade repetitiva da celulose (Figura 1). (4) 

Figura 1 - Estrutura da celulose, apresentando a unidade de celobiose entre colchetes e as 
extremidades redutora e não-redutora da cadeia. 
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A estrutura de cadeia da celulose apresenta ligações de hidrogênio 

intramoleculares, entre unidades de glicose adjacentes, e intermoleculares, entre 

cadeias de celulose adjacentes, devido aos grupamentos hidroxila, além de 

interações de Van der Waals. Essas interações intra e intermoleculares conferem à 

celulose uma estrutura tridimensional com regiões cristalinas na forma de placas 

rígidas, o que dificulta sua dissolução e sua transformação química (Figura 2). (5-7) 

A celulose foi o primeiro polímero a ser submetido a estudos de difração de raios X, 

(8) um ano após a descoberta do fenômeno de difração em materiais cristalinos. 
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Figura 2 - Estrutura da cadeia de celulose apresentando suas ligações β -1,4-glicosídicas e 
ligações de hidrogênio entre os grupos hidroxilas. 

 

Fonte: RINALDI, R.; SCHÜTH, F. Energy Environ. Sci., v. 2, p. 610-626, 2009. (Adaptado) 

O conjunto de várias cadeias de celulose aproximadamente paralelas, 

interagindo por forças de Van der Waals e ligações de hidrogênio, é chamado de 

fibrila elementar, contendo cerca de 40 cadeias celulósicas. O conjunto das fibrilas 

elementares dá origem às microfibrilas. 

A celulose apresenta grande potencial para ser processada para produzir de 

maneira sustentável biocombustíveis e produtos químicos de interesse industrial. (6) 

Devido a abundância e potencialidade energética e química, a celulose proveniente 

da biomassa é uma fonte renovável para suprir uma futura escassez de 

combustíveis fósseis, cujas fontes são finitas. 

1.1.2 Hemiceluloses 

Todos os polissacarídeos de tecidos vegetais, que não seja celulose, são 

classificados como hemiceluloses, ou polioses. O termo hemiceluloses foi cunhado 

em 1891 por Schulze, por acreditar que esses polissacarídeos eram precursores da 

celulose. (9) 

As polioses se caracterizam por serem polissacarídeos ramificados, com 

diferentes composições de monossacarídeos. Enquanto a celulose faz referência à 

apenas um biopolímero, as hemiceluloses são uma classe de compostos, variando 

em estrutura e composição dependendo da origem vegetal. A Figura 3 apresenta 
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estruturas de polioses proveniente de folhosas (xilana) e de coníferas (manana). As 

unidades de açúcares que compões as hemiceluloses podem ser divididas em 

quatro grupos: pentoses, hexoses, ácidos hexurônicos e desoxi-hexoses. 

Figura 3 – Estrutura de hemiceluloses de folhosas (xilana) e de coníferas (manana). 

 

Fonte: FENGEL, D.; WEGENER, G. Wood: chemistry, ultrastructure, reactions. Berlin: W. de 

Gruyter, 1984. (Adaptado) 

A cadeia principal da poliose pode ser classificada como homopolimérica, 

quando é formada por apenas um tipo de açúcar, ou heteropolimérica, quando é 

formada por dois ou mais tipos. Os biopolímeros de pentoses são as pentosanas, 

enquanto os de hexoses são as hexosanas. O nome das polioses são dados de 

acordo com o monossacarídeo predominante na cadeia principal. Sendo assim, as 

xilanas são formadas predominantemente por unidades de xiloses, enquanto as 

mananas são formadas por unidades de manose. Madeiras de folhosas e coníferas 

diferem em porcentagens de polioses bem como dos monossacarídeos que as 

formam. O bagaço de cana-de-açúcar tem a xilose como principal poliose. 

As hemiceluloses não apresentam cristalinidade, sendo facilmente atacadas 

por ácidos minerais diluídos a quente e são solúveis em meio alcalino, 

diferentemente da celulose. Nos tecidos vegetais se encontram como um 

emaranhado de cadeias que não possuem orientação preferencial, com grande 
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quantidade de ligações de hidrogênio inter e intramolecular. É o componente que 

“separa” a celulose e a lignina, unindo as fibrilas elementares entre si e à lignina. 

Dois fatores físico-químicos são determinantes para que as hemiceluloses 

estejam associadas tanto à celulose quanto à lignina. A similaridade química entre 

as hemiceluloses e a celulose permite a formação de muitas ligações de hidrogênio 

entre as cadeias, fazendo com que estejam intimamente associadas. Já o contato 

entre as hemiceluloses e a lignina se deve à estrutura amorfa de ambas, permitindo 

a sobreposição da lignina na poliose. (10) 

1.1.3 Lignina 

A lignina é o segundo biopolímero mais importante do mundo vegetal (perde 

em importância apenas para celulose), e é a maior fonte de carbonos aromáticos da 

natureza. Seu nome vem do latim “lignum”, que quer dizer madeira. A lignina é um 

componente característico de plantas vascularizadas, conferindo impermeabilização 

às paredes celulares, o que permite transporte de nutrientes em meio aquoso, e 

resistência mecânica. A lignina está presente na parede secundária e lamela média 

de tecidos vegetais de gimnospermas e angiospermas, não ocorrendo em plantas 

inferiores, como algas, líquens e musgos. (9) A distribuição da lignina ao longo da 

planta e até mesmo na parede celular não é uniforme, variando também com o 

estágio de maturação do vegetal. 

Em termos químicos, a macromolécula de lignina é um material amorfo 

formado por diferentes combinações de três unidades básicas de álcoois 

aromáticos: álcool p-coumarílico, álcool coniferílico e álcool sinapílico (Figura 4). A 

estrutura tridimensional da lignina é formada durante o crescimento do vegetal, de 

modo a preencher os interstícios entre os polissacarídeos, e prover revestimento aos 

mesmos, fortalecendo e enrijecendo as paredes celulares, além de proteger de 

ataques de microrganismos. 
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Figura 4 - Precursores primários das ligninas. a) álcool p-coumarílico; b) álcool coniferílico; 
c) álcool sinapílico 

HO

OH

HO

OH

O

HO

OH

OO

A) B) C)  

Fonte: FENGEL, D.; WEGENER, G. Wood: chemistry, ultrastructure, reactions. Berlin: W. de 

Gruyter, 1984. (Adaptado) 

 A estrutura e propriedades da lignina dependem do arranjo e das proporções 

entre os álcoois fenólicos, que variam de acordo com o vegetal de origem. Devido à 

essa gama de tipos de ligninas, estas são classificadas como uma classe de 

compostos, tal como as hemiceluloses. Para organizar e classificar as ligninas, foi 

criada uma nomenclatura de acordo com a ocorrência dos principais núcleos 

aromáticos: p-hidroxifenila (H), Guaiacila (G) e Siringila (S) (Figura 5). Criou-se 

assim três possíveis classificações: ligninas guaiacila (ligninas-G), que ocorrem em 

coníferas e são formadas majoritariamente por unidades de guaiacilas; siringila-

guaiacila (ligninas-GS),  que ocorre em folhosas e possuem quantidades 

equivalentes de guaiacila e siringila, com poucas unidades de p-hidroxifenila; e 

siringila-guaiacila-p-hidroxifenila (ligninas-GSH), que ocorre em gramíneas, e tem 

mais unidades p-hidroxifenila que folhosas e coníferas, mas ainda assim menos que 

guaiacila e siringila. 

Figura 5 - Principais núcleos aromáticos das ligninas. A) p-hidroxifenila (H); B) Guaiacila 
(G); C) Siringila (S). 

OH OH

O

OH

OO

A) B) C)  



 23 

Devido a uma grande variedade de possibilidades de condensação e 

polimerização dos precursores aromáticos, a estrutura polimérica das ligninas é 

complexa e com diversos sítios reativos. Sua química é governada pela presença de 

uma variedade de grupos funcionais, como éteres (alifáticos e aromáticos), álcoois 

(alifáticos e benzílicos), fenóis e carbonilas, como pode ser visto na estrutura 

proposta por Nimz (Figura 6). (9) Essa variedade de sítios reativos faz com que o 

isolamento desta macromolécula provoque mudanças estruturais, rompendo 

ligações e formando outras. Isso faz com que sua caracterização tal qual como se 

apresenta in natura seja dificultada. Estudos de elucidação estrutural empregam 

métodos suaves que modifiquem o menos possível a estrutura da lignina na matéria 

prima. (11) Ligações éter e C-C determinam a escolha do método de isolamento e 

caracterização. (10) 

Figura 6 - Modelo estrutural da Lignina proposto por Nimz (1974) 

 

Fonte: FENGEL, D.; WEGENER, G. Wood: chemistry, ultrastructure, reactions. Berlin: W. de 

Gruyter, 1984. (Adaptado) 

Ao passo que a riqueza química desta macromolécula dificulte seu isolamento 

e caracterização, isto se torna uma qualidade do ponto de vista de transformação e 

obtenção de produtos químicos. (12) Atualmente, a grande quantidade de lignina 
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obtida como produto secundário de processos de polpação química são incineradas 

para obtenção de energia. 

1.1.4 Organização dos Componentes Macromoleculares no Tecido Vegetal 

O arranjo dos componentes macromoleculares no tecido vegetal se dá, 

basicamente, na forma de cadeias de celulose revestidas pelas polioses, que por 

sua vez são recobertas pela lignina. As cadeias celulósicas estão arranjadas de 

maneira compacta e ordenada, formando as fibrilas elementares. Estas por sua vez 

estão envoltas pelas cadeias de polioses, que estão dispostas em um arranjo não 

ordenado, e funcionam como uma espécie de “cola” entre as fibrilas. A lignina acaba 

por preencher os interstícios e envolver os polissacarídeos, formando a macrofibrila 

e enrijecendo o material. (9) A Figura 7 apresenta um modelo que descreve como os 

constituintes macromoleculares da biomassa estão dispostos e associados entre si. 

Além disso, o modelo faz uma evolução das escalas, partindo desde uma unidade 

de glicose, à nível molecular, que constitui a cadeia celulósica. A partir do arranjo e 

compactação dessas cadeias são formadas as fibrilas elementares, que estão 

envolvidas pelas polioses e lignina. Saindo da escala macromolecular, passa então 

para o nível celular, mostrando que estes constituintes compõem a parede das 

células que constituem o vegetal.   
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Figura 7 - Arranjo dos constituintes macromoleculares na biomassa vegetal. 

 

Fonte: ZAKZESKI, J. et al. Chem. Rev. v. 110, p. 3552 – 3599, 2010. (Adaptado) 

1.2 Biorrefinaria 

1.2.1 Conceitos 

A biorrefinaria é uma unidade industrial que integra os processos de 

transformação da biomassa. Assim, uma biorrefinaria obtêm a partir da biomassa 

desde combustíveis e energia, até produtos químicos que tradicionalmente são 

obtidos a partir do petróleo nas refinarias. Pela obtenção de diferentes produtos, a 

biorrefinaria explora o potencial da biomassa e seus resíduos industriais, agregando 

valor à essa matéria prima. Assim, os produtos químicos de alto valor agregado 

aumentam a rentabilidade da indústria, enquanto a produção de energia própria 

diminui o custo do processo. (13) 

O avanço da biorrefinaria tem como propósito desenvolver e estabelecer 

plenamente três tipos de unidades industriais, que são diferenciadas pelo tipo de 

matéria prima explorada. As biorrefinarias de lavouras inteiras usam cereais ou milho 

como matéria prima. A biorrefinaria verde, que explora biomassas úmidas, como 
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grama e cereais não maduros. E a biorrefinaria lignocelulósica, que usa matérias 

primas “secas”, como biomassas e resíduos que contém majoritariamente celulose. 

(14) 

Assim, o melhor aproveitamento da biomassa lignocelulósica está contido 

nesse conceito de biorrefinaria, promovendo um ganho econômico no processo e 

minimizando resíduos. (15) O desenvolvimento da biorrefinaria é essencial para uma 

produção integrada de alimentos, materiais, biocombustíveis e produtos químicos de 

interesse industrial. (16) E para uma utilização eficiente da biomassa é preciso 

entender e criar toda uma rede de processos de produção em cadeia. A Figura 8 

mostra como uma biorrefinaria baseada na cultura de cana-de-açúcar integra uma 

linha produtiva, desde a agricultura até produtos de maior valor agregado. 

Figura 8 - Integração de uma biorrefinaria lignocelulósica baseada na cultura de cana-de-
açúcar, desde a produção rural até produtos de alto valor agregado. 

 
Fonte: KAMM, B.; KAMM, M. Chem. Biochem. Eng. Q., v. 18, n. 1, p. 1-6, 2004. (Adaptado) 

É no contexto de transformação e valorização da celulose como matéria prima 

que o presente trabalho se insere. 
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1.2.2 Petróleo versus Biomassa 

A proposta de se desenvolver e implantar biorrefinarias se baseia na ideia de 

substituir o petróleo não só na obtenção de combustíveis, como também obter uma 

diversidade de produtos químicos de uma fonte renovável. Pelo fato de a biomassa 

ser uma fonte renovável, o seu ciclo de emissão e consumo de CO2 a partir da 

queima de combustíveis se sustenta, não contribuindo para o aumento da 

concentração deste gás na atmosfera (Figura 9). Um dos fatores primordiais para o 

sucesso e desenvolvimento da indústria petroquímica ao longo do século XX foi o 

aproveitamento mais completo da matéria prima, agregando valor não só pela 

obtenção de combustíveis como também de produtos químicos. Assim, para o 

estabelecimento pleno das biorrefinarias, é preciso aumentar a rentabilidade 

também através de rotas viáveis de obtenção de produtos químicos, para que se 

justifique, além de ambiental, economicamente. Visto que esses processos não são 

ditados meramente por questões químicas e ambientais, mas sim por questões 

políticas e de mercado. 

Figura 9 - Ciclo do CO2 oriundo de combustíveis do petróleo e da biomassa. 

 

Fonte: ALONSO, D. M. et al. Green Chem., v. 12, p. 1493 – 1513, 2010. (Adaptado) 
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Para se entender melhor como é possível se chegar aos mesmos produtos 

partindo de matérias primas diferentes, será estabelecido um paralelo entre as duas 

formas de obtenção desses produtos. 

A começar pelo processamento da matéria prima. O Refino do petróleo é, a 

grosso modo, um processo baseado em propriedades físicas, principalmente na 

diferença de massa molecular dos hidrocarbonetos. Já o “refino” da biomassa 

necessita de processos químicos, baseados nas diferentes propriedades físico-

químicas de cada constituinte macromolecular. 

Após o refino do petróleo, os hidrocarbonetos passam por etapas de ajuste de 

massa molecular, como craqueamento, e rearranjo de estrutura para obtenção de 

combustíveis. Já para obtenção de produtos químicos, os hidrocarbonetos devem 

passar por um processo de funcionalização química. A primeira etapa para 

funcionalização química deve ser a inserção de insaturações nos hidrocarbonetos, 

para posteriores polimerizações e/ou oxidações na cadeia carbônica, agora 

insaturada. 

Já as macromoléculas da biomassa se apresentam funcionalizadas e 

organizadas no tecido vegetal. Para a exploração de seu potencial químico, a 

biomassa deve primeiramente passar por processos de desorganização e separação 

dos componentes macromoleculares. Então, cada tipo de macromolécula deve ser 

processada, em operações que diminuam a extensão das cadeias poliméricas e 

suas funcionalizações. Em particular para os açúcares, se nos atentarmos para sua 

fórmula geral Cx(H2O)y (geralmente x = y), em uma observação superficial, têm-se 

um átomo de oxigênio ligado a cada átomo de carbono. Então, além da quebra de 

ligações C-C, devem ser quebradas ligações C-O, diminuindo o número de 

funcionalizações da cadeia carbônica. Assim, a transformação química da biomassa 

para produtos químicos e biocombustíveis deve sempre visar a diminuição da 

relação O/C, que nos açúcares é igual a 1 na maioria dos casos, mas não eliminar 

totalmente os oxigênios. A Figura 10 mostra como as rotas de processamento do 

petróleo e da biomassa estão relacionadas e convergem para os mesmos destinos 

finais de processo.  
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Figura 10 - Comparativo entre os meios de obtenção de combustíveis e produtos químicos 
a partir do petróleo e da biomassa lignocelulósica. 

 

Fonte: SERRANO-RUIZ, J. C. et al. Chem. Soc. Rev., v. 40, p. 5266 – 5281, 2011. 

(Adaptado) 

Tanto o petróleo quanto a biomassa convergem para os mesmos produtos 

finais, o primeiro passando por processos de funcionalização e oxidação, e a 

segunda por processos de redução e quebra de ligações. Pode ser dito que o 

petróleo já está quase pronto para o uso na forma de combustíveis, mas para 

obtenção de produtos químicos precisa ser processado visando sua funcionalização. 

Já a biomassa está mais próxima quimicamente de produtos de interesse industrial, 

mas precisa ser reduzida quimicamente para obtenção de combustíveis. Um meio 

alternativo para essas transformações na biomassa é a hidrogenólise, que promove 

a quebra de ligações e a redução de funções orgânicas, e esse assunto será 

abordado mais profundamente adiante. 

1.3 Transformação Química de Monossacarídeos 

A partir da hidrólise dos açúcares da biomassa, mono, di e oligossacarídeos 

são facilmente obtidos (17-24). Pensando nos polissacarídeos mais abundantes, 

glicose é obtida a parir da celulose e xilose a partir das hemiceluloses (xilana). (25) 

Depois de hidrolisados os polissacarídeos, os monossacarídeos obtidos podem 

sofrer reações de isomerização, desidratação, oxidação, hidrogenação e 
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hidrogenólise, obtendo produtos que são bases químicas para obtenção de uma 

variedade de produtos de interesse industrial. (2, 7, 19, 25-35) A seguir, serão 

apresentados, suscintamente, possíveis caminhos de reação que esses açúcares 

podem seguir. 

A começar pela glicose. Primeiramente será tratado de sua isomerização a 

frutose, que pode ocorrer em meio ácido ou básico, e a desidratação dessas duas 

hexoses a hidroximetilfurfural (HMF), que é uma plataforma química para obtenção 

de combustíveis, produtos químicos e polímeros. Os primeiros relatos das reações 

de isomerização de glicose em frutose foram feitos por de Bruyn e van Ekenstein em 

1895, quando descobriram, por acaso, transformações de açúcares em soluções 

alcalinas. (18) Em 1975, Harris e Feather publicaram um trabalho sobre a 

interconversão de açúcares, tratando da D-glicose, D-manose e D-frutose. (37) A 

isomerização de glicose em frutose passa por um intermediário enediol, 

transformando a aldose em cetose. A desidratação desses açúcares em HMF se 

processa então pela perda de três moléculas de água (Figura 11). 

Figura 11 - Isomerização de glicose em frutose e desidratação das hexoses até HMF. 
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Fonte: CORMA, A.; et al. Chem. Rev, v. 107, p. 2411-2502, 2007. (Adaptado) 

Já a oxidação da glicose pode levar à diversos ácidos e ceto-ácidos, visto a 

grande disponibilidade de hidroxilas suscetíveis à oxidação (Figura 12). (25) Além 

disso, no caso de a glicose passar por reações de clivagem de ligações C-C antes 
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de ser oxidada, o leque de possibilidades de formação de ácidos aumenta, pela 

diversidade de polióis de cadeias pequenas que poderão sofrer oxidação. 

Figura 12 - Produtos obtidos via oxidação da glicose. 
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Fonte: CORMA, A.; et al. Chem. Rev, v. 107, p. 2411-2502, 2007. (Adaptado) 

Partindo agora para reações que utilizam hidrogênio, a hidrogenação direta 

da glicose leva à sorbitol, enquanto a hidrogenação da frutose pode levar à dois 

isômeros, sorbitol e manitol, como apresentado na Figura 13. 
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Figura 13 - Hidrogenação de glicose e frutose. 
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 Já a hidrogenólise da glicose leva à uma diversidade de produtos, com 

predominância de polióis e álcoois, além de ceto-álcoois (Figura 14) (17, 21-23, 38-

53). Além disso, a glicose pode sofrer isomerização e daí então seu isômero sofrer 

hidrogenólise, aumentando ainda mais a variedade de produtos. 

Figura 14 - Produtos de hidrogenólise da glicose. 
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 A xilose, açúcar obtido pela hidrólise das xilanas, também pode sofrer 

reações semelhantes às da glicose, visto sua similaridade química (Figura 15). (25, 

54) Entretanto a gama de produtos é diferente, podendo também chegar à 

importantes plataformas químicas. 

Figura 15 - Rotas de transformação da xilose. 
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A seguir será dado destaque à conversão catalítica de celulose, que é o foco 

de estudo deste trabalho. 

1.4 Conversão de Celulose via Catálise Heterogênea 

A conversão da celulose se inicia pela degradação das fibras, 

descompactando as cadeias. Do ponto de vista químico, a celulose primeiramente 

requer a sua hidrólise para a obtenção das unidades de glicose. Após a hidrólise, o 

monossacarídeo pode ser transformado quimicamente em uma gama de produtos 

de interesse industrial, como biocombustíveis e monômeros para indústria de 

polímeros. Dentre os diversos meios de conversão da celulose, podendo ser 

químicos físicos e/ou biológicos, a conversão catalítica é um dos processos mais 

promissores e desafiadores, isto devido às propriedades físicas e químicas desta 

macromolécula. (5-7, 19, 20) 

Catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação, 

uma vez que diminuem a energia de ativação necessária para a substância reagir, e 

podem ser recuperados inalterados ao final do processo. (55) Assim, um caminho de 

reação que antes era desfavorável cineticamente (mesmo que favorável 

termodinamicamente), passa a ser o caminho preferencial, direcionando a reação 

para determinado produto. Os catalisadores são de suma importância para a 



 34 

indústria, e a maioria dos processos químicos utilizam catalisadores para obtenção 

de determinados produtos, que não seriam viáveis sem sua atuação. 

Existem diferentes métodos que promovem a conversão catalítica da celulose 

via catalisadores homogêneos e heterogêneos. Os catalisadores homogêneos 

englobam ácidos minerais, enzimas não imobilizadas e complexos metálicos não 

sólidos. (5, 34) Esses catalisadores apresentam a vantagem de atuarem sob 

condições mais brandas de reação, estarem mais bem dispersos no meio e terem 

uma maior seletividade aos produtos de interesse. No entanto, a dificuldade e o alto 

custo para separação entre produtos e catalisadores tornam esses processos 

dispendiosos e pouco eficientes, além de gerar problemas de corrosão do sistema 

reacional quando são utilizados ácidos minerais. (5, 6) A imobilização desses 

catalisadores em matrizes sólidas e o uso de sistemas bifásicos são alternativas 

para superar a dificuldade de separação entre produto e catalisador. (56-58) 

Já a catálise heterogênea apresenta facilidade de separação entre produto e 

catalisador, uma vez que se encontram em fases diferentes. Isso tem influência 

direta no preço final do produto, já que os processos de separação representam 

mais da metade dos investimentos em equipamentos das indústrias químicas. (59) E 

de fato os catalisadores heterogêneos são mais amplamente utilizados na indústria 

química, sendo que cerca de 80-85% dos processos utilizam catalisadores 

heterogêneos. (60) Assim, uma rota promissora para promover a transformação da 

celulose em combustíveis e produtos químicos é a catálise heterogênea, onde a 

biomassa é transformada em um produto de interesse industrial a partir de reações 

químicas que ocorrem em solução na presença de um catalisador sólido. (7) 

Os catalisadores heterogêneos devem ser ativos para a reação de interesse, 

ou seja, transformar a maior quantidade de reagente em produto; ser seletivo, ou 

seja, dentre os possíveis produtos formados produzir o desejado em maior 

quantidade. Além disso, ser economicamente viável, possuir vida útil longa, ser 

estável às condições térmicas e ao meio reacional da reação catalítica. Todo o 

processo catalítico ocorre em regiões bem específicas da superfície dos 

catalisadores, que são chamados de sítios ativos. Uma maneira de ampliar as 

propriedades catalíticas do catalisador é aumentar a exposição dos sítios ativos. Isto 
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pode ser alcançado com o aumento da área superficial e da dispersão da fase ativa 

através do uso de suportes. Este suporte deve ser um material inerte ao processo de 

catálise e de elevada área superficial. (61) 

A utilização de um catalisador adequado em condições reacionais controladas 

como temperatura, pressão, agitação e tempo de reação pode promover a 

transformação da biomassa lignocelulósica em biocombustíveis e produtos químicos 

de interesse industrial. (5-7, 21-24, 62) No entanto, o desempenho catalítico está 

diretamente relacionado às propriedades químicas, à metodologia de síntese, bem 

como as características estruturais e superficiais do catalisador. Sendo assim, o 

desenvolvimento de um catalisador, que apresente boas propriedades catalíticas 

para a reação química de interesse, passa pelo estudo das interações entre fase 

ativa/suporte/catálise. 

1.5 Hidrogenólise 

Definido o tipo de catalisador (homogêneo ou heterogêneo) que irá atuar na 

conversão da biomassa, deve ser estabelecido de que maneira essa transformação 

será realizada. Como já destacado anteriormente, a relação entre os interesses da 

biorrefinaria e a exploração da química orgânica da biomassa passa pelo uso de 

hidrogênio, (63) que está envolvido em reações de quebras de ligação C-C e C-O. A 

formação de ligações entre átomos de hidrogênio e outros átomos é etapa primordial 

para que se possa converter um grupo funcional em outro. Nesse contexto, duas 

rotas de transformação que utilizam hidrogênio apresentam potencial para promover 

essa conversão da biomassa: a hidrogenação e a hidrogenólise. A hidrogenação 

envolve quebra de ligações π C=C (em sistemas insaturados) e C=O pela inserção 

de hidrogênio, promovendo a redução de carbonilas a álcoois. No entanto, não 

abrange a quebra das ligações σ C-O, e portanto não diminui a razão O/C dos 

substratos. Já as reações de hidrogenólise envolvem tanto quebras de ligações σ C-

O quanto C-C. (63) Assim, a hidrogenólise é uma das alternativas mais adequadas 

para promover essas transformações. 

Reações de hidrogenólise se caracterizam pela inserção de átomo de 

hidrogênio em uma ligação σ. (63) Como consequência, ocorre a quebra de uma 
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ligação σ do substrato e é adicionado um átomo de hidrogênio à cada átomo 

envolvido na ligação que foi rompida. 

Alguns autores defendem a obtenção de biocombustíveis e produtos químicos 

levando a biomassa até gás de síntese, e então a partir destes chegar aos produtos 

de interesse. (64-69) Essa ideia envolve a quebra de todas as ligações C-C, C-H, e 

mesmo C-O e O-H, e então os átomos são recombinados para que sejam formadas 

as novas ligações e posteriormente inseridas as funcionalizações para se obter a 

estrutura química desejada. Já a transformação química da biomassa através da 

hidrogenólise é uma maneira de se obter os produtos químicos e biocombustíveis 

desejados sem que a quebra das macromoléculas seja processada completamente. 

Assim, em termos de caminho de reação, não seria necessário percorrer o trecho de 

quebra de ligações da macromolécula completamente e o trecho de formação das 

novas ligações (Figura 16), evitando um gasto energético. O desafio é entender e 

controlar as propriedades físicas e químicas dos catalisadores heterogêneos e os 

parâmetros reacionais da hidrogenólise para se ter um domínio do processo 

catalítico, conseguindo a maior conversão e seletividade ao produto de interesse. 

Figura 16 - Comparativo entre obtenção de produtos via gás de síntese e hidrogenólise. 

 

1.5.1 Quebra de Ligações C-O 

A mais importante quebra de ligações na hidrogenólise da biomassa é a 

quebra de ligações C-O, por diminuir a razão O/C. Durante a hidrogenólise de uma 

das funções álcoois de uma molécula de açúcar por exemplo, o grupo OH é 

substituído por um átomo de hidrogênio. Assim sendo, a hidrogenólise é por vezes 

chamada de desoxigenação. 
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A quebra de ligações simples C-O em álcoois normalmente é difícil de ser 

processada, e requer características estruturais favoráveis do substrato para ocorrer. 

Nesse ponto, é de suma importância que o catalisador atue orientando o substrato 

de maneira preferencial para que a reação possa acontecer. Usualmente, moléculas 

com potencial para sofrer hidrogenólise contêm átomos de carbono capazes de 

estabilizar carga positiva, conectados à bons grupos de saída, procedendo de 

maneira similar a reações de substituição nucleofílica. Entretanto, álcoois também 

podem sofrer hidrogenólise se o catalisador atuar ativando a ligação C-O. (63) 

A clivagem de ligações C-O pode se passar basicamente por dois 

mecanismos: clivagem de ligações assistida por hidreto, ou hidrogenolítica, e 

inserção iônica do metal na ligação C-O. (63) Compostos com bons grupos de saída 

sofrem clivagens hidrogenolíticas rápidas, enquanto maus grupos de saída sofrem 

reações lentas. Em clivagens hidrogenolíticas a estereoquímica é similar a reações 

de substituição nucleofílica. Normalmente as reações se processam com caráter 

SN2, mas se a molécula possuir átomos de carbono que podem estabilizar cargas 

positivas (como carbono terciário), a clivagem também pode exibir caráter SN1. 

Clivagens hidrogenolíticas provavelmente necessitam de íons hidreto na superfície 

do catalisador, que possam reagir com o átomo de carbono eletrofílico do substrato. 

No mecanismo de inserção, o metal é inserido na ligação carbono-oxigênio. Essa 

inserção é promovida por uma forte interação metal-oxigênio. Assim, espera-se que 

íons metálicos podem ter papel importante no mecanismo de inserção. 

Ligações entre átomos de oxigênio e carbonos sp3 em álcoois, éteres e 

ésteres são bastante resistentes à hidrogenólise. Temperaturas elevadas e pressões 

são necessárias para promover a clivagem de ligações C-O, e essas condições 

também podem provocar a quebra de ligações C-C. Muito embora ligações C-C 

sejam mais difíceis de serem clivadas do que ligações entre carbono e um 

heteroátomo, devido à polarização da ligação. No caso de átomos de carbono 

terciários, a redução do álcool a alcano é mais fácil. Hidrogenólise de álcoois 

terciários catalisada por ácido foram observadas sob 1 atm de hidrogênio em Pt e Pd 

(70, 71).  
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1.5.2 Quebra de Ligações C-C 

A hidrogenólise de ligações C-C é mais difícil de ser processada devido à 

baixa polarização da ligação. A baixa reatividade destas ligações é um desafio para 

a química catalítica que busca torná-las sítios reativos. Assim, a superfície do 

catalisador deve agir ativando os átomos envolvidos nessas ligações. Na 

hidrogenólise de alcanos, que seria o tipo de ligação C-C mais difícil de ser rompida 

pela polarização praticamente nula, a primeira etapa é a ativação das ligações C-H, 

e a segunda etapa é a ativação da ligação C-C para que esta seja quebrada. 

Cicloalcanos com anéis de 5 membros ou menores são mais fáceis de sofrerem 

hidrogenólise do que alcanos lineares, devido à tensão do anel e a tensão angular. 

Ligações C-C em carbonos funcionalizados sofrem hidrogenólise mais 

facilmente. Por exemplo, ligações C-C, sendo um dos carbonos carbonílico com 

hidroxila em posição β sofrem quebras via retro-aldol (Figura 17). (17, 24, 72) 

Figura 17 - Mecanismo de clivagem de ligações C-C via retro-aldol. 

 

1.6 Carbetos de Metais de Transição e Promotores 

Os carbetos de metais de transição são formados a partir da incorporação de 

átomos de carbono na rede do metal de transição, como Ti, V, Nb, Mo e W. (73) 

Estes materiais são mais comumente conhecidos por suas propriedades físicas e 

químicas diferenciadas para a área de metalurgia, como elevada dureza, resistência 

a corrosão, são refratários e abrasivos e apresentam elevado ponto de fusão. (74) 

De acordo com Levy e Boudart (75), as propriedades catalíticas apresentadas 

pelo carbeto de tungstênio, similares a da Pt, provem da modificação da estrutura 

eletrônica do tungstênio pela adição do carbono. Segundo uma explicação 

simplificada (74), com a inserção intersticial do carbono ocorre a expansão da rede 
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cristalina do metal de transição e isto resulta no aumento da distância das ligações 

M-M (M = metal). Este aumento provoca a contração da banda-d, e esta contração é 

estimada como sendo proporcional a quinta potência da distância M-M. Deste modo, 

a contração da banda-d pode resultar numa maior densidade de estados próximos 

ao nível de Fermi, o que corrobora com as características eletrônicas apresentadas 

pelos elementos do Grupo da Pt. No entanto, os mecanismos que conferem as 

propriedades catalíticas apresentadas pelos carbetos de metais de transição 

parecem ir além da modificação da configuração eletrônica, pois estes sistemas 

apresentam comportamento catalítico em termos de seletividade e cinética de 

reação que diferem dos elementos do grupo da Pt. 

Os métodos convencionais de síntese dos carbetos derivam de processos 

metalúrgicos, onde ocorre a reação do metal ou óxido precursor com quantidades 

adequadas de carbono, atmosfera redutora e elevadas temperaturas, por volta de 

20000C. Estes processos resultam em materiais de baixa área superficial, 1-2 m2 g-1, 

o que normalmente é se tenta minimizar para a aplicação em catálise. Já os 

processos de carburação dos metais ou óxidos em presença de CO ou da mistura 

CO/CO2 geram carbetos de área superficial intermediárias, 20-50 m2 g-1. No entanto, 

estes necessitam de um controle rigoroso da quantidade de CO, pois em baixa 

concentração a carburação não ocorre e em elevada favorece a deposição de grafite 

na superfície do material, o que também é prejudicial para aplicação na catálise. (74) 

Os métodos que empregam carburação a temperatura programada (TPC) são 

os mais eficientes para produção de carbetos de elevada área superficial (50- 90 m2 

g-1). (36, 74) Nestes métodos o processo de redução-carburação do óxido de 

tungstênio ocorre com o aquecimento lento, na presença de fluxos bem controlados 

das misturas de gases como CH4/H2 ou C2H6/H2. (36) Diversos estudos revelam que 

os parâmetros empregados no processo de síntese por TPC, como a velocidade 

espacial, temperatura, taxa de aquecimento, tipo de gás e a razão C/H influenciam 

as propriedades físicas e químicas dos carbetos de tungstênio sintetizados. 

Segundo Xiao et al (36), o processo de carburação sob fluxo de 10% C2H6/H2, 

associados à elevada vazão (100-120 mL min-1), resulta em carbeto de tungstênio 

de maior área superficial (até 67m2 g-1). Taxa de aquecimento de 1 0C min-1 favorece 

a formação do carbeto em temperaturas mais baixas. A presença de hidrogênio 



 40 

parece ser benéfica para evitar deposição de grafite na superfície do carbeto. No 

entanto, existe um compromisso entre os parâmetros de síntese e a quantidade de 

H2. 

Carbetos de metais de transição com elevada área superficial e dispersão 

também podem ser obtidos através da deposição do óxido precursor em um suporte 

adequado, como carvão ativado, seguido do processo de carburação por TCP em 

presença de CH4/H2 (10-20% de CH4). O processo de carburação ocorre sob TCP 

(razão de aquecimento de 1-10ºC min-1 e temperaturas de 700-9000C) e fluxo dos 

gases, e segundo análises de raios X a formação do carbeto de tungstênio segue a 

sequência de fases: (36, 76-83) 

WO3WOx
 (3>x>2)WO2W-W2C h-WC 

onde WOx representa óxidos de tungstênio em composições sub-estequiométricas, 

-W2C é a fase estável do carbeto W2C na estrutura hexagonal compacta (hcp) e h-

WC é a fase mono-carbeto na estrutura mais estável que é a hexagonal. (84) 

Liang et al. descreveram as reações envolvidas na síntese de W2C durante a 

carburação. (81) A síntese foi feita a partir de paratungstato de amônio suportado 

em carvão submetido a um programa de temperatura sob fluxo de hidrogênio. O 

processo foi acompanhado in situ por difração de raios X e os gases monitorados 

por espectrometria de massas. De acordo com o autor, as etapas de carburação, 

envolvendo o consumo e formação dos gases, ocorre de acordo com as seguintes 

reações: 
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A transição de fases está estreitamente relacionada com a temperatura de 

carburação, tipo de gás, razão de aquecimento, bem como a presença de 

promotores. Geralmente a fase W2C é formada entre 650-8000C e a WC acima 

8000C. (36, 76-83). 

Além disso, a adição de promotores tem um papel fundamental neste 

processo, bem como nas características estruturais, superficiais e propriedades 

catalíticas dos carbetos de tungstênio. (36, 76-83) A adição de promotores como Ni, 

Co e metais nobres (Pd, Pt e Ru) contribui para a redução de temperatura 

carburação, pois estes metais promovem uma ativação das moléculas de H2, 

facilitando a quebra das ligações H-H e favorecendo as etapas de redução dos 

óxidos de tungstênio. (21-24, 83). Após a síntese dos carbetos, estes devem sofrer 

um processo de passivação da superfície para blindar o sistema contra o processo 

de oxidação completo. E antes das reações catalíticas o carbeto deve ser ativado 

sob atmosfera redutora e temperatura. Entretanto, verifica-se uma perda na 

atividade catalítica após o processo de passivação e ativação. (74) 

Em 1973, Vertes descreveu a capacidade dos carbetos de tungstênio de 

promover hidrogenação em fase líquida de compostos nitro-aromáticos e quinonas. 

(85) Já na década de 90, um grupo de pesquisa da universidade de Stanford (USA) 

publicou vários trabalhos descrevendo a síntese e caracterização dos carbetos de 

tungstênio e suas aplicações em reações catalíticas de hidrogenação e 

hidrogenólise. (73, 76-78, 86) Em 1994, Curry e Thompson conseguiram realizar a 

hidrogenólise de butano catalisada por carbetos de tungstênio com elevada área 
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superficial e concluíram que a atividade catalítica desses materiais está diretamente 

relacionada com as propriedades da superfície, como estequiometria, tamanho e 

forma. (87) A partir de 2008, a potencialidade dos carbetos de tungstênio em 

catalisar reações de hidrogenólise passaram a ser aplicadas e estudadas em 

reações com açúcares, e estas serão descritas no tópico seguinte. 

1.7 Revisão Bibliográfica: Catalisadores Heterogêneos Aplicados em  

Reações de Conversão de Açúcares 

1.7.1 Catalisadores Metálicos 

Na década de 1950, Balandin e colaboradores (26) mostraram que Ru/C 

combinado com ácidos minerais produziam sorbitol a partir da celulose sob pressão 

de 1000 psi de hidrogênio, 160oC e tempo de 2 h. Nesta reação, o ácido mineral 

promovia a hidrólise da celulose em glicose, e então a glicose era hidrogenada a 

sorbitol pela ação do Ru/C. 

Mais tarde, Jacobs (88) usou Pt suportada em zeólita USY para hidrogenação 

de amido, que é facilmente hidrolisado em água quente a α-glicose, e esta então é 

hidrogenada. O amido é mais reativo que a celulose nessas condições, e assim a 

degradação de celulose por catalisadores sólidos ainda foi um problema por um 

longo período. 

A primeira hidrogenação hidrolítica de celulose microcristalina usando um 

catalisador sólido foi reportada em 2006. (89) Neste trabalho foi usado catalisador de 

Pt/-Al2O3 e produzido sorbitol e manitol, com rendimentos de 25% e 6% 

respectivamente. A reação se processa basicamente em duas etapas, sendo a 

primeira a hidrólise da celulose a glicose, e a posterior hidrogenação do 

monossacarídeo. Os autores propuseram que a hidrólise era promovida por prótons 

produzidos na superfície da Pt. Entretanto, Liu et al. (90) propuseram que a etapa de 

hidrólise era promovida por prótons proveniente da água quente sob pressão. Estes 

resultados mostraram que a etapa de hidrólise é diretamente afetada pelos 

parâmetros reacionais empregados, tal como temperatura. 
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Mais tarde, foi constatado que o suporte de Υ-Al2O3 era transformado em 

AlO(OH) quando submetido a água quente, prejudicando a reutilização do 

catalisador. (91) Deste modo, suportes baseados em carbono, como carvão ativado, 

carbono mesoporoso e nanotubos de carbono passaram a ganhar destaque por 

serem tolerantes a água e temperatura das reações, e vêm sendo largamente 

estudados desde então. 

Liu e colaboradores (92) conduziram reações de celulose sob pressão de 

hidrogênio utilizando Ru/C, produzindo 39% de hexitóis e conversão de celulose de 

86% e boa reutilização do catalisador. Wang et al. (93) estudaram a produção de 

álcoois a partir de celulose usando Ru suportado em nanotubos de carbono e pré-

tratamento ácido da celulose, obtendo melhoras no rendimento. Esse catalisador 

também se mostrou efetivo na conversão de celulose microcristalina. Fukuoka 

utilizou carvão ativo como suporte para Pt, e obteve rendimentos de 58-65% para 

álcoois e polióis em experimentos de reuso. (91) 

A etapa determinante da velocidade em reações hidrolíticas de celulose é a 

hidrólise do polissacarídeo. (91) Então, foram direcionados esforços no sentido de 

otimizar esta etapa. Geboers e colaboradores (94) utilizaram misturas de Ru/C e um 

heteropoliácido (H4SiW12O40) para aumentar a velocidade da etapa de hidrólise. 

Usando estratégia similar, Palkovits et al (41) foram além da hidrogenação direta da 

glicose a sorbitol, obtendo polióis com cadeias de 2 a 6 carbonos em maiores 

tempos de reação e soluções mais ácidas. 

Posteriormente, catalisadores de níquel ao invés de metais nobres passaram 

a ser usados, como fosforetos de níquel, que possuem sítios ácidos além dos sítios 

metálicos, atuando tanto na hidrólise quanto nas etapas de hidrogenação. Esses 

catalisadores levaram à produção de sorbitol e manitol como produtos majoritários. 

(95) 

Até o momento, os principais produtos que estavam sendo obtidos eram 

sorbitol e manitol. Entretanto, foi observado o potencial dos açúcares da biomassa 

em produzir polióis de cadeias menores de interesse industrial através de reações 

de hidrogenólise. A partir de então que os carbetos de tungstênio passam a ter papel 

importante na conversão de biomassa, promovendo reações que até então eram 
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catalisadas por metais nobres. (36, 76-83) Além disso, tem-se mostrado na literatura 

que estes catalisadores quando promovidos com metais como níquel e suportados 

em carvão ativo apresentam grande desempenho catalítico na conversão da 

celulose em reações com pressão de hidrogênio, gerando produtos de interesse 

industrial, como sorbitol, manitol, etileno glicol, 1,2-propileno glicol e outros polióis. 

(21-24) 

Em 2011, Sun e Liu relataram a hidrogenólise do xilitol, que pode ser obtido 

da xilose de materiais lignocelulósicos. As reações foram feitas com catalisadores de 

Ru suportados em carvão ativado em meios com óxidos de metais alcalinos, e 

obtiveram etileno glicol e propileno glicol como produtos majoritários. Eles 

propuseram que a transformação do xilitol passava por uma desidrogenação para 

xilose na superfície do metal, para que aí então esta fosse convertida por via retro-

aldol e etapas de hidrogenação. (54) O que mostra a potencialidade da conversão 

não só da celulose, como também das hemiceluloses da biomassa, que produz 

xilose a partir da hidrólise do polissacarídeo. 

Mais recentemente, já em 2014, Xiao e colaboradores estudaram um 

catalisador bimetálico Cu-Cr em reações sob pressão de hidrogênio com soluções 

concentradas de glicose em duas etapas, sendo a primeira a 110oC e menor tempo 

de reação e a segunda a 220oC e maior tempo de reação. A primeira etapa levou a 

produtos majoritariamente de hidrogenação, como sorbitol e manitol. A segunda 

etapa foi realizada na presença de uma base, e levou a produtos de menor cadeia 

via retro-condensação aldólica. Eles observaram que não só a basicidade do meio, 

como também a carga elétrica e o raio iônico do cátion metálico influenciaram a rota 

de reação. (96) 

Também em 2014, um grupo de pesquisa alemão publicou um trabalho no 

qual descreve a hidrogenólise da celulose na ausência de catalisador e em 

diferentes sistemas catalíticos contendo níquel e ou/ tungstênio suportado em 

carvão ativado. Os diferentes sistemas foram empregados com o intuito de se 

entender o papel de cada componente do catalisador na distribuição de produtos. 

Sem catalisador e na presença somente de carvão ativado, a conversão de celulose 

foi baixa e não foi obtido nenhum produto de interesse com bom rendimento. Foi 
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observado também que, embora o catalisador de tungstênio suportado em carvão 

ativado apresentasse uma boa conversão de celulose, não foi obtido seletividade à 

nenhum produto de interesse. O catalisador somente com níquel em carvão 

apresentou baixo rendimento para polióis. Os melhores resultados foram obtidos 

com o sistema catalítico contendo níquel e tungstênio em carvão ativado, com a 

impregnação incipiente dos metais em duas etapas, sendo primeiro o tungstênio e 

depois o níquel, chegando a rendimentos de etileno glicol em torno de 43%. O 

mesmo sistema catalítico, mas com a preparação do catalisador com co-

impregnação dos metais ou misturas físicas apresentaram queda acentuada de 

rendimento. Os autores atribuíram os bons resultados do catalisador bi-metálico com 

impregnação incipiente em duas etapas a combinação das propriedades do 

tungstênio e do níquel, ambos em fase metálica, de clivar ligações carbono-carbono 

e promover hidrogenação. (97) 

1.7.2 Catalisadores à Base de Carbeto de Tungstênio 

Uma alternativa de menor custo aos catalisadores de metais nobres são os 

carbetos de metais de transição. Desde o trabalho pioneiro em 1973 de Levy e 

Boudart, (75) sugerindo que os carbetos de tungstênio apresentavam o 

comportamento da Pt em diversas reações catalíticas, muitos estudos vêm sendo 

realizados mostrando sua eficiência em reações que tipicamente são catalisadas por 

metais com propriedades similares as da Pt, como Pd, Ir, Rh, Ru e Os. Dentre as 

diversas aplicações catalíticas tem-se reações de hidrogenação, (98) hidrogenólise, 

(21, 22) reforma do metano, (99) entre outras. 

O primeiro relato do uso de carbeto de tungstênio em reações catalíticas de 

conversão de celulose foi publicado em 2008. Neste ano, Ji e colaboradores 

descreveram pela primeira vez o uso de carbeto de tungstênio suportado em carvão 

ativado na conversão catalítica de celulose em polióis. Eles relataram também que o 

uso do níquel como promotor resultava em uma melhora de desempenho catalítico 

no sentido de aumentar o rendimento de determinados polióis, em especial etileno 

glicol e sorbitol, atingindo valores de rendimento em torno de 60% em reação de 30 

min a 245oC e 870 psi. (21) 
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Em 2009, o mesmo grupo apresentou estudos catalíticos combinados com 

estudos de superfície do sistema catalítico, para conversão de celulose, 

principalmente a etileno glicol. Eles variaram pressão de H2, temperatura e tempo de 

reação no intuito de maximizar a produção de etileno glicol. Vários tipos de 

catalisadores suportados foram testados, com diferentes metais e suportes, e seus 

desempenhos catalíticos comparados. Dentre todos os catalisadores, carbeto de 

tungstênio suportado em carvão ativado, W2C/AC, apresentou maior rendimento, 

principalmente quando promovido com 2% de Ni, atingindo 61% de rendimento. Eles 

atribuíram essa seletividade para etileno glicol, pelo menos parcialmente, a uma 

fraca interação entre o carbeto de tungstênio promovido e o etileno glicol. (22) 

Em 2010, Palkovtis e colaboradores descreveram um sistema catalítico com 

bom desempenho na hidrogenólise da celulose. O sistema consistiu em 

catalisadores de metais nobres (Pt, Pd e Ru) suportados em carbono em soluções 

de ácidos minerais diluídos. Além de testar diferentes metais, os autores usaram 

diferentes ácidos, concentrações e tempo de reação. Os autores relataram uma 

conversão de celulose de 72% e uma gama variada de produtos em reações a 

160oC, 725 psi de H2 e 1 h de reação, com rendimento em torno de 60 % em 

açúcares, álcoois e polióis. (40) 

Em 2010, Zheng e colaboradores testaram uma série de catalisadores bi-

metálicos de carbetos de tungstênio com diferentes metais (Ni, Pd, Pt, Ru e Ir), 

avaliando seletividade na formação de etileno glicol a partir da celulose. Os 

catalisadores de níquel atingiram os maiores rendimentos de etileno glicol 

registrados até então, reportando rendimento de aproximadamente 75% quando do 

uso de catalisador com proporção 2:3 de Ni:W. Entretanto, não foi especificado 

como foi feito o cálculo de rendimento. Eles também relataram que o tungstênio era 

o responsável pelas quebras de ligações carbono-carbono, enquanto os outros 

metais atuariam na hidrogenação de intermediários insaturados. Assim, os metais 

participariam nos vários equilíbrios formados durante o processo de conversão, e um 

bom equilíbrio entre reações de hidrogenação e clivagens de ligações C-C 

determinariam a distribuição final de produtos. (51) 

Em 2010, Zhang e colaboradores investigaram a atividade catalítica dos 

carbetos de tungstênio promovidos com níquel suportados em carbono mesoporoso. 
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Os resultados indicaram uma melhora na reciclagem do catalisador, chegando à 

rendimentos em torno de 70% para etileno glicol, tendo queda de 15% após quatro 

ciclos de reação, ao passo que essa queda de rendimento foi mais pronunciada em 

outros suportes. Eles atribuíram esses resultados a uma melhor dispersão do 

carbeto de tungstênio na estrutura 3D mesoporosa do carbono. (23) 

No ano seguinte, Pang e colaboradores, que já vinham trabalhando em 

reações de conversão de celulose microcristalina, estudou a conversão de resíduos 

lignocelulósicos de lavouras de milho com carbeto de tungstênio promovido com 

níquel. Para tanto, testou diferentes métodos de pré-tratamento dessa biomassa 

para desorganizar o tecido vegetal, e então realizou as reações de hidrogenólise. Os 

talos de milho pré-tratados produziram como produtos majoritários etileno glicol e 

1,2-propileno glicol. Foi observado que as hemiceleluloses também tinham 

contribuição na produção desses glicóis, enquanto que a lignina foi resistente a 

degradação e inibiu a produção. Eles reportaram um rendimento global de etileno 

glicol e 1,2-propileno glicol de 48%. (100) 

Em 2012, Zheng et al. publicaram um trabalho no qual apresentavam uma 

série de catalisadores de carbeto de tungstênio promovido com níquel, com 

diferentes métodos de impregnação do promotor. Anteriormente eles impregnavam o 

níquel junto com o tungstênio. Neste trabalho eles observaram que a pós-

impregnação do promotor acarretava em uma melhor dispersão dos componentes e 

o catalisador se mostrou mais ativo na produção de etileno glicol quando os 

componentes estavam mais bem distribuídos, com uma melhor dispersão dos sítios 

ativos. (52) 

Em 2012, Zhou et al. avançaram no campo de conversão catalítica de 

biomassa utilizando um tubérculo de alcachofra, que é composto majoritariamente 

por inulina, um polissacarídeo formado por unidades de glicose e frutose. Com esse 

trabalho passou a se obter informações da hidrogenólise da frutose, além da glicose. 

Eles obtiveram majoritariamente 1,2-propileno glicol com catalisadores de carbeto de 

tungstênio promovido com níquel, e acetol utilizando catalisador sem promotor. Eles 

propuseram que o 1,2-propileno glicol era formado via hidrogenação do acetol, que 

foi catalisada pelo promotor, em reações a 245oC, 870 psi de pressão de H2 e 80 

min. Esse trabalho representou uma grande contribuição no entendimento dos 
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intermediários do processo, e a quais transformações estão sujeitos os substratos 

empregados. Eles também reportaram que a conversão do polissacarídeo passa 

pela hidrólise ácida até os monossacarídeos, estando estes sujeitos a reações retro-

aldol e posterior hidrogenação aos polióis. (24) 

Em 2013, Wang e Zhang descreveram o processo de conversão de celulose 

em etileno glicol sob uma outra ótica na questão que diz respeito à maneira pela 

qual o catalisador atua. O papel de cada componente do catalisador ainda era o 

mesmo que os autores anteriores sugeriram, com a acidez do meio promovendo a 

hidrólise da celulose, o carbeto de tungstênio atuando na quebra de ligação C-C 

para formar glicolaldeído, e o promotor metálico fazendo a hidrogenação e para 

etileno glicol, sendo a hidrólise da celulose a etapa lenta. Além de testar diferentes 

promotores e suportes, os autores propuseram uma explicação para a atuação das 

diferentes espécies de tungstênio. Segundo esta proposta, o carbeto de tungstênio é 

transformado em óxido, que seria dissolvido na água quente do meio, atuando assim 

como catalisador homogêneo na reação. Este óxidos seriam então transformados 

em ácido túngstico insolúvel e precipitado no meio reacional e então separado. Esse 

trabalho tem como principal contribuição orientar os pesquisadores a atentarem para 

outras reações que podem ocorrer, tanto com os catalisadores como outras rotas 

paralelas para o substrato. (53) 

 Em 2013, Ooms et al. publicaram um trabalho de grande contribuição no 

sentido de elucidação mecanística do processo de conversão de celulose em polióis 

de cadeia curta. Eles investigaram a ação do carbeto de tungstênio promovido com 

níquel na conversão de soluções concentradas de glicose. Neste trabalho os autores 

partem da ideia de que a celulose deva ser hidrolisada a glicose para então sofrer a 

hidrogenólise propriamente dita. O reator utilizado era gradualmente alimentado com 

solução concentrada de glicose, sendo produzido etileno glicol continuamente sem 

perda de seletividade. A investigação mecanística detalhada apontou que a glicose é 

convertida para glicolaldeído via reação retro-aldol, o qual era então transformado 

em etileno glicol. Os principais produtos secundários são sorbitol, eritritol, glicerol e 

1,2-propileno glicol, formados por reações laterais de hidrogenação, isomerização, 

hidrogenólise e desidratação. Tais informações são de suma importância para o 

entendimento global da conversão de biomassa em reatores batelada. (17) 
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1.8 Justificativa 

É possível observar que vêm sendo dedicados esforços no estudo da 

conversão catalítica da biomassa e seus derivados. Através de reações de 

hidrogenólise, vêm sendo obtidos polióis de cadeias curtas, com destaque para 

etileno glicol. Tendo em vista a crescente demanda por este poliol para a fabricação 

de fibras e resinas na indústria de polímeros e como anticongelante na indústria 

automotiva, a produção a partir de celulose irá criar um novo método para a redução 

da dependência do petróleo. Atualmente cerca de 20 milhões de toneladas de 

etileno glicol são produzidas anualmente por meio do óxido de etileno na indústria 

petroquímica. (28) Entretanto, o entendimento de como ocorre a transformação da 

biomassa nesse e em outros polióis ainda carece de estudos. Os carbetos de 

tungstênio promovidos com metais de transição tem se mostrado eficientes na 

catálise dessas transformações. Os estudos de aplicação destes sistemas para a 

conversão de celulose devem ainda serem aprofundados para compreensão do 

efeito dos promotores nas propriedades estruturais e superficiais do catalisador, bem 

como para o conhecimento dos mecanismos envolvidos nestes processos. 

Deste modo, a nova linha de pesquisa é explorar o paládio como promotor 

nos carbetos de tungstênio, estudando suas propriedades estruturais e catalíticas na 

conversão de celulose.  
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2 Objetivos 

O presente trabalho teve como objetivo preparar e caracterizar catalisadores 

de carbeto de tungstênio suportados em carvão ativo e promovidos por paládio. Os 

catalisadores são preparados por métodos de impregnação incipiente dos metais em 

carvão ativado e posterior tratamento térmico para carburação do material. Os 

carbetos de tungstênio suportados em carvão ativo e promovidos com paládio são 

caracterizados por adsorção de N2, difração de raios X e espectroscopia de 

fotoelétrons excitados por raios X. 

Avaliar a potencialidade desses catalisadores em converter a celulose em 

reações de hidrogenólise em reator batelada sob pressão de hidrogênio, em função 

das variáveis tempo e temperatura. Assim, além de otimizar os parâmetros 

reacionais de modo a maximizar o rendimento de algum produto de interesse, 

estudar como as variáveis do sistema e a quantidade de paládio afetam a 

distribuição de produtos. 

Avaliar os resultados de conversão de celulose por gravimetria (balanço de 

massa) comparativamente ao método proposto por termogravimetria. 

Realizar experimentos com diferentes substratos e diferentes catalisadores 

com o intuito de se entender as possíveis rotas de conversão de celulose, bem como 

entender o papel desempenhado por cada componente do catalisador. 

Caracterizar os catalisadores antes e após reações de conversão de celulose 

para avaliar se suas propriedades são mantidas para uma possível reutilização ou 

reciclagem. 
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3 Experimental 

3.1 Preparo dos Catalisadores 

3.1.1 Impregnação com Precursor de Tungstênio (NH4)10W12O41.5H2O 

O processo de impregnação dos precursores dos carbetos de tungstênio 

promovidos com paládio ou sem promotor, foi realizado pelo método de 

impregnação incipiente. O volume de poros do carvão ativo foi determinado 

previamente por adsorção de N2 e possui 0,556 cm3 g-1. 

 Primeiramente, o carvão ativado (Merck) foi seco em estufa a 110ºC por um 

dia, resfriado em dessecador e pesado. O paratungstato de amônio pentahidratado 

((NH4)10W12O41.5H2O – Alfa Aesar) foi pesado de modo a ser obtido uma 

composição final de 30% de tungstênio em massa em relação à massa total. O 

precursor de tungstênio foi dissolvido em água deionizada a 75ºC sob agitação 

magnética, e mantido sob aquecimento e agitação durante todo o procedimento de 

impregnação. A solução de paratungstato de amônio foi adicionada gota a gota ao 

carvão ativado em almofariz. A cada adição, foram adicionadas por volta de 15 gotas 

de solução e a mistura foi então homogeneizada. O almofariz foi colocado em estufa 

a 110ºC por 1h para secagem. Na sequência, foi reiniciado o ciclo de adição de 

solução e posterior secagem. Esse processo foi realizado até que toda a solução de 

precursor de tungstênio fosse adicionada ao carvão ativado. Após esta etapa o 

carvão com tungstênio foi mantido em estufa a 110oC por 24 h. 

3.1.2 Impregnação com Precursor de Paládio (PdCl2) 

 A impregnação com precursor de paládio (PdCl2 – Sigma-Aldrich) também 

seguiu o método de impregnação incipiente. No entanto, o PdCl2 é difícil de ser 

solubilizado em água e foi aplicado um procedimento que viabiliza sua diluição em 

água. (101) 

Inicialmente, a solução de paládio foi preparada pela dissolução de cloreto de 

paládio em ácido clorídrico (Synth) sob aquecimento e agitação em placa de 

agitação magnética. Depois de quase evaporada totalmente a solução, foi 

adicionado água e evaporado até quase a secagem. Isto para remoção de cloro da 
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solução. Então foi adicionado água novamente para se ter a solução aquosa de Pd 

para impregnação. 

O procedimento de impregnação foi o mesmo descrito para o precursor de W 

no item 3.1.1. 

A quantidade de cloreto de paládio foi calculada de modo a ser obtido 

proporções de 1 e 2 % de paládio em relação à mistura W/C. Após a impregnação, o 

sistema foi mantido em estufa à 110oC por 24 h. 

3.1.3 Tratamento Térmico dos Catalisadores 

Os materiais a base de carvão impregnados com tungstênio e paládio 

passaram por um processo de carburação via tratamento térmico, a temperatura 

controlada sob fluxo de uma mistura gasosa de CH4 (10% v/v) e H2 (90% v/v) para 

formação do carbeto de tungstênio. As carburações foram realizadas em um reator 

cilíndrico de quartzo em um forno, com 0,450 g do material suportado em lã de 

quartzo no centro do reator. Estes experimentos foram realizados no laboratório de 

reatores catalíticos no LNLS e a Figura 18 ilustra o arranjo experimental empregado. 

O consumo e produção de gases em função da programação de temperatura foram 

monitorados por um espectrômetro de massas (Pfeiffer Vacuum, OmniStarTM GSD 

320 O1, 1-100 u.m.a., filamento de tungstênio) acoplado à saída do reator. 
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Figura 18 - Reator de quartzo empregado para carburação dos catalisadores de carbeto de 
tungstênio. 

 

A Figura 18 mostra o reator dentro do forno. O catalisador está depositado em 

lã de quartzo e existe um termopar posicionado na amostra. O fluxo de gás entra por 

uma conexão na parte superior do reator e a saída (parte de baixo) está conectada 

ao espectrômetro de massas. Toda a montagem foi instalada dentro de uma capela 

walk-in. 

Inicialmente a amostra passou por um tratamento térmico para secagem, sob 

fluxo de 50 mL min-1 de He com aquecimento até 400oC, com razão de 25oC min-1. 

Essa condição foi mantida por 30 min e o sistema resfriado à temperatura ambiente. 

Na sequência foram inseridos os gases para carburação e interrompido o 

fluxo de He. O equilíbrio dos gases foi monitorado pelo espectrômetro de massas. 

Depois do material seco, e os gases equilibrados, ocorreu a carburação 

propriamente dita. O processo de carburação consistiu em um tratamento térmico 

com uma rampa de aquecimento de 8ºC min-1 de temperatura ambiente até 850ºC 

sob fluxo da mistura CH4/H2 (10:90 mL min-1). Foi mantida uma isoterma de quarenta 

minutos na temperatura de carburação e então o sistema foi resfriado até 

10 

 

3°C/min, seguida de outra de 400 a 700°C,ou 750ºC para catalisadores sem Ni, a uma taxa de 

10°C/min, e então patamar em 700°C,ou 750ºC para catalisadores sem Ni, por 1h.  

O resfriamento foi realizado sob fluxo de He (50mL/min). Para acompanhar os 

processos de redução e posterior carburação, foi utilizado o Espectrômetro de Massas ( Pfeifer 

GDS 320) acoplado na saída do reator de quartzo. Assim, foi possível controlar o fluxo dos 

gases consumidos e gerados durante o processo. 

 

3.3.3) Passivação 

Após a carburação as amostras foram submetidas a um fluxo de 20mL/min He e 

2mL/min de uma mistura 5%O2 (Oxigênio). A Figura 4 ilustra o sistema reacional. 

 

 

Figura 4: Sistema reacional para Tratamento Térmico dos Catalisadores 

 

3.4) Difração de Raios X 

Os catalisadores já carburados foram analisados nas linhas de difração de Raios X do 

LNLS (XRD 1 - X-ray Diffraction 1). O comprimento de onda utilizado foi de 1,5498 Å, no 

intervalo  de  2θ  entre  30  e  80º,  com  um passo de 0,025º/s. Para a identificação da fase 

cristalina foi realizada uma análise  comparativa com arquivos JCPDS (Joint Committee on 

Powder Diffraction Standards). 
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temperatura ambiente sob fluxo de hélio com vazão de 40 mL min-1. Após 

resfriamento, o catalisador foi passivado sob fluxo de uma mistura gasosa de 1% de 

O2 em He sob vazão de 25 mL min -1 durante uma noite. A passivação foi feita de 

modo a se criar uma monocamada de óxido de tungstênio na superfície do 

catalisador, o que evitaria uma liberação brusca de calor quando o material fosse 

exposto ao ar atmosférico. 

3.2 Caracterização dos Catalisadores 

3.2.1 Difração de raios X (XRD) 

A difração de raios X foi usada com o intuito de se determinar a distribuição 

das fases carbeto e do estado do paládio nos catalisadores antes e depois da 

reação catalítica. As medidas de difração foram realizadas na linha de luz XPD do 

LNLS. 

Os parâmetros do feixe foram energia de 7,5 keV e comprimento de onda de 

1,65312 Å, no intervalo de 2θ entre 15 a 100º, com passo de 0,05º s-1 e detector 

(mythen) a uma distância de 1 m da amostra. A base de dados consultada foi 

JCPDS (Joint Committe on Powder Diffraction Standards) para atribuição dos picos 

de difração. 

3.2.2 Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por raios X (XPS) 

A determinação das espécies superficiais, bem como as razões atômicas 

entre estas espécies na superfície dos catalisadores foram realizadas por 

espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS). Os estudos por XPS 

foram feitos nas amostras após o processo de carburação e também após a reação 

catalítica. As análises de XPS foram feitas num analisador de elétrons marca 

SPECS, modelo Phoibos-HSA 3500 150, disponível no LNLS. As medidas foram 

feitas com radiação Al Kα (1486.61 eV), energia de passagem de 20 eV e 14h de 

aquisição.  As amostras antes do processo de redução foram depositadas sobre fita 

adesiva de cobre, de forma a cobrir toda a superfície da fita.  

Os espectros adquiridos foram processados utilizando o programa CasaXPS 

versão 2.3.13. Todos os espectros apresentados tiveram o background subtraído 
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considerando uma curva de formato tipo Shirley. A correção devido ao carregamento 

estático na energia de ligação das espécies detectadas foi feita utilizando a região C 

1s, com o valor de referência de 284,5 eV. A deconvolução dos picos das espécies 

de  Pd 3d, O 1s, W 4f e C 1s foi feita com ajuste de curvas com formato Gaussiano. 

A análise quantitativa foi realizada a partir da divisão da área integrada sob cada 

pico pelo respectivo fator de sensibilidade atômico, considerando 1,0 o fator do C1s 

(energia de ligação de 284,5 eV). A quantificação foi feita entre as espécies de Ni, P, 

O e metais nobres (Rh, Pd e Pt). 

3.2.3 Fisissorção de Nitrogênio 

A análise de Fisissorção de N2 a -196oC foi usada com o intuito de se 

investigar a área superficial e porosidade do material. A importância desta análise 

está no fato de a área superficial e acessibilidade dos sítios ativos estar diretamente 

relacionadas com a atividade catalítica. (102) 

Antes de feitas as isotermas de adsorção-dessorção, a amostra passou por 

tratamento térmico sob vácuo a 120oC por uma noite, de modo a se retirar água e/ou 

compostos voláteis presentes na amostra. Então, a área superficial, volume de poros 

e diâmetro de poros foram determinados através de isotermas de adsorção-

dessorção de N2 a 77 K (-1960C) em um equipamento Autosorb 1C (Quantachrome) 

no LNLS. A área superficial foi determinada pelo método BET. O volume de poros foi 

calculado em p/p0 ≅ 0,95 e a distribuição do tamanho de poros foi obtida a partir da 

isoterma de dessorção e calculada pelo método BJH. (103) 

3.3 Conversão Catalítica de Celulose 

Os experimentos de conversão de celulose foram realizados no laboratório de 

catálise no LNLS. As reações foram conduzidas em reator batelada de 300mL da 

marca Parr, modelo 4560 Mini Bench Top Reactors (Figura 19) em liga hastelloy, 

sob pressão de hidrogênio. A mistura reacional foi composta por 1,5 g de celulose 

Avicel seca, 0,500 g de catalisador e 150mL de água deionizada. 
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Figura 19 - Reator batelada utilizado nas reações catalíticas de conversão de celulose, com 
destaque no regulador de pressão do sistema, válvulas de entrada e saída de gases, como 

do reator e manta de aquecimento. 

 

Depois de instalado o reator, o sistema foi purgado com nitrogênio de modo a 

garantir que todo o ar atmosférico fosse removido do interior do reator. O nitrogênio 

remanescente das purgas foi removido com purgas de hidrogênio. 

Na sequência foi feito teste de estanqueidade com hidrogênio, mantendo-se a 

pressão em 900 psi dentro do reator e em toda tubulação de alimentação desse gás, 

para certificar que não houvesse vazamento. 

Após o teste o reator foi despressurizado até 50 psi e a temperatura elevada 

para a reação catalítica com razão de 5oC min-1. Depois de atingida a temperatura 

de reação, a pressão de H2 era elevada a 800 psi e a agitação estabelecida em  

1000 rpm. As variáveis testadas foram temperatura e tempo de reação. A 

temperatura foi variada nos níveis de 190, 220 e 250ºC. O tempo foi variado em 30, 

45, 60, 90 e 120 min. Estes valores foram estabelecidos com base nas condições 

reacionais empregadas usualmente na literatura. 

Após a reação catalítica, a mistura reacional foi centrifugada para separação 

das fases sólida, catalisador e celulose não reagida, e líquida, solução contendo os 
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produtos. O sólido foi completamente separado do líquido remanescente por filtração 

em papel de filtro previamente pesado. O conjunto filtrado-filtro foi seco em estufa e 

pesado para cálculo de conversão por gravimetria (balanço de massa). Após esta 

etapa, foi separada uma alíquota da mistura sólida de celulose e catalisador para 

determinação de celulose residual por termogravimetria e cálculo de conversão 

catalítica como comparativo ao método gravimétrico direto.  

3.4 Investigação do Mecanismo de Conversão 

Além da celulose, outros substratos foram testados, como glicose, frutose, o 

sorbitol e acetol, que foram identificados como possíveis intermediários de reação, 

com o catalisador 1% PdWXC/C. Estes testes visaram o entendimento da rota de 

reação, pelo conhecimento dos produtos nos quais os intermediários eram 

transformados. As quantidades de cada substrato foram calculadas de modo a se 

carregar o reator com a mesma quantidade de carbono que foi usada nas reações 

com celulose. A reação catalítica seguiu o mesmo procedimento da reação com 

celulose, com os parâmetros reacionais fixados em 800 psi de pressão de H2, 

temperatura a 220oC e tempo de 150 min. 

Os produtos de reação foram identificados e quantificados por cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC) no CTBE e por cromatografia gasosa (GC) no 

LNLS. 

Foram analisados por GC os seguintes analitos: acetol, acetona, butanol, 

etanol, etileno glicol, metanol, 1-propanol, 2-propanol, 1,2-propilenoglicol, e  

1,3-propilenoglicol. As análises foram feitas em um cromatógrafo a gás da marca 

Agilent, modelo 7890A equipado com uma coluna megabore HP-PLOT/Q  

(30 m x 0,530 mm x 40,0 μm) e um detector por ionização em chama (FID). 

Os açúcares, ácidos orgânicos e demais polióis foram analisados no CTBE 

por HPLC, em um cromatógrafo da marca Waters, modelo 1525 com detectores de 

índice de refração. 

As análises de glicose, frutose, ácido lático e ácido levulínico foram feitas 

utilizando-se um conjunto de colunas, composto por uma coluna de guarda Micro-
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Guard Cation PC H Refill Cartridges Bio-rad e uma coluna analítica Aminex HPX-

87H com dimensões 300 mm x 1,00 UMº 7,8 mm x 9 um, Bio-rad. O detector para 

esses analitos foi o de índice de refração. 

Para quantificação de Manose utilizou-se um conjunto de colunas, composto 

por uma coluna Bio-Rad P/N 125-0119 + Bio-Rad P/N 125-0118 e Aminex HPX87P– 

300 x 7,8 mm x 9 m – Bio-Rad 125-0098, sendo usado um detector por índice de 

refração. 

Para as análises de furfural e hidroximetilfurfural (HMF) utilizou-se uma coluna 

analítica Acclaim 120, C18, 3μm Analítica, (4.6 x 150mm) Dionex, com detector por 

absorção na região ultra-violeta. 

3.5 Cálculo de Rendimentos de Produtos 

Os produtos identificados e quantificados por cromatografia gasosa e líquida 

tiveram seus resultados apresentados na forma de rendimentos em base de 

carbono. Para o cálculo dos rendimentos, levou-se em conta a quantidade de 

carbono presente na celulose que foi carregada no reator e a quantidade de carbono 

referente a cada produto. O cálculo foi feito da seguinte forma: 

                        
                         

                          
       (1) 

Onde nº Cproduto representa a quantidade de átomos de carbono presente na 

molécula do produto. Por exemplo, para etileno glicol esse número é 2 e para 

metanol é 1. nº molproduto é a quantidade em mols do produto quantificada por 

cromatografia. O número 6 no denominador representa os seis carbonos da glicose. 

Para finalidade de cálculo de rendimentos, considerou-se a glicose como sendo o 

monômero de celulose, muito embora a unidade repetitiva da celulose seja a 

celobiose. (9) O nº molmonômeros celulose foi calculado pela massa seca de celulose 

usada na reação dividida pela massa molar de glicose menos uma água, pois na 

polimerização das unidades de glicose ocorre a perda de uma molécula de água 

formando uma ligação glicosídica entre duas unidades de glicose. (9) 
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3.6 Determinação de Celulose Residual por Termogravimetria (TGA) 

As medidas termogravimétricas foram realizadas em um módulo 

termogravimétrico Perkin Elmer Pyris 1 TGA. As curvas TG foram obtidas sob 

atmosfera dinâmica de ar sintético de vazão de 35 mL min-1, razão de aquecimento 

de 10ºC min -1 de 30 a 900ºC, com 5,0 mg de amostra em suporte de cerâmica. 

A técnica de TGA foi empregada para determinação da quantidade de 

celulose que não reagiu após a reação catalítica. Essa informação é importante para 

que seja determinada a conversão de celulose. Para tanto, foi feita uma curva 

analítica a partir de amostras contendo quantidades conhecidas de catalisador e 

celulose. Vale ressaltar que antes de serem preparadas as misturas padrões de 

catalisador e celulose, o catalisador passou por uma simulação de reação, de modo 

a garantir que suas propriedades estivessem  idênticas às dos catalisadores 

presentes nas amostras pós-reação a serem analisadas. Assim, catalisador e água 

foram colocados no reator e agitados da mesma forma que ocorre na reação, e 

então filtrado para recuperar o catalisador. 

Foram analisados padrões nas proporções de 0; 1; 2,5; 5; 10; 15; 30; 60; 90; 

e 100% de massa seca de celulose. Assim, foi construída uma curva analítica de 

perda de massa contra porcentagem em massa de celulose. Os resultados de perda 

de massa das amostras após as reações foram interpolados na curva analítica, 

determinando-se a porcentagem de celulose residual misturada ao catalisador após 

a reação. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados e Discussão 

 



 63 

4 Resultados e Discussão 

4.1 Caracterização dos Catalisadores 

4.1.1 Difração de raios X 

 A técnica de difração de raios X é uma ferramenta fundamental para 

determinar a fase cristalina do metal promotor, bem como a fase carbeto de 

tungstênio formada depois da carburação. Essas fases cristalinas têm uma 

correlação direta com as fases ativas do catalisador nas reações de conversão de 

celulose. (21-24) Além disso, é possível se determinar o tamanho médio de cristalito 

da espécie cristalina. Esse cálculo é feito através da largura à meia altura do pico de 

difração. De forma geral, quanto menor o tamanho do cristalito melhor é o 

desempenho do catalisador, pois insto significa que os sítios ativos podem estar 

mais bem distribuídos pelo material, disponibilizando uma maior superfície de 

contato para o substrato reagir. A Figura 20 apresenta os difratogramas obtidos para 

as amostras de carbeto de tungstênio promovidos com 1 e 2 % de paládio e não 

promovido. 

Figura 20 - Difratogramas dos carbetos de tungstênio com diferentes proporções de paládio: 
a) carbeto de tungstênio não promovido; b) carbeto de tungstênio promovido com 1% de 

paládio; c) carbeto de tungstênio promovido com 2% de paládio. 
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 As análises de XRD (Figura 20) mostraram que o catalisador não promovido 

(WXC/C) apresenta um misto das fases W2C, WC1-X e WC. Já nos catalisadores 

promovidos a fase predominante foi W2C e o Pd estava na forma metálica. 

 A fase mais estável dos carbetos de tungstênio é a WC. No caso de a 

carburação se processar completamente, haveria predominância da fase WC. A fase 

W2C é a que antecede a WC nas etapas de carburação do óxido de tungstênio, 

sendo considerada uma fase meta estável. O Pd parece estabilizar a fase W2C, 

impedindo que esta continue a ser carburada e a redução se processe até a fase 

WC. Segundo dados da literatura, (21-24) a fase carbeto W2C é mais ativa na 

conversão de celulose do que a fase WC. Nas amostras promovidas com Pd (Figura 

20-b e 20-c) os picos em 2θ ≅ 40o; 46o; 49o e 72o são referentes ao paládio metálico. 

A partir dos dados de XRD, foram calculados o diâmetro médio de cristalito 

(D), e os resultados são apresentados na tabela 1. 

Tabela 1 - Tamanho médio de cristalito da fase W2C dos carbetos de tungstênio e do Pd 
metálico 

 D / nm 

Fase Cristalina 1% PdWXC/C 2% PdWXC/C 

W2C 
18 16 

Pd 
50 50 

 

O tamanho médio de cristalito da fase W2C é menor do que o Pd metálico, 

mas independem do teor de paládio no catalisador. 

4.1.2 Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por raios X (XPS) 

As razões superficiais W/C foram obtidas a partir dos espectros de XPS do W 

4f e C1s e são mostrados na Tabela 2. Vale ressaltar que embora nos catalisadores 

promovidos com Pd os picos de Pd 3d foram detectados, não foi possível fazer a 

quantificação, pois os valores em % atômica obtidos foram inferiores ao limite de 

quantificação do equipamento. 
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Tabela 2 - Razão W/C determinada por XPS. 

Catalisador W/C 

WXC/C 0,026 

1% PdWXC/C 0,035 

2% PdWXC/C 0,071 

 

Os resultados mostram que ocorre um aumento de tungstênio na superfície 

dos catalisadores com a presença de Pd, sendo mais elevada com o teor mais 

elevado do promotor na amostra.  

4.1.3 Fisissorção de N2 

 A Figura 21 apresenta as isotermas de adsorção-dessorção dos carbetos de 

tungstênio promovidos com 1 e 2 % de Pd e sem o promotor. 

Figura 21 - Isotermas de adsorção (pontos preenchidos) e dessorção (pontos vazios) de N2 
para os catalisadores WXC/C, 1% PdWXC/C e 2% PdWXC/C. 
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Foi observado que o primeiro ponto da isoterma de WXC/C se encontra em 

um valor de volume em torno de 100 cm3 g-1, e as isotermas de 1 e 2% Pd WXC/C 

começam em torno de 90 cm3 g-1. Entre o ponto (0;0) e o primeiro ponto de cada 
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isoterma não foram registrados nenhum ponto. Isso indica que entre o ponto (0;0) e 

o primeiro ponto registrado para cada isoterma, houve um aumento acentuado de 

volume de gás adsorvido, partindo de 0 cm3 g-1 até em torno de 100 cm3 g-1. Esse 

rápido aumento de volume de gás adsorvido é característico de materiais 

microporosos, (103) que mesmo a baixos valores de pressão do gás sofrem uma 

rápida saturação dos poros. Concluiu-se então que o material consiste de uma 

mistura de micro e mesoporos. Segundo a IUPAC, poros com diâmetro inferior a 20 

Å nm são classificados como microporos, com diâmetro entre 20 e 500 Å como 

mesoporos, e acima de 500 Å macroporos. 

Os resultados de área superficial, volume total de poros e diâmetro médio de 

poro são apresentados na tabela 3, e a distribuição de diâmetros dos poros é 

apresentada na Figura 22. 

Tabela 3 - Área superficial, volume total de poros, diâmetro médio e máximo de poro (±5%) 

Amostra Área Superficial 
BET / m2 g-1 

Volume total de 
poros / cm3 g-1 

Diâmetro médio 
de poro / Å 

WxC/C 386 0,31 32 

1%Pd WxC/C 342 0,28 33 

2%Pd WxC/C 348 0,29 33 

 

  



 67 

Figura 22 - Distribuição de diâmetros de poros. 
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O diâmetro médio de poro foi de 32-33 Å enquadrando os catalisadores no 

grupo de materiais mesoporosos. 

A presença de poros com um maior diâmetro afeta diretamente a 

acessibilidade de moléculas de substratos (como oligossacarídeos da celulose) à 

sítios catalíticos alocados dentro desses poros. O comprimento de uma unidade de 

celobiose na cadeia celulósica é de 10,3 Å. (9) O diâmetro médio de poro dos 

catalisadores (Tabela 3) apresentou a mesma ordem de grandeza da celobiose. 

Esse diâmetro de poro pode restringir o acesso de cadeias longas aos sítios 

catalíticos. Dessa forma, para que possa haver melhor acesso aos sítios alocados 

dentro dos poros, é preciso que a celulose seja hidrolisada até cadeias pequenas, 

chegando até unidades de glicose ou celobiose. Cadeias maiores podem reagir na 

superfície externa do catalisador, mas não no interior dos poros. 

Já a área superficial diminuiu e o volume de poros apresentou tendência em 

diminuir com a adição de paládio, mas esta tendência está contida na incerteza da 

medição. A diminuição na área superficial pode em parte ser devido ao recobrimento 

e/ou bloqueio dos microporos pelo Pd. 
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Outro fator que afeta a área superficial e a porosidade é a deposição de 

carbono na superfície do carbeto durante a carburação. (81, 82) A presença de Pd 

pode ter favorecido a formação de carbono na superfície, recobrindo os poros do 

catalisador. Isto ocorre porque o Pd é capaz de promover a formação de espécies 

CHx. Parte destas espécies promove a carburação do W e o excedente acumula-se 

na superfície da amostra. (81) 

4.2 Curva analítica para determinação termogravimétrica de celulose 

residual 

Os catalisadores preparados e caracterizados foram aplicados em reações de 

conversão de celulose. Um dos parâmetros de avaliação da atividade do catalisador 

é a capacidade de converter o substrato celulósico. Para que esta avaliação seja 

feita de maneira inequívoca, se faz necessário o uso de técnicas confiáveis que 

possibilitem quantificar a celulose residual após a reação catalítica e assim se 

determinar o quanto foi convertido. A termogravimetria é capaz de medir a perda de 

massa de celulose em um intervalo de temperatura característico sob atmosfera 

oxidante, no qual ocorre a queima exclusiva da celulose. Essa perda de massa pode 

ser diretamente relacionada com a quantidade de celulose misturada ao catalisador, 

e através disso pode-se determinar as proporções dos componentes na mistura. 

Assim, os teores de celulose residual foram determinados por 

termogravimetria por meio de uma curva analítica de misturas padrão de celulose e 

catalisador. O evento de degradação da celulose sob atmosfera oxidante foi 

delimitado pela derivada da curva termogravimétrica (DTG). Então foi possível 

estabelecer uma relação linear entre a perda de massa referente à celulose e a 

quantidade de celulose presente na amostra.  

Deste modo, foi construída uma curva analítica usando a resposta de perda 

de massa de análises termogravimétricas de amostras com quantidades conhecidas 

de celulose e catalisador. A Figura 23 mostra as curvas TG das misturas padrão de 

celulose e catalisador (A), as derivadas das curvas TG (DTG) (B) e a curva analítica 

Δmnormalizado versus porcentagem de celulose (C) construída a partir das perdas de 

massa normalizadas para massa seca. 
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Figura 23 - A) Curvas TG de misturas padrão de celulose e catalisador 1% PdWXC/C em 

diferentes proporções. B) Derivadas das curvas TG. C) Curva analítica Δmnormalizado versus 

porcentagem de celulose misturada ao catalisador. 

 

 A degradação da mistura celulose e catalisador se dá basicamente em três 

eventos de perda de massa (Figura 23 – B): I – Perda de umidade; II – Degradação 

da celulose; III – Queima de carvão. O evento de perda de massa (II) referente à 

queima de celulose é bastante definido e não se sobrepôs aos outros eventos 

térmicos (I e III). A degradação da celulose ocorreu aproximadamente entre 220 e 

490oC, como pode ser visto na Figura 23-A e 23-B. Os pontos de início e término do 

evento de queima da celulose foram delimitados pela curva DTG (Figura 23-B). 

O evento I de perda de massa, que normalmente terminou em torno de  

120oC e é referente à perda de água, variou de amostra para amostra. Assim sendo, 

diferentes porcentagens de água presente na amostra, afetam o valor percentual de 

celulose presente na mesma. Desta forma, para construção da curva analítica 

(Figura 23-C), usou-se valores de perda de massa de celulose normalizados para 
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massa seca. A perda de massa normalizada para massa seca foi calculada pela 

equação 2. 

              
                         

   
    (2) 

Depois de calculados os valores de perda de massa normalizada, foi 

construída a curva analítica Δmnormalizado versus porcentagem de celulose presente 

na amostra, como mostra a Figura 23-C. 

A partir do ajuste linear dos pontos da curva analítica da Figura 23-C, obteve-

se a seguinte equação da reta (3), coeficiente de correlação e determinação: 

                                                  (3) 

r = 0,99953 

r2 = 0,99906 

 Rearranjando a equação 3, obteve-se o porcentagem de celulose na amostra 

em função da perda de massa (4). 

             
                            

       
    (4) 

 Como é conhecido a quantidade absoluta de massa de catalisador presente 

na amostra, foi possível se determinar a quantidade absoluta em massa de celulose 

residual (5). 

          
    

             
          (5) 

 Sabendo-se a massa de celulose que não reagiu misturada ao catalisador, 

encontrou-se a quantidade de celulose que reagiu por diferença da massa inicial de 

celulose. Então, calculou-se a conversão com base na massa de celulose seca 

inicial pela equação 6. 

               
                 

                 
        (6) 
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 Os resultados de conversão determinados por termogravimetria foram 

analisados comparativamente com resultados determinados diretamente por 

gravimetria (balanço de massa). 

4.3 Reações de Hidrogenólise 

4.3.1 Conversão de Celulose 

 O cálculo da celulose residual, que é necessário para a determinação da 

conversão, foi feito tanto por gravimetria (balanço de massas) (BM) quanto por 

termogravimetria (TGA). 

O uso do método TGA para o cálculo da celulose residual levou, na maioria 

dos casos, a um valor de conversão maior em relação ao uso do método 

gravimétrico direto. No geral, os desvios nos valores de conversão entre uma 

metodologia e outra variaram de 1 a 11% e os erros experimentais foram estimados 

em 5% e 2% para os métodos direto e TGA, respectivamente. Uma das principais 

fontes de erro experimentais no método direto está no processo de recuperação do 

catalisador e celulose não reagida, após a reação catalítica. Embora o procedimento 

de limpeza do reator e de pesagem do sólido residual sejam feitos cuidadosamente, 

a perda de uma pequena parcela de material na pá e na tampa do reator é 

inevitável. Esse processo impacta o cálculo no sentido de reduzir a massa residual 

total do catalisador e da celulose que não reagiu. Isso leva a um valor menor de 

celulose residual, pois considera-se que toda a massa de catalisador é recuperada 

no final do processo. Porém,  entre as etapas de secagem e pesagem pode haver 

hidratação da amostra e do papel de filtro, o que aumenta o valor de celulose 

residual. Por outro lado, no método TGA estes problemas não são fontes de 

incerteza nos cálculos, e, portanto, essa metodologia parece ser mais precisa. No 

entanto, este método requer homogeneidade da amostra, o que é um fator 

importante para que não ocorra imprecisão no cálculo da celulose residual e 

conversão. 

Cada método tem vantagens e desvantagens, com diferentes fontes de 

incerteza. Vale ressaltar que o método TGA foi elaborado no IQSC e aplicado pelo 

grupo de catálise do LNLS para estas amostras de catalisadores de carbeto de 

tungstênio. A literatura aplica o método direto (balanço de massas) e/ou a técnica 
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TOC (Total Organic Carbon), que é menos difundida do que a termogravimetria e 

não se teve acesso durante a elaboração deste trabalho. 

Os resultados de conversão de celulose utilizando os catalisadores 1% 

PdWXC/C e 2% PdWXC/C foram determinados por gravimetria (BM e TGA), e são 

apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Conversões de celulose por gravimetria (BM e TGA) em diferentes tempos e 
temperaturas de reação para os catalisadores 1% PdWXC/C e 2% PdWXC/C 

Temperatura / oC Tempo / min 

Conversão / % 

1% PdWXC/C 2% PdWXC/C 

BM (±5) TGA (±2) BM(±5) TGA (±2) 

190 30 17 25 15 18 

190 45 19 27 19 25 

190 60 23 25 19 29 

190 90 21 32 23 27 

190 120 23 27 25 29 

220 30 66 73 51 56 

220 45 63 66 56 57 

220 60 66 72 60 61 

220 90 72 70 75 74 

220 120 72 74 77 77 

220 150 84 86 --- --- 

220 180 84 84 --- --- 

250 30 99 98 100 98 

250 45 100 98 100 98 

250 60 100 98 99 98 

250 90 100 98 100 98 

250 120 100 98 100 98 

 

Para ambos catalisadores, observou-se que a conversão da celulose 

aumentou com a temperatura e com o tempo de reação. O efeito de aumento da 

conversão com a temperatura foi devido ao aumento da acidez do meio reacional, 

provocado pelo deslocamento da constante de equilíbrio de dissociação da água, e 

à maior quantidade de energia fornecida ao sistema. Além disso, o suporte de 
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carvão também tem efeito na hidrólise ácida do polissacarídeo, diminuindo a energia 

de ativação de hidrólise. (104) Já o tempo de reação está relacionado ao quanto a 

reação se processa. De modo que quanto maior o tempo mais a reação se 

processou, e então mais celulose foi convertida. 

Como pode ser observado na tabela 4, a temperatura de 250oC foi suficiente 

para converter a celulose quase completamente, independente do catalisador e do 

tempo de reação. Já a 190 e 220oC nem toda a celulose foi convertida, sendo que 

em ambas as temperaturas a conversão foi maior para maiores tempos de reação. 

Os tempos de 150 e 180 min a 220oC não foram feitos para o catalisador  

2% PdWXC/C. O que determinou a realização desses experimentos em tempos mais 

longos com o catalisador 1% PdWXC/C foi a análise do rendimento de produtos. 

Nela foi observado que ainda se fazia necessário investigar tempos mais longos de 

reação até que o rendimento de determinados produtos se tornasse 

aproximadamente constante ou atingisse um máximo em função do tempo de 

reação. Para o catalisador 2% PdWXC/C, esse rendimento já havia se tornado 

aproximadamente constante em 120 min de reação a 220oC. Esses resultados serão 

mostrados no item 4.3.3. 

Observou-se que nas reações a 190 e 220oC geralmente o catalisador com 

1% Pd converteu mais celulose que o catalisador com 2% Pd. O que é um indício 

que o paládio tem importância nas etapas de reação subsequentes a hidrólise da 

celulose, não contribuindo para a hidrólise do polissacarídeo. Experimentos 

realizados a 220oC e 150 min com catalisador WXC/C (ausente de Pd) atingiram 

conversões superiores aos catalisadores com promotor, produzindo resultados de 

até 93% calculado pelo método direto. 

Os resultados de conversão calculados por gravimetria e por termogravimetria 

seguiram a mesma tendência de aumentar com o tempo de reação. Assim, os dois 

métodos são aplicáveis para a análise da conversão, sendo complementares e 

comparativos. 

4.3.2 Rotas de Conversão 

Partindo-se do princípio de que a celulose deva ser hidrolisada a glicose, para 

aí então o monômero ser transformado, (2, 5, 7, 17, 19, 25, 26, 30, 34, 39) tem-se 
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três rotas reacionais principais e mais prováveis para o sistema empregado: 

isomerização, hidrogenação e hidrogenólise, como apresentado na Figura 24. 

Figura 24 - Rotas primárias de conversão da glicose. 

 

Fonte: OOMS, R.; et al. Green Chem, v. 16, p. 695-707, 2014. (Adaptado) 

Tendo em vista esses três possíveis caminhos de reação, além da 

desidratação, foi investigada a formação de prováveis produtos oriundos destas vias 

e de prováveis reações que estes produtos possam sofrer. 

4.3.3 Análise de Produtos das Reações de Hidrogenólise 

 Os resultados de distribuição de produtos são apresentados a seguir 

conforme a temperatura de reação. A tendência de evolução dos produtos no curso 

da reação estão apresentados de forma gráfica como rendimento versus tempo de 

reação. 

4.3.3.1 Catalisador WXC/C 

Previamente foi feito um estudo em caráter exploratório do desempenho 

catalítico do carbeto de tungstênio suportado em carvão e ausente de promotor. As 

reações foram realizadas a 220oC, 800 psi de pressão de H2 e variando-se o tempo. 

Os resultados de conversão e rendimento de etileno glicol (EG) e acetol são 

apresentados na Figura 25. 
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Figura 25 - Conversão de celulose e rendimento de produtos em reações utilizando o 
catalisador WXC/C. 
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Foi obtido um rendimento considerável de acetol nas reações de conversão 

de celulose utilizando o catalisador WXC/C. A formação de etileno glicol e outros 

polióis não foi significante e a conversão catalítica (determinada apenas por BM) foi 

superior aos resultados obtidos utilizando o catalisador promovido com Pd. 

4.3.3.2 Reações a 190oC 

Dentre os produtos identificados, o EG foi o majoritário na conversão da 

celulose com os carbetos de tungstênio promovidos com Pd. O rendimento para EG 

aumentou em função do tempo, como mostra a Figura 26.  
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Figura 26 - Distribuição de produtos de conversão catalítica de celulose a 190oC em função 
do tempo de reação, catalisadas por A) 1% PdWXC/C e B) 2% PdWXC/C. 
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 O catalisador 2% PdWXC/C apresentou melhor desempenho na produção de 

etileno glicol do que o catalisador 1% PdWXC/C. Pelo perfil da curva de rendimento, 

observa-se que ambos os catalisadores têm potencial para continuar com a 

conversão de celulose e a produção de EG em maiores tempos de reação. Vale 

destacar que o catalisador com 2% de paládio teve melhor desempenho na 

produção de sorbitol do que o catalisador com 1% Pd. Isso pode ter ocorrido devido 

a capacidade do Pd em hidrogenar ligações , (63, 105-107) levando a glicose e/ou 

frutose à sorbitol. A maior produção de etileno glicol com o catalisador 2% Pd 

também pode estar relacionada à capacidade do paládio e da fase W2C de 

promover hidrogenação, transformando o glicolaldeído (OCHCH2OH) em etileno 

glicol. A eritrose formada junto com glicolaldeído também pode sofrer reação retro-

aldol, seguindo para formação de mais duas moléculas de glicolaldeído, que por sua 

vez podem ser hidrogenadas em EG. 

4.3.3.3 Reações a 220oC 

A Figura 27 apresenta os resultados de rendimento e conversão em função 

do tempo de reação a 220ºC, catalisadas por 1% PdWXC/C (A) e 2% PdWXC/C (B). 
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Figura 27 - Distribuição de produtos de conversão catalítica de celulose a 220 oC em função 
do tempo de reação catalisada por A) 1% PdWXC/C e B) 2% PdWXC/C. 
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O aumento da temperatura para 220oC afetou o rendimento e a distribuição 

de produtos, formando inclusive ácido levulínico com rendimento até em torno de 6% 

como produto de desidratação. Essa maior gama de produtos ocorreu por ter sido 

fornecido mais energia para o sistema do que foi a 190oC. Este maior fornecimento 

de energia dá suporte para um maior leque de possibilidades de quebras de ligações 

C-C e C-O, fazendo com que temperaturas mais elevadas levem a uma maior 

variedade de produtos. Além disso, os produtos inicialmente formados também são 

transformados em outros através de reações catalíticas laterais. 

Ocorreu um aumento de rendimento de alguns produtos, mas com o custo de 

se perder em seletividade. Por exemplo, foi produzido etileno glicol em maior 

quantidade do que tinha sido a 190oC, mas com menor seletividade. Para se 

otimizar os parâmetros reacionais, será necessário buscar um compromisso entre 

rendimento e seletividade.  

Com o intuito de se verificar o tempo para obtenção do máximo rendimento 

de EG para o catalisador 1% PdWXC/C, estendeu-se o tempo de reação até que o 

rendimento começasse a diminuir. O ponto de máximo rendimento foi de 150 min, 

com rendimento de 37% de etileno glicol. Acredita-se que a partir deste tempo as 

moléculas de etileno glicol sofram quebras de ligação C-C e/ou C-O, levando a 

produtos de apenas um carbono ou menos funcionalizados. O aumento de produção 

de etanol com o tempo pode ser um indicativo de que a produção deste álcool passe 

por um processo de desidroxilação do etileno glicol. O catalisador 2% PdWXC/C 

alcançou um rendimento maior de etileno glicol mesmo em menor tempo, atingindo 

40% em 120 min. 

Após 30 min de reação, o catalisador 1% PdWXC/C levou a 15% de acetol, 

enquanto o catalisador 2% PdWXC/C produziu 2%. 

Vale destacar os rendimentos de 1,2-propileno glicol e etanol, que  

aumentaram com o tempo. Acredita-se que o 1,2-propileno glicol seja formado como 

continuidade da rota que levou ao acetol, enquanto o etanol é oriundo da rota do 

etileno glicol. Foram observados também baixos rendimento de metanol, que pode 

ser produto final de diferentes rotas, por possuir apenas um carbono.  
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Ocorreu também formação de HMF, proveniente da desidratação da glicose, 

sendo este convertido em ácido levulínico. Para o catalisador 2% PdWXC/C, não foi 

observada uma tendência clara de evolução do rendimento de ácido levulínico em 

função do tempo de reação. Mas, ainda assim, a produção foi superior se 

comparada ao catalisador 1% PdWXC/C em tempos menores de reação. Utilizando o 

catalisador com 1% de paládio, observou-se um máximo de rendimento de 6% de 

ácido levulínico em 150 min, e a partir de então uma queda acentuada. Pode ser que 

o ácido esteja sendo convertido em -valerolactona por hidrogenação e 

desidratação. (2, 57) 

Além disso, fica nítido pelo perfil das curvas de rendimento que o catalisador 

2% PdWXC/C exerce um maior controle sobre reação, fazendo com que os 

rendimentos de determinados produtos apresentem variações regulares de consumo 

ou produção em função do tempo. 

4.3.3.4 Reações a 250oC 

Observou-se que as reações a 250oC levaram a uma maior gama de produtos 

do que as reações nas demais temperaturas. O que era esperado, pois o sistema 

tem mais energia para suprir várias rotas de reações, rompendo ligações C-C e C-O 

em diferentes sítios reativos do substrato. A Figura 28 apresenta os resultados de 

rendimento e conversão em função do tempo para reação a 250 ºC, catalisadas por 

1% PdWXC/C (A) e 2% PdWXC/C (B). É importante destacar que existe uma grande 

diferença entre a quantidade de celulose reagida e a quantidade de produtos 

identificados (Figura 28) após reações a 250oC. E a análise de produtos ainda 

precisa ser melhorada no sentido de ampliar a diversidade de substâncias 

analisadas. 
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Figura 28 - Distribuição de produtos de conversão catalítica de celulose a 250 oC em função 
do tempo de reação catalisada por A) 1% PdWXC/C e B) 2% PdWXC/C. 
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 Observou-se uma queda acentuada na produção de EG se comparado com 

as reações a 220oC. O catalisador 2% Pd WXC/C, em 30 min de reação, apresentou 

rendimento de etileno glicol similar ao da reação realizada a 220oC. Mas, conforme a 

reação se processou, o etileno glicol foi sendo consumido. Fica evidente que o 

paládio está correlacionado com a produção de etileno glicol, visto que mais deste 

produto foi formado com o catalisador 2% Pd WXC/C do que 1% Pd WXC/C, 

principalmente para menores tempos de reação. A formação de etileno glicol foi 

favorecida em detrimento do acetol, o que sugere que são duas rotas que competem 

paralelamente. 

A produção de acetol também foi influenciada pela pressão parcial efetiva de 

hidrogênio no ambiente do reator. Em maiores temperaturas, o ambiente do reator 

teve mais vapor d’água do que em menores temperaturas, devido ao aumento da 

pressão de vapor com a temperatura (PH2O;190
o
C = 182 psi; PH2O;220

o
C = 345 psi; 

PH2O;250
o
C = 576 psi). (108) Isso fez com que a contribuição da pressão parcial de 

hidrogênio na pressão total fosse menor a 250 oC. A diminuição na quantidade de 

hidrogênio no ambiente pode limitar as etapas de hidrogenação, fazendo com que o 

acetol tenha um tempo de vida mais longo. Observou-se que com o decorrer da 

reação foi consumido acetol e formado 1,2-propileno glicol, devido à hidrogenação 

da ligação C=O do acetol (Figura 29). 

Figura 29 - Formação de 1,2-Propileno glicol a partir do acetol. 
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Na temperatura de reação de 250oC, foi produzido 1-propanol, a partir da 

subsequente desidroxilação do 1,2-propileno glicol, ou a partir da transformação 

direta do acetol. Se o álcool estivesse sendo formado a partir do glicol, seria 

esperado uma mistura de 1 e 2 propanol. Muito embora as energias de 

desidroxilação no carbono 1 e 2 sejam diferentes, ao menos uma pequena 

quantidade de 2-propanol deveria ser formada. Assim, é mais provável que o 1-

propanol esteja sendo formado diretamente do acetol (Figura 30), devido à maior 

reatividade da carbonila do carbono 2 frente a hidroxila do carbono 1. Acredita-se 

até que a desidroxilação do 1,2-propileno glicol aconteça por um mecanismo em que 
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é formada uma carbonila onde antes era uma hidroxila, e então a quebra da ligação 

C-O é processada. (63, 109, 110) 

Figura 30 - Formação de 1-propanol a partir do acetol. 
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Outro produto que apresentou rendimento de destaque foi o ácido levulínico. 

As reações a 250oC tiveram um maior rendimento de ácido levulínico do que a 

220oC, que por sua vez teve rendimento superior às reações a 190oC, mostrando a 

influência da temperatura na formação do ácido. Quanto mais alta a temperatura, 

mais se processa a desidratação do HMF para ácido levulínico, apesar da 

dificuldade desta reação em se processar em meio aquoso. Comparando os dois 

catalisadores a 250oC, a desidratação foi favorecida utilizando o catalisador com 2% 

de paládio. 

4.3.4 Investigação do Mecanismo de Reação 

Como foi encontrado o máximo de rendimento para etileno glicol para o 

catalisador 1% PdWXC/C em 150 min e 220oC, estes valores das variáveis foram 

fixados para as reações com diferentes substratos e catalisadores. Esses 

experimentos foram realizados com o objetivo de melhor se entender o mecanismo 

de conversão de celulose. 

Foram testados os substratos glicose, frutose, sorbitol e acetol. A glicose foi 

escolhida por ser o produto de hidrólise completa da cadeia celulósica. (7) A frutose 

por ser produto de isomerização da glicose, (37) o que levaria à diferentes produtos 

de hidrogenólise. O sorbitol foi escolhido por ser produto de hidrogenação da glicose 

e da frutose catalisada por paládio metálico. (26, 41, 89, 95, 96) O acetol por ter 

ocorrido uma alta produção sob determinadas condições reacionais. 

Foram usados os catalisadores WXC/C e 1% Pd/C para se avaliar a atividade 

do carbeto de tungstênio e do paládio, respectivamente. Esses catalisadores foram 

escolhidos de modo a se entender a função do metal e do carbeto na conversão de 

celulose, ou se eles atuam em conjunto. A tabela 5 apresenta os resultados dos 

testes com diferentes substratos e catalisadores. 
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Tabela 5 - Rendimento de produtos para reações com diferentes substratos e diferentes catalisadores. 

Catalisador Substrato Conversão* / % 
Rendimento Base Carbono / % 

EG Acetol EtOH MetOH 1-PropOH 
1,2-Prop 

Glicol 
Ác. 

Levulínico 
HAc Manose Sorbitol 

C Celulose 26 ND 8,0 ND ND ND ND 1,2 ND ND ND 
1% Pd/C Celulose 73 1,7 20,5 0,2 1,0 ND 0,1 0,3 0,2 0,1 ND 
WXC/C Celulose 93 1,7 22,5 1,1 2,4 ND 0,3 0,6 0,9 0,8 ND 

1% PdWXC/C Glicose 100 3,7 3,4 1,5 0,3 1,7 7,3 7,3 1,7 3,6 1,7 
1% PdWXC/C Frutose 100 0,2 7,4 1,5 0,2 1,8 13,5 12,6 4,0 ND 1,9 
1% PdWXC/C Sorbitol 41 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,9 0,3 9,0 --- 
1% PdWXC/C Acetol 71 ND --- 1,7 ND 3,1 55,4 ND 0,4 0,8 ND 

*Os resultados de conversão de celulose foram calculados por balanço de massa e os dos demais substratos pelos resultados de 

concentração obtidos por cromatografia. 

ND – Não Detectado 
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As três primeiras linhas da tabela 5 apresentam resultados de reações de 

celulose apenas com o suporte, com catalisador de paládio suportado em carvão e 

de carbeto de tungstênio suportado em carvão. O carvão ativo apresentou 

conversão bastante inferior aos catalisadores, sendo o acetol o principal produto e 

formado em baixa proporção (8%). Tanto o catalisador de paládio quanto o de 

carbeto de tungstênio levaram à uma gama de produtos e rendimentos parecidos. 

Entretanto, o catalisador WXC/C levou à 93% de conversão, enquanto o 1% Pd/C à 

73%. Isso indica que o carbeto de tungstênio, juntamente com o meio aquoso 

quente, contribuiu com a hidrólise de celulose em maior extensão do que o paládio. 

Além disso, o suporte de carvão ativado também contribui com a hidrólise ácida das 

ligações glicosídicas. (104) Um resultado a ser destacado é a alta quantidade de 

acetol produzido em relação ao etileno glicol para ambos os catalisadores. Vale 

ressaltar que utilizando o catalisador 1% PdWXC/C nessas condições reacionais, 

havia sido produzido etileno glicol com 37% de rendimento e 1,7% de acetol. Já com 

os catalisadores 1% Pd e WXC/C os rendimentos de acetol foram 20,5% e 22,5 %, 

respectivamente, e 1,7% de etileno glicol para ambos. Estes resultados indicam que 

a formação de EG foi realçada devido a ação conjunta de Pd e a fase W2C dos 

catalisadores de carbeto de tungstênio promovidos. 

A produção de etileno glicol e acetol seguem rotas paralelas. (17, 24) O teste 

de acetol como substrato comprovou que a rota de produção de EG não passa pela 

formação de acetol. Como produto majoritário foi produzido 1,2-propileno glicol com 

rendimento de 55,4%, formado pela hidrogenação da ligação C=O do carbono 2. Foi 

formado também uma pequena quantidade de 1-propanol (3,1%), que ocorreu via 

hidrogenólise da ligação C=O do carbono 2 do acetol. Já o etileno glicol foi formado 

através da hidrogenação do glicolaldeído, como descrito na Figura 31. 
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Figura 31 - Rota de transformação da celulose passando por glicose. 
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Outra forma de conversão se dá via isomerização de glicose em frutose. A 

conversão da frutose levou principalmente à formação de 13,5% de 1,2-propileno 

glicol, 12,6% de ácido levulínico e 7,4% de acetol. A formação do acetol se dá por 

uma reação retro-aldol seguida de desidratação (24) (Figura 32). Já o 1,2-propileno 

glicol pode ser formado de duas formas: a partir do acetol, ou a partir do glicerol, 

(17) como mostra a Figura 32. A formação de ácido levulínico se dá via desidratação 

da frutose. 
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Figura 32 - Rota de transformação da celulose via isomerização de glicose em frutose. 
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A conversão do sorbitol (41%) foi menor do que as conversões da glicose e 

da frutose. O sorbitol é um poliol de seis carbonos, e não possui ligações duplas. 

Enquanto os dois açúcares possui uma carbonila, além das hidroxilas. Isso mostra a 

importância da carbonila na reatividade do substrato em reações de hidrogenólise, 

sendo importante para viabilizar quebras de ligação C-C. Para conversão do 

substrato, a presença de hidroxila em posição β à carbonila é condição necessária 

para que a molécula sofra quebra de ligação C-C via reação retro-aldol. 

Para que a rota de formação do etileno glicol a partir da glicose seja 

favorecida, o catalisador já deve atuar antes mesmo que a glicose seja isomerizada 

à frutose. A interação da superfície do catalisador com a carbonila da glicose e a 
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hidroxila em posição beta favorece a conversão via reação retro-aldol. A Figura 33 

esquematiza a interação do catalisador com o substrato. 

Figura 33 - Interação da glicose com a superfície do catalisador. 
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O substrato se liga na superfície do catalisador através de doação de 

densidade eletrônica dos átomos de oxigênio para o catalisador. Isso faz com que o 

hidrogênio da hidroxila em C3 fique mais ácido, ativando a ligação C2-C3 para ser 

clivada via mecanismo retro-aldol, formando eritrose e glicolaldeído. A eritrose pode 

interagir com a superfície do catalisador e sofrer reação retro-aldol rompendo a 

ligação C4-C5, formando duas moléculas de glicolaldeído. As moléculas de 

glicolaldeído acabam de ser convertidas em etileno glicol em etapas de 

hidrogenação. 
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É evidente que ainda se fazem necessários mais experimentos, com 

variações de catalisadores e substratos, para um melhor entendimento do 

mecanismo de reação. Mas foi possível se obter indícios de como a conversão de 

celulose se processa via hidrogenação catalítica com 1% PdWXC/C. Principalmente, 

os resultados mostraram que a interação entre o Pd e a fase carbeto W2C são 

necessárias para que a conversão da celulose produza elevado rendimento de 

etileno glicol. 

Recentemente, Ooms e colaboradores fizeram uma ampla investigação do 

mecanismo de reação de catalisadores de carbeto de tungstênio promovidos com 

Ni. (17) Eles mostraram a atividade bifuncional dos catalisadores 2%Ni-W2C/AC, 

onde a fase W2C é a maior responsável pelo mecanismo seletivo retro-aldol, 

promovendo a quebra C-C e o níquel age nas etapas seguintes de hidrogenação 

para a formação do EG. De forma mais ampla, outros trabalhos recentes (53, 97, 43) 

indicam um comportamento multifuncional dos catalisadores à base de tungstênio 

promovidos com Ni na conversão da celulose. Esses trabalhos propõe que 

catalisadores de W2C, WC, WO2, WO3 ou W são transformados em ácido tunguístico 

(HxWO3). Esta espécie é parcialmente dissolvida na água quente e age como um 

catalisador homogêneo nas reações retro-aldol para obter glicolaldeído. Na 

sequência o glicolaldeído é hidrogenado na superfície do catalisador heterogêneo 

pelo W2C e/ou Ni para produzir EG. (53) 

Os resultados obtidos no presente trabalho também corroboram com o caráter 

catalítico multifuncional dos carbetos de tungstênio promovidos com Ni, e o Pd 

parece ter a mesma função do Ni e da fase W2C no processo de hidrogenação do 

glicolaldeído para a formação do EG. No entanto, um estudo mais amplo do 

mecanismo de reação, das propriedades estruturais e superficiais, bem como o 

desenvolvimento de uma metodologia por HPLC para identificações de uma gama 

maior de produtos e intermediários poderá indicar as similaridades e particularidades 

do mecanismo de reação e sítios ativos entre carbetos de tungstênio promovidos 

com Ni e Pd. 

 



 90 

4.4 Caracterização dos Catalisadores Pós-Reação de Conversão de Celulose 

Depois de utilizados em reações de conversão catalítica de celulose, os 

catalisadores 1% PdWXC/C foram caracterizados com o intuito de se verificar se as 

características que conferem propriedades catalíticas foram mantidas. O principal 

objetivo foi verificar se a fase W2C foi mantida após a realização da reação catalítica. 

Foram avaliados os catalisadores empregados nas reações 190, 220 e 250oC e os 

resultados são mostrados na Figura 34. 

Figura 34 - Difratogramas do catalisador 1% PdWXC/C antes de reação, e de misturas de 
catalisador e celulose residual após reações a 190, 220 e 250oC. 
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Nas misturas catalisador e celulose após reações a 190oC e 220oC, ainda há 

muita celulose residual, que recobre os catalisadores. A celulose apresenta um pico 

de difração característico em 2θ ≅ 24o. Os picos de difração da celulose, bem como 

o sinal amorfo do carvão ativo usado como suporte podem estar encobrindo os picos 

de difração da fase carbeto de tungstênio e Pd, após a reação catalítica (Figura 34 – 

A e B). No entanto, na amostra de catalisadores após reação a 250oC e com 

conversão de 98-100%, foi possível identificar os picos de difração relativos as fases 

W2C (predominante) e WC (Figura 34 – C), como antes da reação catalítica. O pico 

referente à celulose em 2θ ≅ 24o foi mais estreito e mais bem definido se comparado 
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às amostras que contêm mais celulose. O que indica que apenas uma pequena 

quantidade de celulose altamente cristalina restou após a reação. O pico de paládio 

metálico não pôde ser identificado, mas pode ser que o sinal da celulose também 

esteja encobrindo ou existe a possibilidade de ter lixiviado durante a reação 

catalítica. 
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5 Conclusões 

Os catalisadores de carbeto de tungstênio suportados em carvão ativado e 

promovidos com paládio apresentaram W2C como a fase carbeto predominante. Já 

no catalisador sem Pd, foi formado um misto de fases W2C, WC1-X e WC. Embora a 

presença e o aumento do teor de Pd cause uma pequena diminuição da área 

superficial e porosidade, possivelmente devido a deposição de carbono, os 

resultados de XPS mostraram um maior teor de W exposto na superfície com o 

aumento de Pd no catalisador. 

Os resultados de conversão de celulose foram avaliados comparativamente 

por gravimetria (balanço de massa) e por termogravimetria. Ambos os métodos 

foram eficientes para este propósito, sendo que o método termogravimétrico 

apresenta menos fontes de incertezas. 

Os testes catalíticos com celulose mostraram que o catalisador tem grande 

potencialidade na conversão de celulose principalmente em polióis de cadeia curta. 

A conversão de celulose foi diretamente afetada pelas variáveis tempo e 

temperatura, de modo que tempos longos de reação e temperaturas mais altas 

favoreceram a conversão do substrato. A atuação de Pd e W2C favoreceram o 

rendimento para etileno glicol. O carbeto de tungstênio não promovido, bem como 

somente paládio suportado em carvão favoreceram a produção de acetol. 

O produto majoritário das reações de conversão de celulose foi etileno glicol 

em reações a 220oC. Foram obtidos rendimentos de 37% utilizando o catalisador 1% 

PdWXC/C em 150 min de reação e 40% utilizando o catalisador 2% PdWXC/C em 

120 min de reação. 

As reações realizadas com diferentes substratos indicaram que a glicose 

formada do processo de hidrólise da celulose pode passar por reações retro aldol, 

formando os intermediários glicolaldeído e eritrose. Esta por sua vez pode sofrer 

mais uma reação retro aldol formando mais duas moléculas de glicolaldeído, que é 

hidrogenado para etileno glicol. A glicose também pode ser isomerizada à frutose, 

porém esta não leva ao etileno glicol, mas sim à acetol. O acetol formado pode ser 

hidrogenado pelos sítios Pd e W2C para 1,2-propileno glicol. 
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A caracterização do catalisador por difração de raios X após ser usado em 

reações catalíticas comprovou que a fase W2C se manteve, o que indica que o 

catalisador poderá ser reutilizado ou reciclado. 

5.1 Trabalhos Futuros 

Investigação de tempos mais longos de reação de conversão de celulose 

utilizando o catalisador 2% PdWXC/C, pois aparentemente ainda há potencial de 

aumentar a produção de etileno glicol. 

Realizar reações de conversão de celulose com catalisador com 3% de 

paládio, para ver se há ainda uma melhora no rendimento e na seletividade para 

etileno glicol. 

Estudos sobre reutilização do catalisador e números de ciclos de reação que 

poderá ser usado sem que haja perda de rendimento de produtos e seletividade. 

Testes com diferentes substratos e variações no catalisador, como reações 

de glicose e frutose com catalisador contendo apenas paládio e carvão, sem a 

presença de carbeto de tungstênio. Isso enriqueceria o conhecimento sobre como os 

componentes do catalisador (W e Pd) atuam no mecanismo de conversão. 

Quantificação de mais analitos, como manitol, glicerol e -valerolactona, para 

enriquecer a análise de produtos das reações e contribuir para o entendimento das 

rotas de conversão. 
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Apêndice A 

Tabelas de Rendimento de Produtos 

Tabela 6 - Rendimento de produtos para reações de conversão de celulose a 190oC com catalisadores 1% PdWXC/C e 2% PdWXC/C 

Obs.: Foram encontrados rendimentos inferiores a 1% de Metanol e Ácido Levulínico. 

ND: Não Identificado 

 

  

Catalisador Tempo / min 
Rendimento Base Carbono / % Soma 

Rendimentos EG Acetol 1,2-Prop. glicol EtOH Sorbitol 

1% PdWXC/C 30 5,7 1,3 0,2 0,5 0,6 8,3 

1% PdWXC/C 45 7,6 0,8 0,5 1,1 1,0 11,0 

1% PdWXC/C 60 9,2 1,5 0,6 1,2 0,7 13,2 

1% PdWXC/C 90 9,1 1,9 0,8 0,9 0,7 13,4 

1% PdWXC/C 120 10,6 0,4 1,5 1,2 1,2 14,9 

2% PdWXC/C 30 5,0 0,5 0,4 0,8 1,3 8,0 

2% PdWXC/C 45 6,1 0,2 0,7 0,8 ND 7,8 

2% PdWXC/C 60 6,9 0,2 0,8 1,0 1,7 10,6 

2% PdWXC/C 90 7,7 0,2 0,8 1,2 2,2 12,1 

2% PdWXC/C 120 11,1 0,2 1,1 0,2 2,0 14,6 
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Tabela 7 - Rendimento de produtos para reações de conversão de celulose a 220oC com catalisadores 1% PdWXC/C e 2% PdWXC/C 

Catalisador Tempo / min 
Rendimento Base Carbono / % Soma 

Rendimentos EG Acetol 1,2-Prop. glicol EtOH MetOH Ác. Lev. 

1% PdWXC/C 30 13,6 15,4 2,4 1,1 0,2 NI 32,7 

1% PdWXC/C 45 19,6 8,8 2,5 1,7 0,9 1,1 34,6 

1% PdWXC/C 60 27,6 7,0 3,5 2,5 1,0 1,7 43,3 

1% PdWXC/C 90 30,9 9,7 6,0 1,7 1,0 ND 49,3 

1% PdWXC/C 120 32,7 3,0 4,6 3,8 0,9 1,7 46,7 

1% PdWXC/C 150 36,9 1,7 6,6 6,1 1,0 6,0 58,3 

1% PdWXC/C 180 36,5 4,0 4,2 6,8 1,2 3,6 56,3 

2% PdWXC/C 30 24,2 1,9 2,3 2,8 0,7 2,7 34,6 

2% PdWXC/C 45 25,9 1,8 3,0 3,1 0,7 3,8 38,3 

2% PdWXC/C 60 29,2 1,6 3,5 3,7 0,8 3,2 42,0 

2% PdWXC/C 90 39,0 0,6 4,0 4,7 0,9 3,6 52,8 

2% PdWXC/C 120 39,8 0,6 4,3 5,0 0,9 3,6 54,2 

Obs.: Foram encontrados rendimentos inferiores a 1% de 1-Propanol e HMF. 

ND: Não Identificado 
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Tabela 8 - Rendimento de produtos para reações de conversão de celulose a 250oC com catalisadores 1% PdWXC/C e 2% PdWXC/C 

Catalisador 
Tempo / 

min 

  Rendimento Base Carbono / % 
Soma 

Rendimentos EG Acetol 
1,2-Prop. 

glicol 
EtOH MetOH 1-PropOH ButOH Acetona 

Ác. 

Lev. 

1% PdWXC/C 30 3,5 24,7 2,7 1,3 0,9 0,7 0,1 0,8 2,3 37,0 

1% PdWXC/C 45 5,9 21,7 5,4 2,4 0,8 1,4 0,4 0,8 4,2 43,0 

1% PdWXC/C 60 3,6 20,7 2,8 1,2 0,6 1,0 0,3 0,8 2,4 33,4 

1% PdWXC/C 90 0,7 15,6 2,6 1,1 0,4 1,2 0,2 1,2 2,2 25,2 

1% PdWXC/C 120 5,6 7,9 9,0 2,8 0,6 3,8 1,7 1,3 6,7 39,4 

2% PdWXC/C 30 24,4 10,3 8,3 3,7 1,5 1,4 0,4 0,3 2,1 52,4 

2% PdWXC/C 45 15,9 10,3 9,4 3,3 1,3 1,8 0,6 0,5 7,6 50,7 

2% PdWXC/C 60 20,3 5,5 11,6 4,0 1,4 2,5 1,0 0,5 8,4 55,2 

2% PdWXC/C 90 18,3 4,0 11,4 3,6 1,3 3,6 1,6 0,6 10,1 54,5 

2% PdWXC/C 120 6,9 9,2 9,9 2,9 0,9 4,1 1,6 1,2 9,9 46,6 

Obs.: Foram encontrados rendimentos inferiores a 1% de ácido acético, Furfural, HMF, frutose e manose. 

 




