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RESUMO

BICUDO, Alex Azevedo. Estudo das reações consecutivas de hidrogenação e
desidratação de xilose: avaliação catalítica e cinética. Rio de Janeiro, 2012.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Biocombustíveis e Petroquímica) – Escola
de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

Estudaram-se as reações de hidrogenação e desidratação de xilose, com o
objetivo de converter esse açúcar em anidroxilitol. A partir do conceito de produção
de isossorbida, obtida a partir da hidrogenação de glicose, obtendo-se o sorbitol e a
desidratação deste, obtendo-se a isossorbida, foi estudada uma rota análoga,
partindo-se agora da xilose. Os experimentos realizados mostraram rendimentos da
ordem de 45% em massa de xilitol, para as reações de hidrogenação e 77% de
rendimento em anidroxilitol, nas reações de desidratação, com os catalisadores
experimentados. O estudo cinético realizado permitiu elencar os catalisadores
conforme suas energias de ativação. Conclui-se, a partir dos resultados obtidos, que
a produção de anidroxilitol em uma etapa é viável, porém não em batelada. A
presença de água, açúcares e seus produtos de degradação inibem a reação de
desidratação, não permitindo então que as reações de hidrogenação e desidratação
ocorram de maneira consecutiva. São necessários estudos posteriores destas
reações em leito fixo, de forma contínua, bem como estudos de estabilidade térmica
de alguns catalisadores experimentados neste trabalho.

Palavras-chave: Xilose. Xilitol. Anidroxilitol. Hidrogenação. Desidratação. Cinética.

ABSTRACT

BICUDO, Alex Azevedo. Estudo das reações consecutivas de hidrogenação e
desidratação de xilose: avaliação catalítica e cinética. Rio de Janeiro, 2012.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Biocombustíveis e Petroquímica) – Escola
de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

The study of the hydrogenation and dehydration of xylose was carried out,
aiming at converting the xylose into anhydroxylitol. Considering the isosorbide
production concept, which starts with the glucose hydrogenation, producing sorbitol,
which then undergoes dehydration to isosorbide, a similar route was studied in this
work, but now having xylose as raw material. The experimental results showed xylitol
yields of around 45% w/w, for the hydrogenation step and 77% yield on
anhydroxylitol for the dehydration step, with the chosen catalysts. The kinetic study of
the reactions allowed one to establish a catalyst ranking, which was based upon
calculated activation energies. Taking all the results into account, one may consider
that the one step anhydroxylitol production is viable, but not in batch reactors. The
presence of water, remaining sugars and its degradation products inhibits the
dehydration reaction, not allowing both the hydrogenation and dehydration reactions
to occur consecutively. Nevertheless, future studies in continuous fixed bed reactors
are required, as well as the determination of thermal stability of some catalysts
experimented in this work, in order to determine the best conditions and catalysts
capable of promoting the production of anhydroxylitol in one step.

Keywords: Xylose. Xylitol. Anhydroxylitol. Hydrogenation. Dehydration. Kinetics.
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1. INTRODUÇÃO
O conceito de biorefinaria consiste em transformar biomassa em energia,
materiais e produtos químicos. Fontes potenciais de matérias-primas são resíduos
de plantas, cerca de 180 bilhões de toneladas produzidas anualmente, dos quais
40% é celulose e 30% hemicelulose. (MAKI-ARVELA, SALMI et al., 2011)
Aproximadamente 350 milhões de toneladas de resíduos agrícolas e
agroindustriais

foram

produzidos

em

2006

no

Brasil,

sendo

originários

principalmente da cana de açúcar, seguida pela soja, que apresenta as maiores
quantidades geradas.(PEREIRA, FALABELLA et al., 2012)
Devido à vasta biodiversidade encontrada em seu território, o Brasil possui
uma grande variedade de resíduos de biomassa os quais têm grande interesse
econômico e social, uma vez que apresentam baixo valor agregado e são vistos
como custos adicionais em seus respectivos processos, devido à necessidade de
sua disposição final.(RAMOS, 2003; LAL, 2005; VIEIRA, 2006)
Como exemplo, a geração de bagaço de cana de açúcar em 2004 foi
aproximadamente 101,8 milhões de

toneladas

(BRASIL. MINISTÉRIO

DA

AGRICULTURA, 2005). Este resíduo agroindustrial lignocelulósico é, em sua maior
parte, queimado para geração de energia em usinas de sucroalcooleiras.
Com o advento de novas tecnologias para utilização de biomassa residual,
será possível utilizar parte deste bagaço para a produção de combustíveis e outros
produtos químicos de maior valor agregado. Sendo assim, é importante encorajar
investimentos para o desenvolvimento de tecnologias que permitam obter ganhos
energéticos a partir de recursos renováveis.
Porém, nem todos os resíduos produzidos podem ou devem ser usados para
a produção de bioenergia. A remoção indiscriminada de resíduos pode causar
declínio na qualidade do solo causando impactos imprevisíveis. O retorno de
resíduos agrícolas ao solo melhora sua qualidade devido à redução do risco de
erosão, reciclo de nutrientes, estrutura e estabilização, retenção de água,
suprimento de energia para os processos microbiológicos e aumento da
produtividade agronômica.
No entanto, de maneira geral, apenas 40%-50% dos resíduos podem ser
usados em diferentes tipos de atividades (RAMOS, 2003; LAL, 2005; VIEIRA, 2006).
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Os materiais lignocelulósicos são os compostos orgânicos mais abundantes
na biosfera, participando em aproximadamente 50% da biomassa terrestre. O termo
"estrutura lignocelulósica" está relacionado à parte da planta que forma a parede
celular (meia lamela, parede primária e parede secundária), composto por estruturas
fibrosas, constituído basicamente de polissacarídeos [celulose (40%-60%) e
hemicelulose (20%-40%)]. Estes componentes estão associados a uma estrutura
macromolecular contendo substâncias aromáticas, denominados lignina (15% -25%)
(SUN&CHENG, 2002). De uma maneira geral, pode-se afirmar que esses materiais
possuem em suas composições, aproximadamente, 50%-70% de polissacarídeos
(em base seca), que contêm em suas unidades monoméricas valiosos glicosídeos
(açúcares).
A celulose é um polissacarídeo, polímero de d-glicose, formando cadeias de
ligações β-1,4, mantendo uma estrutura linear e plana. A celobiose, dissacarídeo 4O-(β-d-glicopiranosil-d-glucopiranose), é a unidade de polímeros repetida. Em
celuloses naturais, as cadeias são alinhadas de maneira a formar fibrilas
organizadas de forma complexa, tanto em estruturas cristalinas, quanto amorfas.
Estas fibrilas apresentam ligações de hidrogênio inter ou intra fibrilar, de modo que
individualmente são fracas, mas coletivamente resultam em uma grande força
ligante,

provendo

a

celulose

de

grande

resistência

ao

ataque

por

hidrólise.(PEREIRA, FALABELLA et al., 2012)
A hemicelulose está intimamente associada à celulose nos tecidos vegetais e
junto com a celulose são os componentes mais abundantes nas plantas. Estas
macromoléculas, ao contrário da celulose, apresentam natureza heteropolisacarídea
e um considerável grau de ramificação, consequentemente, não apresentando
regiões cristalinas.
Elas são compostas, em sua grande maioria de uma mistura de
polissacarídeos

com

uma

arabinoxilanas,

mananas

baixa
e

massa

molecular:

galactomananas.

As

xilanas,

unidades

arabinanas,
fundamentais

(monômeros) são, basicamente, as moléculas de d-xilose, d-manose, d-galactose, dglicose, l-arabinose, d-ácido glucurônico, ácido d-galacturônico, α-d-4-O-ácido
metilglucurônico, e também alguns produtos de oxidação, como, por exemplo,
acetatos.
Diferentemente da celulose, a estrutura da hemicelulose não apresenta alta
cristalinidade, sendo, portanto, mais suscetível à hidrólise química sob condições
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mais brandas. As variedades de ligações e ramificações, assim como a presença de
diferentes unidades monoméricas, contribuem para a complexidade estrutural da
hemicelulose e suas diferentes conformações (MALBURG JR., 1992; JACOBSEN,
2000).
A Tabela 1 resume as principais diferenças entre os polissacarídeos,
componentes dos materiais lignocelulósicos. O entendimento dessas características
é de fundamental importância, a fim de definir estratégias para o uso dessas
biomassas como matérias-primas para a produção de etanol de segunda geração e
outros produtos químicos.

Tabela 1: Principais diferenças entre Celulose e Hemicelulose (PEREIRA, FALABELLA et al., 2012)

Celulose

Hemicelulose

Consiste de unidades de glicose

Consiste de várias unidades de pentoses
e hexoses

Alto grau de polimerização

Baixo grau de polimerização

Forma arranjo fibroso

Não forma arranjo fibroso

Apresenta regiões cristalinas e amorfas

Apresenta apenas regiões amorfas

É

atacada

lentamente

por

ácido É

inorgânico em temperaturas elevadas

atacada

inorgânico

rapidamente
diluído

em

por

ácido

temperaturas

elevadas
Insolúvel em álcalis

Solúvel em álcalis

A obtenção de produtos químicos derivados de sacarídeos (sucroquímica),
tendo em vista a utilização de polímeros naturais ricos em oxigênio (amido, celulose,
hemicelulose), situa-se como alternativa na obtenção de produtos oxigenados,
obtidos tradicionalmente através de processos de hidratação e de hidroxilação de
hidrocarbonetos insaturados de origem petrolífera.
Constituindo elevado teor na biomassa vegetal, os glicídios naturais podem
ser transformados por diversos processos, fornecendo produtos orgânicos (polióis,
dióis, monoálcoois, etc.) intermediários de interesse industrial. A produção de
isossorbida a partir de polióis derivados de açúcares, por exemplo, apresenta-se
como rota química de valorização.
A conversão de matérias primas lignocelulósicas, ricas em celulose e
hemicelulose, em derivados para uso industrial ou como combustíveis, têm
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despertado interesse no desenvolvimento de novos processos, capazes de
diversificar suas aplicações, até então concentradas para fins energéticos. Desta
forma, alguns estudos têm apresentado resultados interessantes ao propor a
hidrólise destes materiais em sais fundidos, obtendo-se separadamente as hexoses,
mais pronunciadamente a glicose, proveniente da celulose, as pentoses, cujo maior
componente é a xilose, originárias da hemicelulose e finalmente a lignina. A glicose
segue então para a etapa de hidrogenação, onde se obtém o sorbitol. Em seguida, o
sorbitol é desidratado, obtendo-se a isossorbida, que é uma “plataforma química”,
podendo ser utilizada na produção de combustíveis ou diversos polímeros, conforme
apresentado na Tabela 2.

Tabela 2: Aplicações da Isossorbida

a – Fonte: U.S. DOE
b – Patente Petrobras WO PCT 2010032013

Para melhor ilustrar a sequência das etapas de processos supracitados, é
possível apresentar a “rota celulose”, conforme diagramas de blocos abaixo (Figura
1).

Figura 1: Diagrama de blocos da "Rota Celulose"

Sorbitana é a mistura de compostos orgânicos derivada da desidratação do
sorbitol. Essa mistura pode variar, mas normalmente consiste de 1,4 anidrosorbitol,
1,5-anidrosorbitol e 1,4,3,6-dianidrosorbitol.
Já a xilose, e as demais pentoses, normalmente são pouco ou até mesmo
não utilizadas para a conversão em produtos de maior valor agregado. Isto se deve
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à dificuldade de se determinar um pré-tratamento dimensionado de tal forma que
seja possível hidrolisar seletivamente a celulose e a hemicelulose, sem que haja a
produção excessiva de subprodutos indesejáveis (eg. Furfural). Além disso, os
desenvolvimentos na área bioquímica referentes a microrganismos capazes de
consumir

pentoses,

excretando

produtos

mais

interessantes,

ainda

são

relativamente limitados e pouco dominados do ponto de vista de aplicação industrial.
Sendo assim, pode-se pensar de forma análoga, na submissão da xilose às mesmas
etapas de processo, valorando então a corrente de pentoses ao se produzirem
derivados de maior valor agregado. A “rota hemicelulose” seria, portanto,
representada conforme a Figura 2:

Figura 2: Diagrama de blocos da "Rota Hemicelulose"

Considerando-se as rotas de conversão acima, destacam-se as três etapas
de processo: hidrólise, hidrogenação e desidratação.
A hidrólise de biomassas lignocelulósicas é dificultada devido à presença do
polímero de D-glicose, condensado por ligações glicosídicas e por redes de ligações
de hidrogênio. Já foram estudados diversos métodos de hidrólise: térmicos,
químicos e bioquímicos, porém bons resultados têm sido obtidos com o uso de sais
fundidos, devido às altas conversões obtidas e poucos produtos de degradação.
Pela via hidrogenante a obtenção de polióis pode ser apresentada como
alternativa para variadas formulações de intermediários polihidroxilados. Glicose,
xilose e sacarose, assim como oligossacarídeos de derivados disponíveis em
abundância nos polissacarídeos (celulose, amido e hemicelulose) têm merecido
atenção especial no que se refere à preparação de seus polióis.
O sorbitol, por exemplo, produto da hidrogenação da glicose e/ou sacarose,
se apresenta como produto químico versátil, usado em uma variedade de processos
físicos e químicos na indústria química, farmacêutica e alimentícia. Polióis como o
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sorbitol, manitol e xilitol apresentam poderes adoçantes superiores em cerca de 50100% quando comparados ao açúcar.
A utilização de açúcares cataliticamente hidrogenados na indústria alimentícia
se deve a sua solubilidade em água e ao seu poder adoçante, além de suas
particularidades no comportamento fisiológico humano. Alguns polióis por serem
produtos comerciais de baixo custo, têm sido empregados como reagentes de
partida para a síntese de derivados de produtos naturais.
Muitos estudos foram realizados utilizando diversos metais na hidrogenação
de carboidratos, visando à produção de polióis (BOYERS, 1959; BOELHOUWER,
KORF et al., 1960; AKHER, RAOUF et al., 1974a; b; c; d)
Nestes estudos foram determinadas as condições reacionais (e.g. pressão de
hidrogênio, carga de catalisador, temperatura, etc.) adequadas e quais metais
apresentavam maior atividade. Dentre os metais estudados, o rutênio sempre figura
entre os metais com maior poder hidrogenante, em condições relativamente
brandas.
A

desidratação

de

polióis

em

meio

aquoso

tem

sido

estudada

extensivamente. (MONTASSIER, MÉNÉZO et al., 1991; LEHR, SARLEA et al.,
2007)
O mecanismo envolve a protonação das hidroxilas por um ácido de Brönsted
ou de Lewis, com subsequente perda de água e formação de um carbocátion. De
fato, a seletividade dos produtos desejados é influenciada pelo tipo de sítio ácido,
como concluído por WEINGARTEN, TOMPSETT et al. (2011). A isossorbida, por
exemplo, é produzida industrialmente através da desidratação catalítica (ácida) do
glucitol, obtido via hidrogenação de glicose de matéria prima amilácea.
Em face da acidez requerida para ocorrência desta reação, pode-se pensar
na utilização zeólitas, em função de suas características de seletividade de forma,
acidez de superficie e capacidade de troca iônica de cátions de compensação
combinadas a uma fase metálica suportada.(FALABELLA, BARBOSA et al., 1999)
As resinas ácidas, devido à sua forte acidez e considerável estabilidade
térmica, também se apresentam como material interessante para utilização na etapa
de desidratação.
DE ALMEIDA, LI et al. (2010) propõem a hidrólise de bagaço de cana, em
meio de ZnCl2 fundido. Em seguida, a fração celulósica, que agora foi hidrolisada à
glicose, seria hidrogenada, utilizando-se Ru/C 5% (rutênio sobre carvão) como
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catalisador, convertendo a maior parte da glicose em sorbitol. O sorbitol então seria
desidratado pela ação de resinas ácidas Amberlyst, de modo a se obter isossorbida.
Esta rota está sendo desenvolvida, com foco em escala industrial pela
BiCHEM, empresa localizada em Eindhoven, Holanda e produto da joint venture
entre BIOeCon e PETROBRAS.
No presente trabalho, propõe-se a aplicação de catalisadores sólidos de
rutênio suportado em zeólitas do tipo Y e/ou a mistura física de catalisadores sólidos
de rutênio suportado em carbono com resinas ácidas, de modo a se obter um
catalisador bifuncional com atividades hidrogenantes e desidratantes, e, desta
maneira, converter a xilose, componente principal da fração hemicelulósica, em
anidroxilitol, que de forma análoga à isossorbida, pode ter usos como combustível
ou plataforma química.
Buscou-se conhecer melhor a reação de hidrogenação da xilose, com vistas
na produção de xilitol, observando-se as faixas ótimas operacionais, seus produtos e
subprodutos e sua cinética. As reações foram realizadas na faixa de temperatura de
80 oC a 120 oC, pressões de H2 de 50 bar, 0,5 g de catalisadores de rutênio e 25 g
de solução 50% aquosa de xilose, com tempos de residência de 15 a 120 minutos.
Com o objetivo de obter máxima conversão de xilitol à anidroxilitol, através da
reação de desidratação, de forma análoga ao processo de desidratação da
isossorbida, foram investigados diversos sólidos ácidos, como zeólitas e resinas, na
faixa de 100 oC a 140 oC, pressão atmosférica e tempos de residência entre 15 e
120 minutos. Utilizaram-se 60 g de xilitol comercial e 1,5 g de catalisador em cada
reação. A partir destas reações também foi possível obter importantes dados
cinéticos, que são tão escassos para esta reação na literatura.
Os resultados deste trabalho serão diretamente aplicados ao projeto de
pesquisa desenvolvido pela PETROBRAS, que ainda carece de estudos e
informações na chamada “rota hemicelulose”, a qual pretende agregar valor à fração
hemicelulósica, fração esta que após a hidrólise, é sabidamente rica em xilose.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA / FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Sacarídeos e Polióis
O grupo de compostos conhecidos como carboidratos recebeu seu nome
genérico a partir de observações inerentes as suas estruturas. Estes compostos são
sintetizados e apresentam fórmula geral Cx(H2O)y, característica dos "hidratos de
carbono". Os carboidratos simples, também conhecidos como açúcares ou
sacarídeos, são definidos geralmente como polihidroxialdeídos, polihidroxicetonas,
bem como substâncias que se hidrolisam formando estes compostos.
Os carboidratos são sintetizados pelas plantas verdes, através da
fotossíntese, processo que se inicia com a absorção da luz pelo pigmento verde das
plantas (clorofila), ficando a energia armazenada, disponível de forma que possa ser
usada para promover as reações que reduzem o dióxido de carbono a carboidratos
e oxidam a água a oxigênio. As substâncias sintetizadas são constituídas
basicamente por diversos açúcares, amido e celulose.
Os carboidratos que não podem ser transformados em carboidratos menores,
por hidrólise, são chamados de monossacarídeos; como exemplo, têm-se as
hexoses: glicose, frutose, galactose e manose. Os que sofrem hidrólise para
produzir somente duas moléculas de um monossacarídeo são chamados
dissacarídeos tais como a sacarose, maltose e celobiose. Quando de duas a dez
moléculas

de

monossacarídeo

são

agrupadas,

elas

se

identificam

como

oligossacarídeos e os agrupamentos de moléculas de monossacarídeos em número
maior que dez formam os polissacarídeos como a celulose, o amido e a
hemicelulose.
Os monossacarídeos são classificados pelo número de átomos de carbono
constituintes da molécula e pela presença de um grupo aldeídico ou cetônico,
usando na nomenclatura a terminação OSE. Estes possuem estrutura química de
hidroxialdeído (aldose) ou de hidroxicetona (cetose) e apresentam-se principalmente
sob

formas

cíclicas

tautoméricas.

Os

polissacarídeos

são

substâncias

macromoleculares produzidas pela condensação de um número elevado de
moléculas de OSES.
A maioria dos monossacarídeos existentes na natureza são pentoses ou
hexoses. Por ser a unidade constituinte do amido, da celulose e do glicogênio e pelo
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papel que desempenha nos processos biológicos, a glicose é o monossacarídeo
mais abundante e o mais importante. É um aldeído penta-hidroxilado, com seis
átomos de carbono, de cadeia não ramificada, isto é, é uma aldo-hexose.
Além da maioria das propriedades da D-(+)-Glicose poder ser explicada em
termos de uma estrutura de cadeia aberta, existe um volume considerável de
evidências indicando que a estrutura de cadeia aberta existe, principalmente, em
equilíbrio com duas formas cíclicas, aldeídica e hemiacetálica(α e β).
As formas hemiacetálicas são formadas através de uma reação intramolecular
do grupo -OH no C-5, com o grupo aldeído, como exemplificado na Figura 3.

Figura 3: Estrutura da D-(+)-Glicose: a) cadeia aberta; b) formas hemiacetálicas

A xilose, cujo nome provém do grego “xylos”, que significa madeira, é um
açúcar isolado primeiramente a partir da madeira. É um monossacarídeo do tipo
aldopentose, o que significa que contém cinco carbonos e um grupo funcional
aldeídico. É o principal componente da hemicelulose, e como a maioria dos
açúcares, pode adotar diversas estruturas, dependendo das condições.
A forma acíclica da xilose tem fórmula química HOCH2(CH(OH))3CHO. Os
isômeros cíclicos hemiacetais são mais predominantes em solução e são de dois
tipos: as piranoses, que apresentam anéis com seis membros (C5O) e as furanoses,
que apresentam anéis com cinco membros (C4O).
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Figura 4: Estruturas da xilose: (a) D-Xilose, (b) L-Xilose, (c) D-Xilopiranose e (d) Xilofuranose

Os sacarídeos de massa molecular mais elevada são obtidos por
condensação de moléculas de OSES. Os dissacarídeos são formados pela união de
duas moléculas de OSES, podendo ser encontrados no estado livre, como por
exemplo, a sacarose e lactose, ou ser provenientes de polissacarídeos, como a
maltose e a celobiose. A ligação entre as moléculas dos monossacarídeos é feita
através de grupamentos OH de natureza diferente.
Os polissacarídeos são compostos macromoleculares constituídos por muitas
unidades de monossacarídeos por molécula. Como no caso dos dissacarídeos,
estas unidades ligam-se umas as outras, por elos de glicosídeo. São polímeros
naturais e podem ser considerados derivados das aldoses ou cetoses por
polimerização de condensação.
Dois polissacarídeos importantes, polímeros da glicose, são o amido, e a
celulose. Ambos são produzidos nas plantas, a partir do dióxido de carbono e da
água, pelo processo da fotossíntese. O amido é a principal reserva alimentar das
plantas e a celulose serve como material estrutural das plantas.

2.2 Hidrogenação e Desidratação

A obtenção de produtos químicos derivados de sacarídeos (sucroquímica),
tendo em vista a utilização de polímeros naturais ricos em oxigênio (amido, celulose,
hemicelulose), situa-se como alternativa na obtenção de produtos oxigenados,
obtidos tradicionalmente através de processos de hidratação e de hidroxilação de
hidrocarbonetos insaturados de origem petrolífera.
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A disponibilidade material dos carboidratos na natureza conduz a motivações
quanto às possibilidades de suas transformações por vias química e bioquímica. As
diversidades estruturais e funcionais destes compostos sugerem a viabilização de
processos que podem levar à especialidades químicas de interesse industrial.
Matérias primas lignocelulósicas e amiláceas enfatizam as disponibilidades citadas.
Os materiais lignocelulósicos também vêm sendo considerados como
importante matéria prima para novos processos de produção de combustíveis e/ou
precursores petroquímicos renováveis. Alguns destes processos utilizam-se de via
hidrogenante e posterior desidratação para obtenção destes produtos.

2.2.1 A Hidrogenação
A hidrogenação consiste de uma reação química entre o hidrogênio molecular
e um composto ou elemento, normalmente na presença de um catalisador. A reação
pode ocorrer de modo que o hidrogênio simplesmente se adicione a uma ligação
dupla ou tripla que conectam dois átomos na estrutura da molécula ou de modo que
a sua adição resulte na dissociação (quebra) da molécula (chamada hidrogenólise
ou hidrogenação destrutiva). Algumas reações típicas de hidrogenação são a reação
do hidrogênio e nitrogênio para formar amônia e a reação de hidrogênio e monóxido
de carbono, formando metanol e hidrocarbonetos, dependendo da escolha do
catalisador.
Quase

todos

os

compostos

orgânicos

contendo

ligações

múltiplas,

conectando dois átomos, podem reagir com hidrogênio na presença de um
catalisador. A hidrogenação de compostos orgânicos (através da adição e
hidrogenólise) é uma reação de grande importância industrial. A adição de
hidrogênio é usada na produção de gorduras comestíveis. Na indústria petrolífera,
diversos processos necessários à manufatura da gasolina e produtos petroquímicos
são baseados na hidrogenação destrutiva de hidrocarbonetos. No final do século 20,
a produção de combustíveis líquidos pela hidrogenação de carvão se tornou uma
alternativa interessante à extração de petróleo. A importância industrial do processo
de hidrogenação data de 1897, quando o químico francês Paul Sabatier descobriu
que a introdução de traços de níquel como catalisador, facilitavam a adição de
hidrogênio às moléculas de compostos orgânicos (BRITANNICA, 2012).
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A seleção de processos catalíticos de transformação de carboidratos inclui a
escolha do sistema catalítico combinado a otimização das condições de operação
visando à produção seletiva de derivados de forte demanda industrial. A moderadas
ou drásticas condições de temperatura e pressão os carboidratos são hidrogenados
e/ou hidrogenolisados em presença de catalisadores conduzindo a funcionalizações
ou degradações dos núcleos sacarídicos com produção de polióis, glicóis e
monoálcoois. A hidrogenação de açúcares a temperaturas acima de 150oC podem
levar à uma quebra da cadeia de carbonos e caramelização. Simultaneamente às
etapas citadas pode haver isomerização ou epimerização dos sacarídeos.
Em meio hidrogenante e na presença de catalisadores de metais de transição
identificam-se produtos provenientes de processos de hidrólise, hidrogenação e
hidrogenólise de mono, di e polissacarídeos. Seletividades relevantes são
encontradas nesses processos denotando ocorrência de isomerização dos
monossacarídeos. Condições de operação dos processos citados, em níveis de
temperatura, pressão, pH, relações massa de catalisador/volume de solução,
solventes, etc., podem interferir na evolução dos processos quanto aos rendimentos
e seletividades dos produtos.
Etapas de isomerização podem ocorrer antes ou durante a hidrogenação,
tanto em meio alcalino, quanto em meios ácido ou neutro, através de processos
catalíticos homogêneos, ou em presença de catalisadores sólidos bifuncionais. (VAN
DAM, KIEBOOM et al., 1986; DE BRUIJN, KIEBOOM et al., 1987; CYBULSKI,
KUSTER et al., 1991)
Reações laterais podem ocorrer em paralelo à epimerização, isomerização e
hidrogenação de monossacarídeos. Reações realizadas em elevadas temperaturas,
com longo tempo de operação e condições severas de pH, podem provocar
caramelização, isto é, formação de produtos resultantes de polimerização
intermoleculare, ou quebra dos carboidratos.
Na hidrogenação de monossacarídeos hexoses e pentoses são formados
hexitóis e pentitóis, destacando-se os polióis sorbitol, manitol, xilitol e arabitol. Os
dois primeiros, produtos da hidrogenação da glicose e manose, enquanto os outros
são resultantes da hidrogenação da xilose e/ou arabinose.
Polióis são as formas hidrogenadas dos carboidratos, cuja carbonila foi
reduzida à uma hidroxila e apresentam fórmula química H(HCHO)n+1H.
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Especificamente, o xilitol é um agente adoçante com propriedades
interessantes e diversas aplicações. É bastante solúvel em água (aproximadamente
60 % em massa a 25 oC) e seus cristais são semelhantes aos dos açúcares planos.
O xilitol permanece estável ao ser armazenado, não se carameliza a temperaturas
elevadas, tem ponto de fusão entre 92o e 96oC e tem uma capacidade adoçante
superior à sacarose em 20-25% (WISNIAK, HERSHKOWITZ et al., 1974). Sendo
assim, tem se tornado um adoçante popular, particularmente devido às suas
propriedades anticariogênicas. Seus usos são diversos nas indústrias farmacêutica,
de cosméticos, resinas sintéticas e alimentícias (MIKKOLA, SALMI et al., 1999)
O xilitol pode ser preparado a partir da hidrogenação da xilose, em batelada,
num processo trifásico. Altas pressões de hidrogênio e relativamente altas
temperaturas são utilizadas. Altas pressões são necessárias para promover a
solubilidade do hidrogênio no liquido, e as temperaturas elevadas são devido ao fato
da reação ser dependente da temperatura, já que a velocidade da hidrogenação é
aumentada consideravelmente, com o aumento da temperatura.
Estudos anteriores mostram que um aumento moderado na solubilidade de
hidrogênio foi observado durante o curso da reação (Figura 5), (MIKKOLA, SALMI et
al., 1999).

Figura 5: Solubilidade de hidrogênio ao longo da reação(MIKKOLA, SALMI et al., 1999)

Os principais subprodutos obtidos são D-arabinitol, D-xilulose, furfural e ácido
D-xilônico. A formação destes é influenciada primariamente pelos fatores
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temperatura, pH do meio reacional e transferência de massa de hidrogênio. Quanto
maior a temperatura, mais proeminente a formação de subprodutos. Condições
alcalinas facilitam a formação de ácido D-xilônico via reação de Cannizzarro.
Observa-se que xilulose é formada no início da reação e posteriormente é
hidrogenada a xilitol e D-arabinitol (MIKKOLA, SALMI et al., 2003)
Nos experimentos realizados abaixo de 90 oC, nem xilulose nem D-arabinitol
são formados. Normalmente, a formação de furfural era moderada. Em maiores
temperaturas, alguma formação de furfural ocorreu (MIKKOLA, SALMI et al., 1998).
A Figura 6 mostra as estruturas dos materiais de partida, produto principal e
principais subprodutos supra mencionados.

Figura 6: As estruturas do material de partida, produto principal e principais subprodutos

O trabalho de MIKKOLA, SALMI et al. (1999) propôs o equilíbrio entre as
formas furanosídicas e piranosídicas, influenciado diretamente pela temperatura, na
conversão de xilose a xilitol, conforme apresentado na Figura 7.
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Figura 7: O equilíbrio xilose/xilitol(MIKKOLA, SALMI et al., 1999)

2.2.2 A Desidratação
Em química e nas ciências biológicas, uma reação de desidratação é
geralmente definida como uma reação química que envolve a perda de uma
molécula de água a partir da molécula reagente. Reações de desidratação são um
subconjunto das reações de eliminação. Uma vez que a hidroxila(-OH) é um grupo
de difícil eliminação, a presença de um catalisador ácido de Brønsted normalmente
ajuda, por protonar a hidroxila e obtendo-se um melhor grupo de saída, -OH2+. O
inverso de uma reação de desidratação é uma reação de hidratação.
As reações de desidratação e síntese de desidratação têm o mesmo
significado, e muitas vezes são usadas como sinônimos. Dois monossacarídeos, tais
como glicose e frutose, podem ser unidos, para formar a sacarose, utilizando síntese
de desidratação. O processo de hidrólise é a reação inversa, o que significa que a
água é recombinada com as duas hidroxilas e o dissacarídeo se converte em
monossacarídeos.
Alguns exemplos importantes de reações de desidratação são a conversão de
álcoois em éteres, a conversão de álcoois em alcenos, a conversão de ácidos
carboxílicos em ácidos anidridos e a conversão de amidas em nitrilas, conforme
equação abaixo:
RCONH2 → R-CN + H2O
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A

isossorbida

é

produzida

industrialmente

pela

desidratação

do

glucitol(sorbitol), obtido via hidrogenação da glicose de amido. A desidratação
avança sequencialmente; no primeiro estágio, 1,4 e 3,6 e 2,5 anidroglucitols,
conhecidos como sorbitanas, são formados e no segundo estágio, obtém-se a
isossorbida (STOSS&HEMMER, 1991).

2.3 Catalisadores

2.3.1 Catalisadores de hidrogenação
Salvo raras exceções, nenhuma reação ocorre abaixo de 480°C entre H2 e os
compostos orgânicos, na ausência de catalisadores metálicos. O catalisador atua na
ligação entre o H2 e o substrato insaturado, facilitando sua união. Paládio, platina,
ródio, rutênio se constituem catalisadores altamente ativos, que funcionam em
baixas temperaturas e pressões mais baixas de H2. Os catalisadores de metais não
preciosos, especialmente aqueles com base em níquel (como níquel de Raney)
também têm sido desenvolvidos como alternativas econômicas, mas são muitas
vezes mais lentos ou requerem temperaturas mais elevadas. É importante observar
o compromisso entre a velocidade da reação, o custo e quantidade do catalisador e
o custo do aparelho necessário para a utilização de altas pressões.
Duas grandes famílias de catalisadores são conhecidas: catalisadores
homogêneos e catalisadores heterogêneos.
Catalisadores homogêneos se dissolvem no solvente que contém o substrato
insaturado. Um exemplo de catalisador homogêneo é encontrado na hidrogenação
de carvona (molécula encontrada naturalmente em óleos essenciais), que se utiliza
de catalisadores de Wilkinson, que são compostos baseados em ródio, conforme a
Figura 8.

Figura 8: Exemplo de catalisador homogêneo de hidrogenação(IRELAND&BEY, 1988)
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Os catalisadores heterogêneos são sólidos que estão suspensos no mesmo
solvente com o substrato ou são tratados com substrato gasoso.
Catalisadores heterogêneos para a hidrogenação são mais comuns
industrialmente. Tal como em catalisadores homogêneos, a atividade é regulada
através de alterações no ambiente em torno do metal, isto é, a esfera de
coordenação. Diferentes faces de um catalisador heterogêneo cristalino podem
exibir atividades diferentes, por exemplo. Da mesma forma, os catalisadores
heterogêneos são afetados pelos seus suportes, isto é, o material sobre o qual a
fase metálica está dispersa.
Um catalisador cuidadosamente escolhido pode ser utilizado para hidrogenar
alguns grupos funcionais, sem afetar outros, como na hidrogenação de alcenos sem
tocar os anéis aromáticos, ou a hidrogenação seletiva de alcinos em alcenos,
utilizando catalisador de Lindlar (paládio depositado em carbonato de cálcio ou
sulfato de bário e tratado com várias formas de chumbo). Por exemplo, quando o
catalisador de paládio é colocado sobre sulfato de bário e, em seguida, tratado com
a quinolina, o catalisador resultante reduz alcinos em alcenos (Figura 9).

Figura 9: Exemplo de catalisador heterogêneo de hidrogenação(LINDLAR&DUBUIS, 1973)

Abaixo são apresentados alguns trabalhos de investigação de catalisadores
de hidrogenação encontrados na literatura.
BOYERS (1959) patenteou um processo de hidrogenação de carboidratos
para os correspondentes poliálcoois com diferentes catalisadores de rutênio. O
catalisador escolhido contém um único elemento no suporte de alumina ou carvão
ativo, e em concentrações entre 0,1 e 10% por peso do metal ativo. As velocidades
de reações são mencionadas incluindo pressão de hidrogênio acima de 100 e até
150 atm.
BOELHOUWER, KORF et al. (1960) realizaram a hidrogenação da sacarose
em solução alcoólica com diferentes metais e vários óxidos metálicos a fim de
quantificar a seletividade dos produtos formados. Verificaram que em temperaturas
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variando de 200 a 250 °C e com catalisador de cromito de cobre usando óxido de
berílio, obtinha - se uma produção de 75% de glicerol e 1,2-propanodiol.
(AKHER, RAOUF et al., 1974a; b; c; d) procuraram quantificar os fatores que
influenciam a evolução da hidrogenação catalítica da glicose. Observaram a
influência do tipo e da concentração do catalisador, concentração inicial da glicose,
pressão, temperatura, pH, promotores e solvente. As experiências foram realizadas
em temperaturas de 100 °C, 130 °C, 170 °C sob pressões parciais de hidrogênio de
20 atm, 40 atm, 60 atm e 80 atm e em presença de catalisadores do tipo níquel de
Raney e cromito de cobre.
Verificaram que a conversão da glicose aumentou em função da
concentração do catalisador até um certo limite, sendo a concentração ótima de 12 g
por 100 g de glicose dissolvida em 250 mL de água.
A taxa de hidrogenação aumentou em função da pressão e do pH e o tempo
necessário para uma hidrogenação completa foi reduzido á metade na temperatura
170 °C e em meio básico (pH = 8-9), frente a uma hidrogenação conduzida em meio
neutro. A atividade do catalisador foi melhorada pela adição de promotores, sendo o
CaSO4 o melhor. A velocidade de reação em meio alcoólico foi mais rápida que em
solução aquosa, com taxa de hidrogenação de 92%, após três horas de reação, a
100 °C sob 60 atm.
A atividade do metal rutênio, proporcionando ruptura das ligações C-C de
sacarídeos

e

álcoois

polihidroxilados,

produzindo

polióis,

dióis

e

mais

extensivamente hidrocarbonetos, o recomendam como catalisador para reações de
hidrogenação e hidrogenólise, segundo, GERMAIN, WAUTERS et al. (1981).
A influência do solvente na atividade e seletividade durante a hidrogenação
da glicose foi estudada por BIZHANOV&DROZDOVA (1982). Utilizaram meio
fracamente alcalino, aquoso e meio etanólico, com catalisador Ru/Al2O3 (5%). Pelos
resultados obtidos concluíram que a ativação do hidrogênio em meio alcoólico
ocorre facilmente e a reação envolve hidrogênio adsorvido atomicamente, enquanto
que em meio aquoso, a glicose é reduzida pelo hidrogênio molecular. Verificaram
que o solvente e a composição afetam não somente a velocidade da reação, mas
também a seletividade.
Catalisadores de rutênio têm apresentado atividades sob condições elevadas
de temperatura e pressão. Sob condições menos drásticas tem-se verificado relativa
seletividade para alguns polióis e glicóis. ARENA (1983) verificou que o rutênio
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suportado é muito ativo para a conversão da glicose em sorbitol, ressaltando
atividade dos metais de transição do grupo VIII B para estas reações.
PHILLIPS (1986) utilizou catalisadores de níquel para hidrogenação de
misturas contendo altas concentrações de glicose. O sorbitol e o manitol foram os
dois principais produtos obtidos sob pressão de 22 a 35 atm e temperatura variando
de 90 a 142°C para os tempos de reação variando de 0 a 5 horas. A adição de
promotores (sais de Ca, Co, Mg, Ni e Cu) foi utilizada para aumentar a atividade dos
catalisadores. Os efeitos foram muitas vezes negligenciáveis, salvo no caso do
magnésio em que se observou um aumento de 15-20 % da atividade redutora do
catalisador.
Prevendo suas utilizações em condições diversas foram realizados testes de
estabilidade dos catalisadores Ru/C e Ru/SiO2 a várias temperaturas, em fase
aquosa e sob pressão de hidrogênio. HÒANG, MÉNÉZO et al. (1991), mostraram
que esses catalisadores são instáveis na fase aquosa. A altas temperaturas, os
catalisadores são degradados seja por sinterização do metal, seja por degradação
do suporte. Por outro lado, o catalisador Ru/C tratado em autoclave a 100°C ou
250°C sob pressão de hidrogênio de 60 bar é perfeitamente estável na presença ou
na ausência de substratos orgânicos. Sobre a sílica, a 100 °C, o metal sinteriza
rapidamente, o que não ocorre com o catalisador Ru/C mesmo em 250 °C.
Em função da teoria e trabalhos expostos acima, bem como da experiência
prévia observada durante o estágio, utilizou-se Ru/C comercial (5%), Ru/Al2O3 (5%)
preparado no INT e Ru/USY (5%), preparado no CENPES, buscando uma possível
bifuncionalidade (hidrogenação e desidratação).

2.3.2 Catalisadores de desidratação
Conforme a teoria das reações de desidratação e trabalhos publicados na
literatura, é sabido que os catalisadores a serem utilizados devem apresentar, dentre
suas principais características, acidez e estabilidade térmica. Desta forma, serão
apresentados abaixo alguns estudos de desidratação com diversos tipos de
catalisadores, homogêneos e heterogêneos, acompanhados de uma descrição dos
materiais utilizados, quando necessário. É necessário salientar, porém, que a
literatura sobre desidratação de polióis, mais notadamente a desidratação de xilitol,
é bem escassa.
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Exemplificando o uso de catalisadores homogêneos nesta reação, é
apresentado o estudo onde DE ALMEIDA, LI et al. (2010) descobriram que em meio
de sal fundido hidratado, ou com catalisadores adicionais, como CuCl2 e NiCl2 seria
possível realizar a desidratação do glucitol em isossorbida com grande seletividade,
em condições brandas. Com uma reação de 90 minutos, 180 oC, 4 MPa (hidrogênio),
razão mássica glucitol/ZnCl2 hidratado de 1:12, razão molar CuCl2/glucitol de 0,5:1, o
glucitol foi completamente convertido em mais de 95% de isossorbida. Em
temperaturas maiores (210-230

o

C), nenhum catalisador foi requerido, mas o

rendimento foi ligeiramente inferior.
LEHR, SARLEA et al. (2007), investigaram a desidratação de polióis em água
sub e supercrítica com a adição de vários catalisadores homogêneos como sulfatos
metálicos e ácido sulfúrico, em diferentes concentrações, num faixa de temperatura
de 280-400 oC e pressão entre 25 e 34 MPa. Observaram rendimentos máximos em
condições subcríticas e efeitos variados quando da adição dos diferentes
catalisadores: aumentos de conversão, com e sem seletividade e até mesmo
conversão nula. Em linhas gerais, os sais de Zn tiveram um efeito positivo nas
conversões e seletividades.
APPEL, FALABELLA et al. (2005) estudaram a desidratação de metanol como
método de obtenção de dimetiléter (DME). Verificaram que vários sólidos ácidos são
capazes

de

promover

a

reação,

independentemente

de

suas

diferentes

características ácidas, embora ácidos de Brønsted sejam de fato os melhores.
Embora a atividade não pudesse se correlacionar com a densidade de sítios ácidos
totais, no entanto, uma correlação linear entre a densidade de sítios mais fortes e a
atividade catalítica foi obtida.
As

zeólitas

são

materiais

cristalinos

que

apresentam

propriedades

fundamentais conferindo-lhe características específicas para que sejam utilizadas
como catalisadores e/ou adsorventes. Estas propriedades são: estrutura cristalina
bem definida, elevada superfície específica interna, poros uniformes com um ou
mais tamanhos discretos, boa estabilidade térmica, habilidade para adsorção
seletiva de tamanho e forma, e sítios fortemente ácidos quando se encontram na
forma protônica, segundo CHEN&DEGNAN (1988).
A sílica, com a fórmula empírica aproximadamente igual a (SiO2), compõe
grande parte dos minerais sólidos que ocorrem na natureza. A substituição parcial
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das posições do silício por alumínio, nestas estruturas, dá origem a diferentes
grupos de minerais tais como feldspatos, feldspatóides, escapolitas e zeólitas.
Zeólitas são produtos naturais conhecidos dos geólogos e mineralogistas há
muito tempo. No século XVIII, o mineralogista A. F. Cronstedt descobriu a stilbita, o
primeiro mineral zeolítico. A partir de então, uma grande variedade de zeólitas
naturais, em rochas basálticas e sedimentares, vem sendo descoberta. O nome
zeólita, segundo SAND&MUMPTON (1978) é derivado do grego, significa "pedra
que ferve", devido a propriedade característica que o material apresenta o
assemelhando-o a uma substância em processo de ebulição quando submetido ao
aquecimento.
Os materiais zeolíticos começaram a despertar maior interesse, quando
McBain, em 1932, observou a adsorção seletiva de moléculas nas mesmas. Daí o
surgimento do nome de "peneiras moleculares". Posteriormente, com a obtenção da
forma ácida das zeólitas, por Barrer, na década de 40, o interesse no seu uso
aumentou, até que se pesquisou e foi sintetizada, em laboratório, a zeólita A, pelo
grupo de pesquisa da Union Carbide. Desde então a área tomou um grande impulso
e cada vez mais, grupos de pesquisadores se dedicam a este ramo da ciência
procurando viabilizar aplicações potenciais destes materiais.
Na década de 50, foi iniciada a produção industrial de zeólitas sintéticas e, a
partir de 1976, zeólitas denominadas ultra-estáveis foram introduzidas no mercado.
Nos últimos anos tem havido grande desenvolvimento nas áreas de processos
químicos e físicos envolvendo os materiais zeolíticos. Sínteses inorgânicas
relacionadas as suas preparações, troca iônica e adsorção para separações e
purificações, catálise homogênea e heterogênea para processos de transformação,
pressionam no sentido da produção de novos materiais com propriedades típicas
das zeólitas.
Possibilidades variadas de aplicações industriais, bem como a diversidade
ressaltada através de estudos fundamentais do estado sólido e de superfície
identificam as zeólitas, como uma família de materiais sólidos com crescente
potencial de utilização. A capacidade de ocluir moléculas em suas cavidades, função
de suas características estereoquímicas e polares, possibilita uma grande variedade
de aplicações destacando-se o uso como catalisadores nos processos industriais, os
quais vêm aumentando rapidamente. Um indicativo de sua velocidade de
crescimento é a quantidade de patentes registradas nos últimos anos. Previsões
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indicam que este crescimento se manterá nas próximas décadas, devido ao
desenvolvimento de novos materiais zeolíticos e ao aperfeiçoamento alcançado nos
métodos de modificações dos sólidos já existentes.
Um grande número de minerais naturais e sintéticos enquadra-se na
denominação zeólítas, identificando-se por características estruturais comuns. As
zeólitas são aluminossilicatos cristalinos cujos cristais são percorridos por canais de
dimensões e direções definidas para cada tipo cristalino. Suas unidades estruturais
primárias são tetraedros de SiO4 e AlO4, unidos entre si por átomos de oxigênio. Os
tetraedros se reúnem, dando origem a formas poliédricas mais complexas, que irão
se associar na formação da cela unitária das diferentes estruturas, como explica
BRECK (1974).
A proporção de átomos de Si e Al nas zeólitas pode ser indicada pela razão
atômica Si/Al ou pela razão de óxidos sílica/alumina SiO2/Al2O3, também
denominada SAR. É evidente que, em se tratando de razões molares, a SAR
representa sempre o dobro da razão Si/Al. De modo semelhante define-se NAR
como sendo a razão de óxidos Na2O/Al2O3.
Dos vários tipos de zeólitas de estrutura conhecida, somente algumas são
largamente empregadas como catalisadores. Dentre elas, destaca-se a do tipo Y,
utilizada neste trabalho.
As zeólitas podem ser submetidas a diversos tratamentos (troca iônica,
desaluminização, realuminação, tratamentos hidrotérmicos, etc.), por meio dos quais
é possível dar-lhes as propriedades fisicas e químicas desejadas. O aumento da
estabilidade térmica é uma das modificações mais desejadas. Industrialmente os
catalisadores com base em zeólitas devem suportar condições extremamente
severas.
Uma vez que a estabilidade da estrutura depende do conteúdo de alumínio
estrutural, estes sólidos são altamente sensíveis a estes tratamentos. Com a
finalidade de aumentar as resistências das zeólitas e a vida útil do catalisador, elas
devem ser submetidas a processos prévios de estabilização, entre as quais
destacam-se a troca iônica e a desaluminização.
As zeólitas Y são normalmente sintetizadas na sua forma sódica. Estas
zeólitas praticamente não possuem atividade catalítica, devido a presença do íon
sódio, contrabalanceando a carga negativa da estrutura, não possuindo potencial
eletrostático suficiente para causar ionização de moléculas de água presentes na
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zeólita e, desta maneira, gerar sítios protônicos, ou seja, não possuem acidez de
Brønsted. Isto ocorre devido às fortes ligações dos cátions monovalentes com o
ânion alumínio da estrutura zeolítica. A presença de cátions divalentes ou prótons,
aumenta esta atividade (HAYNES, 1978; BOLTON, 1982; GIANNETTO&GUISNET,
1987). Assim, faz-se necessário que os íons sódio sejam removidos através da troca
iônica com íons amônio, cátions de metais de transição ou de alcalinos terrosos.
A ativação através de troca iônica com íons amônio, com posterior calcinação
(T>450oC) decompondo o NH4+ a NH3 e H+, gerando um próton mais conveniente, é
a forma utilizada na atualidade para preparação de catalisadores comerciais de
acordo com CORMA (1986).
A ultra-estabilização, uma das formas de desaluminização, trata-se de um
tratamento hidrotérmico onde a zeólita, após sofrer troca com amônio, seguido de
uma desamoniação para a formação de HY e receber um tratamento térmico para
remoção de Al, apresenta aumento de acidez. Isto mostra a importância da
capacidade de modificação da estrutura zeolítica, podendo levar a catalisadores com
alta seletividade para uma dada reação (SCHERZER, 1984).
MOREAU, DURAND et al. (1996) realizou a desidratação de frutose a 5hidroximetilfurfural em reator batelada na presença de zeólitas H-mordenitas
desaluminizadas, a 165 oC, numa mistura solvente constituída de água e metilisobutl-cetona.

Foi

determinado

que

a

conversão

e

seletividade

a

5-

hidroximetilfurfural são dependentes da acidez e propriedades estruturais dos
catalisadores utilizados, assim como sua distribuição de microporos e macroporos.
Óxido de alumínio é um óxido anfótero, com fórmula química Al2O3. É
comumente chamado alumina (α-alumina), ou corundum, na sua forma cristalina,
assim como muitos outros nomes, refletindo a sua vasta ocorrência na natureza e na
indústria. A sua utilização é mais significativa na produção de alumínio metálico,
embora também seja usado como abrasivo devido à sua dureza e como material
refratário, devido ao seu elevado ponto de fusão.
Alumina também existe em outras fases, a saber, γ, δ, η, θ, e χ-aluminas
(PAGLIA, 2004). Cada uma tem uma estrutura cristalina e propriedades únicas. A
assim chamada β-alumina provou ser NaAl11O17 (WIBERG&HOLLEMAN, 2001). A
alumina catalisa uma variedade de reações que são úteis industrialmente. Na sua
aplicação de mais larga escala, a alumina é o catalisador no processo de Claus para
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a conversão de gases residuais de sulfeto de hidrogênio em enxofre elementar em
refinarias. Também é útil para a desidratação de álcoois em alcenos.
Alumina

serve

também

como

suporte

de

catalisador

para

muitos

catalisadores industriais, tais como os utilizados na hidrodessulfurização e algumas
polimerizações de Ziegler-Natta(AZOM, 2011).
NEL&DE KLERK (2009) realizaram a desidratação de álcoois C5-C12 lineares
sobre η-alumina, devido à sua acidez e robustez frente à presença de água e
temperaturas elevadas, testando as temperaturas de 250-350 oC, com o objetivo de
converter estes oxigenados, provenientes de correntes de processos GTL, em
éteres combustíveis. Foram também avaliados os efeitos da velocidade espacial e
pressão. Foram observadas a presença de sítios ácidos de Lewis, onde ocorreu a
maior parte de da desidratação dos álcoois, sítios ácidos de Brønsted e sítios
básicos e/ou redox.
Apesar de seu uso como catalisador de desidratação, conforme literatura
apresentada acima, a alumina só foi utilizada neste trabalho como suporte para o
rutênio, na reação de hidrogênio, pois por apresentar baixa acidez, requereria
temperaturas muito elevadas de reação, o que levaria a degradação do xilitol e da
xilose, no caso de experimentos de reação consecutiva, bem como a degradação
dos intermediários produzidos.
Neste trabalho foram utilizadas as resinas sólidas ácidas da Rohm and Haas,
Amberlyst 36WET e Amberlyst 70, que justamente por possuírem forte acidez foram
utilizadas como agentes desidratantes, assim como as zeólitas Y modificadas. As
resinas Amberlyst são basicamente poliestirenos sulfonados, para conferir acidez ao
material, conforme a representação esquemática da Figura 10.

Figura 10: Resinas Amberlyst: Poliestirenos sulfonados
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A resina Amberlyst 36WET é macroreticular, se apresenta na forma de
pequenas esferas, é uma resina de troca iônica desenvolvida particularmente para
catálise heterogênea e é muito usada em processos de hidratação de olefinas.
A Amberlyst 70 apresenta características semelhantes à 36WET, porém com
a vantagem de ser mais estável termicamente.

2.4 Cinética

2.4.1 Cinética da hidrogenação

A cinética da hidrogenação da xilose à xilitol tem sido assunto de diversos
estudos

nos

últimos

25

anos.

TOMKULJAK

e

LEIKIN

(apud

WISNIAK,

HERSHKOWITZ et al. (1974)) hidrogenaram xilose utilizando de 3 a 80% de níquel
Raney e perceberam que em todos os casos a reação era acompanhada por uma
queda de pH. Eles admitiram que isso era causado pelo ácido xilônico produzido
pela reação de Cannizaro. Muitas patentes (STEINERT&LINDLAR, 1970; KOHNO,
YAMATSU et al., 1971; STEINER&LINDLAR, 1971) lidaram com altas pressões de
hidrogênio, até 50 atm, e sugeriram diferentes aditivos para eliminar a formação de
subprodutos.
WISNIAK, HERSHKOWITZ et al. (1974) publicaram um trabalho extensivo
sobre hidrogenação de xilose utilizando níquel Raney, cobrindo variáveis como
concentração de xilose, concentração de catalisador, pressão de hidrogênio,
temperatura e taxas de agitação. Com base neste estudo foi possível sugerir um
modelo cinético, cuja ordem de reação foi de pseudo-primeira ordem e a etapa
controladora sendo a reação de superfície entre o hidrogênio e a xilose.
GILMAN&COHN (1957) observou que aldeídos alifáticos, como acetaldeídos,
metil-etil-cetona e acetona eram prontamente hidrogenados por catalisadores
contendo 5% de rutênio ou ródio, suportados em alumina ou carvão ativo, sendo o
rutênio especialmente ativo na conversão de açúcares em álcoois, embora requeira
elevadas temperaturas e pressões.
Numa patente de BOYERS (1959), são fornecidos detalhes da hidrogenação
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de vários carboidratos aos seus correspondentes poliálcoois, com catalisadores
contendo diferentes quantidades de rutênio. É constatado que os catalisadores
preferidos são aqueles contendo rutênio elementar em suportes como alumina ou
carbono, e suas concentrações entre 0,1 e 10% em massa do metal ativo. É dito
neste trabalho que a taxa reacional aumenta até a faixa de pressões de hidrogênio
de 100-150 atm apenas.
A partir das reações realizadas em seu trabalho, WISNIAK, HERSHKOWITZ et
al. (1974) chegaram às conclusões abaixo, no que diz respeito ao mecanismo de
reação de hidrogenação de xilose:
1. A resistência à transferência de massa na fase gasosa é desprezível, uma
vez que essa fase é essencialmente hidrogênio.
2. Resistências à transferência de massa na fase líquida também são
desprezíveis, devido à observância da independência da taxa reacional à
altas taxas de agitação e sua variação linear com a carga de catalisador. O
processo pode ser considerado como controlado pelas etapas químicas e
posteriormente analisado pelos mecanismos de Langmuir-Hinshelwood
(HOUGEN, 1947), se assumido que a pressão de hidrogênio é uma medida
da concentração de hidrogênio na superfície do catalisador.
3. A adsorção de hidrogênio não é determinante quanto à taxa pois isso iria
requerer que a taxa variasse proporcionalmente à concentração de hidrogênio
e inversamente proporcional à concentração de xilose.
4. A adsorção de xilose não é determinante quanto à taxa, uma vez que
requereria uma diminuição na mesma com o aumento na pressão de
hidrogênio
5. A dessorção de xilitol não pode ser determinante quanto à taxa. Se fosse, a
taxa cresceria até um valor constante quando a pressão de hidrogênio e/ou a
concentração de xilose fossem aumentadas.
6. A etapa determinante da taxa não é o impacto de uma espécie não adsorvida
em uma adsorvida. Isto requereria uma reação de primeira-ordem de
hidrogênio, o que não é o caso.
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Sob a luz destas observações, os 17 mecanismos de Hougen e Watson se
reduzem a um, no qual a reação ocorre entre o hidrogênio atômico quimissorvido e
xilose não-adsorvida, e a reação de superfície controla a taxa global de reação
A equação da taxa para este mecanismo é apresentada a seguir:

Onde:
C= concentração de xilose
Cs= concentração de xilose adsorvida
Ct= concentração total de sítios ativos
K’=constante da taxa de reação de superfície
KH=constante de adsorção do hidrogênio atômico
KS=constante de adsorção do xilitol
PH=pressão de hidrogênio
r=taxa de reação

MIKKOLA, SALMI et al. (1999) propuseram as etapas de reação, conforme
apresentado na Figura 11:

* = sitio ativo
A = D-arabinitol
F = furfural
H = hidrogênio
S = xilose
X = xilitol
Xy = xilulose

Figura 11: Etapas da reação de superfície na hidrogenação de xilose(MIKKOLA, SALMI et al., 1999)
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Também

são

propostas

equações

de

taxa,

considerando

modelos

competitivos e semi-competitivos. De fato, apenas Wisniak e mais recentemente
Mikkola, com seus respectivos grupos, propuseram equações para cálculo da taxa
de reação de hidrogenação de xilose.
Para realização dos cálculos da cinética de hidrogenação neste trabalho de
dissertação, foram feitas simplificações de maneira análoga à realizada por
BARBOSA (1998) em sua tese de doutorado, que chegou à equações de taxa de
pseudo primeira ordem para a hidrogenação de xilose. A simplificação é coerente e
apoiada pelos resultados obtidos por AHMED (2012), em sua pesquisa da cinética
da hidrogenação de D-glicose com catalisador de platina, por WISNIAK&SIMON
(1979) que estudaram a hidrogenação de D-glicose sobre catalisador de níquel de
Raney e principalmente por WISNIAK, HERSHKOWITZ et al. (1974), que determinou
que a reação de hidrogenação de xilose sobre catalisadores de rutênio, ródio e
paládio, num grande faixa de temperaturas, pressões, concentrações de catalisador
e taxas de agitação, era de pseudo primeira ordem. Os resultados aqui obtidos,
conforme apresentado mais adiante, também confirmam esta ordem de reação,
dando robustez aos experimentos. As equações utilizadas foram:
− = .

.

− = ′.
Para determinação de ′ plotou-se ln

x tempo e extraiu-se a inclinação

da reta.
Para a determinação de

é necessária a concentração de hidrogênio,

,

onde há que se considerar a solubilidade do hidrogênio, dadas as condições
reacionais, nomeadamente pressão e temperatura. Para isso foi utilizada a
correlação apresentada na Figura 12, gerada por MIKKOLA, SALMI et al. (1999),
baseando-se em medições de solubilidade de hidrogênio, variando-se a temperatura
de 25 oC a 130 oC, a pressão de 20 a 70 bar, e relação xilose/xilitol em água de 0% /
50% até 50% / 0%, onde ωi representa as quantidades relativas de xilose e xilitol no
meio reacional.
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Figura 12: Correlação para determinação da solubilidade de H2 (MIKKOLA, SALMI et al., 1999)

A partir da correlação da Figura 12 e da determinação das condições
reacionais, foi gerada uma planilha de cálculos, cujos resultados se encontram no
APÊNDICE A e a partir desta foram realizados todos os cálculos pertinentes para
obtenção das energias de ativação, desta maneira, finalmente determinando o
melhor catalisador e/ou melhor condição operacional.

2.4.2 Cinética da desidratação
É importante salientar nesta seção a inexistência na literatura, de estudos
específicos da cinética de desidratação de xilitol a anidroxilitol, caracterizando o
caráter exploratório deste trabalho. Foram então buscados na literatura, estudos de
cinética de reações similares, nomeadamente, desidratações de outros polióis ou de
glicídios e agregados os conhecimentos obtidos durante o estágio científico.
Em seu trabalho de modelagem cinética da reação de desidratação de frutose
a 5-hidroximetilfurfural, MOREAU, DURAND et al. (1996) determinaram que a citada
reação não é limitada pela difusão externa, conforme mostrado na Figura 13, onde
se observa que a partir de 300 rpm, não há aumento na taxa reacional. Os dados
mostraram também uma concordância com o mecanismo clássico LangmuirHinshelwood no que tange ao não envolvimento dos produtos e solventes na
obtenção da taxa. Foi determinado que a reação é de pseudo primeira ordem.
Foram calculadas também as energias de ativação de formação do 5hidroximetilfurfural (EF= 141 kJ/mol) e desaparecimento (EH= 64 kJ/mol), mantendose na mesma ordem de grandeza daquelas obtidas na reação realizada com
catalisadores homogêneos, confirmando então que a reação é controlada pelo
regime cinético.
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Figura 13: Influência da difusão externa na taxa de reação (MOREAU, DURAND et al., 1996)

MONTASSIER, MÉNÉZO et al. (1991) observaram a ciclodesidratação de
polióis ocorrendo ao submetê-los à presença de catalisadores bimetálicos, como RuCu, por exemplo, em condições específicas, obtendo ordem de reação de 1.
Através das avaliações cinéticas da desidratação catalítica de polióis
derivados de biomassa em água sub e supercrítica, LEHR, SARLEA et al. (2007)
conseguiram determinar intermediários, esquemas taxas de reação. Foi também
possível determinar energias de ativação na faixa 195 kJ/mol.
BEDIA, RUIZ-ROSAS et al. (2010) realizaram o estudo da desidratação de 2propanol utilizando carvões ácidos. Foi possível determinar a ausência das
limitações de transferência de massa interna e externa, além do efeito de dispersão
axial, considerado desprezível. Além disso, foram testados dois mecanismos de
Langmuir-Hinshelwood, e as equações das taxas, derivadas dos dois modelos se
ajustaram bem aos resultados experimentais, provendo valores de energia de
ativação de aproximadamente 98 kJ/mol.
RIVARD J.V., ZHANG et al. (2001) também estudaram a cinética da
desidratação de 2-propanol, porém em fase aquosa e testando diversos materiais
sólidos micro e mesoporosos, como alumina, zeólitas, e silicalita, sendo esta a mais
ativa. Foi testado um modelo de único sítio de Langmuir-Hinshelwood, que
descreveu bem a reação. Ficou evidenciada a inibição da desidratação pela
presença de água no meio, e a energia de ativação obtida para a silicalita foi de
226,8 kJ/mol.
STAUFFER&KRANICH (1962) investigaram a cinética da desidratação de
álcoois primários sobre γ-alumina e, utilizando uma equação semi-empírica,
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calcularam as taxas de reação com erro médio de 15%, em temperaturas entre 348
o

C e 428 oC. A energia de ativação para todos os álcoois primários testados (e.g.

etanol) foi de aproximadamente 129 kJ/mol, condizente com resultados similares
obtidos na literatura.
CUNILL, TEJERO et al. (2005) estudaram a cinética da desidratação de 1pentanol, catalisada por uma resina microporosa, obtendo uma energia de ativação
aparente de 146 kJ/mol.
SUNDARESH, ANDREW et al. (1986) observaram que a reação de
desidratação de n-propanol era uma reação reversível de primeira ordem, e que por
ocorrer rapidamente e apresentar alto grau de especificidade, seria de grande
interesse industrial.
De acordo com os resultados preliminares obtidos durante o estágio científico,
o esquema da reação seria de acordo com a Figura 14 abaixo:

Figura 14: Esquema da reação de desidratação do xilitol

Além disso, foi possível determinar que: apenas mono anidroxilitóis (1,5 e 1,4)
são produzidos; 10% do xilitol convertido é o 1,5 anidroxilitol e a adição de ácidos
homogêneos aumenta as taxas de reação.
Em função do exposto acima e da ausência de trabalhos científicos referentes
à cinética de desidratação do xilitol à anidroxilitol, foi necessário fazer uma avaliação
prévia dos dados, para determinar a ordem de reação, e dessa maneira calcular os
demais parâmetros cinéticos. A determinação da ordem de reação e a realização
dos demais cálculos são mostrados adiante, nos resultados de avaliação cinética.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Preparação dos catalisadores/suportes

Um dos materiais utilizados tanto como suporte para o Ru, como catalisador
de desidratação, foi a zeólita Y, devido à possiblidade de aumentar sua acidez
através da ultra-estabilização, além de sua robustez frente a temperaturas elevadas.
O conhecimento prévio por parte do orientador e do autor deste trabalho em como
manipular este material e a facilidade de acesso ao mesmo, devido à interface com
a área de Tecnologia de FCC, dentro do CENPES, foram fatores determinantes
nesta escolha. Na Figura 15, é possível observar como se obtiveram catalisadores
de hidrogenação e de desidratação a partir de zeólita Y, e suas respectivas
modificações.

Troca iônica com
RuCl3*xH2O

Catalisador de
hidrogenação

RuY

NaY
N3D
Troca iônica
com (NH4)2SO4

Calcinação
à vapor

N3S

Catalisador de
desidratação

Figura 15: Esquema de preparo de catalisadores a partir de zeólita Y

A troca iônica com RuCl3*xH2O foi realizada de acordo com procedimento de
troca iônica de NaY com outros metais, usando sais de cloro, como CaCl2 e MgCl2.
Esse procedimento foi fornecido pela Gerência de Tecnologia de FCC do
CENPES(TFCC) e encontra-se preenchido com os dados da troca e demais cálculos
pertinentes, no APÊNDICE B. De acordo com HALLMAN, STEPHENSON et al.
(1970) o RuCl3*xH2O é uma mistura complexa de espécies hidratadas, mas o valor
de x normalmente é atribuído a 3, sendo este valor utilizado. O RuCl3*xH2O foi
fornecido pela MERCK, lote K36772047, e seu certificado de análise encontrasse no
ANEXO A.
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Foram feitas três trocas para se obterem catalisadores com 5%, 7% e 10% de
Ru em massa, porém, apenas o catalisador com 5% foi utilizado nas reações de
hidrogenação, para permitir a comparação entre os catalisadores com mesmos
teores metálicos (5%) e devido à quantidade disponível dos demais catalisadores.
Estes catalisadores foram então calcinados em estufa a 500 oC por 4 horas,
para fixação do metal e eliminação de impurezas e em seguida foram ativados e
passivados conforme descrito na seção
3.1.2 Ativação/Passivação.
Para o preparo das zeólitas como catalisadores de desidratação foi
necessário, antes de tudo, reduzir o teor de sódio através da troca com íons amônio.
Essa troca evita um colapso da estrutura cristalina da zeólita, durante o
procedimento de ultra-estabilização, além de aumentar sua acidez, como visto no
Capítulo 2.
O procedimento realizado para a troca dos íons de sódio por íons amônio foi o
seguinte:
•

A NaY em suspensão foi pesada;

•

Uma suspensão a 15% com zeólita e água foi preparada;

•

Foi acrescentada solução de (NH4)2SO4 15%;

•

O pH foi ajustado para 4,5 com HCl 6%;

•

A mistura foi aquecida até 80°C e deixada em agitação durante 30 minutos;

•

Após os 30 minutos, a mistura foi filtrada e depois lavada com a mesma
quantidade de solução de (NH4)2SO4 15% acrescentada na suspensão de
zeólita e água;

•

A amostra resultante foi lavada com água desmineralizada e levada para
secar em estufa a 120°C durante uma noite.
Os cálculos necessários para realização desta troca encontram-se no ANEXO

B. É importante salientar que este procedimento é realizado pela gerência de
tecnologia de FCC do CENPES (TFCC) e é comprovadamente eficiente. Alguns
dados de composição/caracterização da zeólita NaY de partida são apresentados na
Tabela 3:
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Tabela 3: Composição/caracterização da zeólita NaY de partida

Após a troca e consequente redução do teor de sódio (>4% de acordo com
análise de fluorescência de raios x do CENPES), foi realizado o tratamento
hidrotérmico (ultra-estabilização), que é feito através de uma calcinação a vapor,
conforme descrito na seção 3.1.3. Foram realizadas três calcinações, a 450 oC, 550
o

C e 650

o

C, com a expectativa de se obter maior acidez, quanto maior a

temperatura de calcinação. Apenas a calcinada a 650 oC foi utilizada de fato nos
experimentos de desidratação pois desejava-se verificar o comportamento da zeólita
com maior acidez frente as resinas ácidas.

3.1.2 Ativação/Passivação
Os catalisadores contendo rutênio, exceto o Ru/C, que por informação do
fabricante, é rapidamente reduzido nas condições reacionais utilizadas, passaram
pelas etapas de ativação (redução) e passivação, antes de sua utilização nas
reações de hidrogenação. Essas etapas são importantes para garantir que o rutênio
esteja na sua fase metálica (ativa) e que não torne a se oxidar por contato com o ar,
respectivamente.
O procedimento de ativação/passivação se deu em unidade cedida pelo INT,
que possui duas unidades utilizadas com esse fim em vários de seus trabalhos de
pesquisa com catalisadores heterogêneos. A unidade utilizada encontra-se
apresentada na Figura 16.
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Figura 16: Unidade de ativação/passivação do INT

Para realizar a redução foi programada uma temperatura de 350 °C, com uma
taxa de aquecimento de 5 oC/min com fluxo de N2. Ao se atingir a temperatura de
redução, permaneceu-se por mais 30 min sob fluxo de N2. Em seguida trocou-se o
gás para H2, permanecendo-se por mais 30 min. As vazões foram de 10 mL.min-1 de
H2 e 90 mL.min-1 de N2.
Em seguida, para iniciar a etapa de passivação, deixou-se esfriar à
temperatura ambiente e iniciou-se o fluxo de ar por 5 min, tudo isso resfriado num
banho composto por 50% de N2 líquido e 50% de álcool isopropílico. Após os 5 min,
diluiu-se o gás com ar sintético e manteve-se por 1 hora. Nesse momento o
resfriamento no banho era cessado e mantinha-se o fluxo gasoso por mais 1 hora.
As vazões durante a passivação foram de 14 mL.min-1 de ar sintético e 51 mL.min-1
N2, com vazão total de 65 mL.min-1. A massa máxima de catalisador em cada corrida
na unidade, que durava aproximadamente 6 horas, era de 1,5 g.

3.1.3 Calcinação a vapor
Nesta seção é descrito o procedimento de operação do forno para realização
da calcinação a vapor.
Após completar o béquer com água, a agitação e o aquecimento foram
ligados. Quando a água atingiu 80°C, o que levou cerca de vinte minutos, a barca foi
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colocada no centro do forno e as resistências foram ligadas. O aquecimento foi
então reduzido para uma menor taxa, para não encharcar a amostra e o forno foi
ligado. Assim que a amostra chegou a 200 °C, o ar comprimido foi aberto e só então
o vapor pôde entrar. No momento em que a temperatura atingiu a temperatura de
interesse (e.g. 650 oC) no programador, aproximadamente 45 minutos após o forno
ser ligado, as 5 horas começaram a ser contadas. Ao final das 5 horas, a placa de
aquecimento foi desligada e o ar comprimido fechado.
Os cadinhos foram preparados para desativação deixando-se ¼ de seu
volume vazio para evitar o arraste de partículas pelo vapor. A capacidade de cada
cadinho é de 2 gramas de zeólita ou 3 gramas de catalisador. Os cadinhos foram
numerados para a identificação das amostras.

3.1.4 LOI – Loss on ignition (Perda ao fogo)
Este ensaio tem como objetivo a determinação do teor de sólidos na amostra
através da perda por ignição. Nos procedimentos de troca iônica, por exemplo, é
necessário fazer a LOI da zeólita, para calcular as soluções dos sais e da própria
zeólita. Abaixo é descrito o procedimento de LOI, conforme executado no TFCC.
Com o auxílio de uma pinça, os dois cadinhos identificados (cadinhos para
LOI) foram retirados do dessecador. Para garantir baixa umidade, foi utilizado sílica
gel no interior do dessecador.
Foram utilizados dois cadinhos para cada ensaio como forma de garantir a
repetibilidade dos resultados através de duplicata. Os dois cadinhos foram pesados
primeiramente vazios.
O experimento foi realizado com o produto em suspensão e em pó. No caso
da suspensão, o cadinho foi pesado novamente com de 1,5 a 4,0 g do produto. No
caso do pó, o cadinho foi pesado com uma massa de 0,5 a 2,0 g do produto. Todas
as massas encontradas foram anotadas.
A amostra em suspensão foi seca em estufa a 120 ºC durante 30 minutos.
Depois de pesados, os cadinhos com as amostras foram levados com o auxílio de
uma pinça para a mufla a 815 °C e deixados por 1 hora. O tempo só começou a ser
contado após a mufla atingir esta temperatura.
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Após completar 1 hora de calcinação, os cadinhos foram retirados da mufla
utilizando uma pinça. Quando os cadinhos atingiram a temperatura ambiente, foram
pesados com a amostra em balança analítica e suas massas foram anotadas em
folha de anotação.

3.2. Caracterização dos Catalisadores
Nesta seção são descritas as técnicas utilizadas para caracterizar os
catalisadores testados neste trabalho.
3.2.1 Determinação de acidez
As propriedades ácidas das zeólitas e resinas foram determinadas através da
quimissorção de n-butilamina. As amostras foram secas a 400 ºC por 1 h com fluxo
de nitrogênio. Em seguida, o material foi resfriado para 100 ºC e o fluxo de nitrogênio
foi desviado para um saturador contendo n-butilamina a 0 ºC, permanecendo por 1 h
nestas condições. Após a adsorção, a amostra foi purgada com nitrogênio por 30
min a 100 ºC, para remover as moléculas de n-butilamina fisissorvidas. A seguir, os
sólidos foram submetidos à termodessorção da n-butilamina quimissorvida, num
equipamento TA Instruments modelo Q600 SDT DSC-TGA, numa faixa de
temperatura de 40 a 750 ºC, em fluxo de hélio de 100 ml/min e taxa de aquecimento
de 20 ºC/min. O aparato utilizado no INT, para realização desta técnica encontra-se
apresentado na Figura 17.

Figura 17: Aparato utilizado para realização da quimissorção de n-butilamina
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3.2.2 Propriedades texturais
A área superficial específica dos catalisadores foi determinada por meio de
adsorção de N2 a 77 K. O levantamento das isotermas de adsorção dos
catalisadores foi realizado num equipamento ASAP 2010 da Micromeritics, mostrado
na Figura 18. Obtida a isoterma de adsorção, o software do equipamento calcula a
área superficial específica multiponto pela teoria de BET (Brunnauer, Emmett e
Teller) (BRUNNAUER, EMMETT et al., 1938), descrita segundo (WEBB, 1997),
adotando a relação linearizada pela curva de P/Vm (Po-P) em função de P/Po.
Para isso cerca de 200 mg de cada amostra foram previamente tratadas a
120 ºC durante 24 horas em estufa e posteriormente no próprio equipamento a 220
ºC por 10 horas sob vácuo para, em seguida, serem submetidas à adsorção de
nitrogênio à 77 K. As isotermas de adsorção e dessorção foram obtidas numa faixa
de pressão relativa (P/Po) de 0,05 até 0,99. Os dados relativos a volume de gás
adsorvido em função da pressão parcial foram correlacionados por modelos
matemáticos para determinação da área específica.
Os tamanhos de poros foram obtidos aplicando-se o método BJH (BARRET;
JOYNER; HALENDA) (BARRET, 1951). Este método é baseado no modelo de
condensação capilar desenvolvido por COHAN (1938), o qual sugere a existência de
uma camada adsorvida na parede do poro preenchido com o adsorbato condensado
e aquele esvaziado. De acordo com COHAN (1938), a espessura da camada é dada
pela temperatura em função da pressão relativa, não dependendo do raio do poro.
Em todos os métodos baseados na condensação capilar, o volume do poro
esvaziado, na mudança de pressão em um certo estágio do processo de adsorção, é
função da quantidade de adsorbato adsorvido naquele estágio e calculado como
volume líquido. As medidas de área externa, área de microporos e volume de
microporos foram determinadas pelo método de t-plot. Esse método foi introduzido
por LIPPENS&DE BOER (1965), onde assume-se que, em uma determinada região
da isoterma, os microporos já estão preenchidos, enquanto que a adsorção em
poros maiores ocorre de acordo com uma equação simples, característica de uma
grande classe de sólidos.
Esta equação deve aproximar adsorção em mesoporos, macroporos e sobre
uma superfície plana em uma faixa estreita de pressão, que se situa acima do
preenchimento completo de microporos e abaixo da condensação de vapores nos
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mesoporos. A adsorção nesta faixa de pressão pode ser descrita por uma
dependência linear simples:
=

!

,

A espessura estatística “t” é definida pela equação de Harkins & Jura, ou seja:

!"Å# =

13,99

+
0,034 − log +

,/.

O t-plot (um gráfico de volume adsorvido contra t) permite a determinação do
volume de microporos (Vmicro) e da superfície de mesoporos (ou superfície externa,
Sext), através da equação da reta, que tem como coeficiente linear o volume de
microporos e angular a superfície externa.
/

/

1001

!

Figura 18: Equipamento ASAP 2010 da Micrometrics
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3.2.3 Difração de Raios X (DRX)
Esta técnica baseia-se no princípio que utiliza a diferença de caminho ótico
entre dois feixes difratados por planos adjacentes.
Obtêm-se através do método, informações a respeito da estrutura e
composição de materiais cristalinos, no que diz respeito à totalidade da amostra, ou
ainda relativo à determinação do tamanho das partículas do material analisado.
A difração de raios X parte do princípio de que os cristais são formados por
átomos regularmente espaçados, que atuam como centros de difração, para os raios
X, que são ondas eletromagnéticas com comprimento da mesma ordem de
grandeza da distância interatômica nos cristais.
O difratograma resultante da análise por incidência de raios X é obtido
fazendo-se a varredura da amostra com a variação contínua do ângulo de incidência
do feixe de raios X, onde pode-se observar a intensidade do sinal refletido pela
amostra em função do ângulo de incidência da radiação. As raias de difração
observadas correspondem à combinação de ângulos de incidência com distâncias
interplanares, para as quais houve interferência construtiva das ondas refletidas,
aumentando a intensidade do sinal emitido.
A difração de raios X foi utilizada neste trabalho com o objetivo de examinar a
cristalinidade dos catalisadores e se os mesmos foram reduzidos e passivados
adequadamente.
As análises foram realizadas num difratômetro Rigaku Miniflex na região de
2θ entre 2º e 90º, usando radiação Cu Kα, a uma velocidade de varredura de
0,02º/seg.

3.2.4 Desidrogenação do Cicloexano
A reação de desidrogenação do cicloexano, conhecida como insensível à
estrutura, é utilizada como técnica que tem o objetivo de realizar a medida indireta
da área metálica disponível no catalisador. Esta medida é feita de forma relativa,
comparando-se dois ou mais sistemas catalíticos.
Antes da análise propriamente dita, é realizado um pré-tratamento similar ao
procedimento de redução citado na seção 3.1.2. Após o pré-tratamento é realizada
uma purga durante 15 minutos com fluxo de 30 ml/min de N2.
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A reação é conduzida em fase gasosa e à pressão atmosférica, num
microreator dinâmico diferencial acoplado a um cromatógrafo a gás HP 5890 Series
II, equipado com um detector de ionização em chama e uma coluna capilar HP
Innowax. Neste trabalho foram testadas as temperaturas de 250 ºC, 260 ºC, 270 ºC,
280 ºC e 290 ºC.
A mistura reacional gasosa cicloexano/hidrogênio é feita de maneira que os
resultados das conversões do CH6H12 sejam até 10%, de forma que a reação seja
conduzida na ausência de problemas difusionais (CRAMER, CUNHA et al., 2003). A
partir das conversões obtidas, se obtém as medidas comparativas de áreas
metálicas entre os catalisadores avaliados. A unidade utilizada é apresentada na
Figura 19.

Figura 19: Unidade de Desidrogenação de Cicloexano

3.2.5 Quimissorção de H2
Além das técnicas conhecidas para obtenção da área superficial total e
distribuição dos tamanhos de poros de um catalisador, procura-se caracterizar o
material catalítico através da determinação da sua área metálica superficial e
dispersão.
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Devido à necessidade de se medir a dispersão do rutênio em diferentes tipos
de suportes foi feita a quimissorção de H2 para a caracterização dos catalisadores
de rutênio metálico suportado.
No presente trabalho cerca de 200 mg de amostra foram pré-tratados in situ a
300°C em fluxo de He, por uma hora. A redução foi feita a temperatura de 450°C em
fluxo de H2 por 2 horas, com uma taxa de aquecimento de 10 °C/min. Operou-se
com vazão total dos gases tendo sido fixada em 28,8 cm3/min à razão Ar/H2, ou seja,
vazão de argônio de 21,6 cm3/min e vazão de hidrogênio de 7,2 cm3/min.
MASTHAN, CHARY et al. (1990) verificaram, para este tipo de medida, que o
paralelismo entre as isotermas de adsorção total e a de fisissorção é obtido a
pressões elevadas. Foi utilizada uma tabela com 9 pontos de pressão (75, 125, 200,
250, 300, 400, 500, 600 e 700 mmHg) com intervalo de 10 seg para o equilíbrio de
pressão. A análise foi feita a temperatura ambiente (25°C). Entre a primeira e a
segunda análise foi dado um intervalo de 15 minutos.
As duas isotermas, dispostas em um gráfico de µmoles de H2 adsorvido
(CNTP) "contra" pressão de equilíbrio, extrapoladas até a pressão zero, forneceram
por diferença, o número de µmoles de H2 adsorvido quimicamente. Com a
determinação do número de átomos superficiais do metal por grama de catalisador,
foram obtidos os valores do grau de dispersão do metal sobre o suporte. Conhecido
o valor da dispersão determinou-se o valor da área metálica específica. As equações
utilizadas encontram-se no ANEXO C.

3.2.6 Redução à Temperatura Programada (TPR)
A redução de um catalisador metálico suportado, previamente oxidado,
obedece à equação dada a seguir:
Ms-O + 3/2 H2(g) → Ms-H + H2O(ads)
sendo Ms, um átomo de Ru superficial ou exposto.
Além disso são conhecidas as estequiometrias de adsorção a 293 K, O/H = 1
e H/M = 1, para este metal.
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Os

métodos

de

temperatura

programada

são

caracterizados

como

transientes, envolvendo o aquecimento de uma amostra de catalisador sob uma
programação de temperatura normalmente linear.
A técnica de TPR consiste na passagem de um gás redutor sobre um
catalisador contido em um reator. Este é aquecido aumentando-se a temperatura a
uma determinada taxa de aquecimento, com o auxílio de um programador de
temperatura, sendo a taxa da reação registrada pela medida da variação da
concentração ou pressão do gás (reagente ou produto) ou pela alteração do peso da
amostra.
Os métodos experimentais podem, portanto, ser divididos em termos do
controle da redução. O precursor metálico, previamente oxidado (ou não) é
submetido a um aumento de temperatura programada, enquanto uma mistura de
gás redutor (normalmente hidrogênio diluído em gás inerte: N2 ou Ar) passa sobre
ele, e então a velocidade de redução é medida pelo monitoramento da composição
do gás na saída do reator. As informações derivadas destes efluentes gasosos
fornecem os perfis de redução característicos do material analisado. A posição de
cada pico de concentração no perfil de redução reflete a natureza química e o
ambiente do componente químico.
A área do pico, por sua vez, permite a quantificação da concentração do
elemento químico no sólido em análise. A resposta relativa à taxa máxima de
redução corresponde a uma temperatura que é função do tipo de metal e da força de
adsorção dos seus sítios, a qual pode ser influenciada pelo suporte ou por um
segundo metal.
Os perfis de TPR dos catalisadores preparados neste trabalho foram obtidos
a partir de aproximadamente 100 mg do catalisador introduzidos no reator de
quartzo em forma de U. As amostras foram submetidas a um pré-tratamento a 150
ºC, a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min, com N2 por 30 minutos, a uma vazão
de 50 mL/min. A vazão do gás mistura redutora (10% H2/N2) foi ajustada para 50
mL/min, mantendo-se o reator na posição adequada, monitorando-se a taxa de
aquecimento (10 °C/min) no Controlador Programador até atingir-se 700 ºC. O
registro da análise transiente foi feito através do Detector de Condutividade Térmica
(DCT), acoplado em linha com um microcomputador. O aparelho utilizado foi o
AutoChem II da Micrometrics instalado no INT.
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No final de cada experiência os dados foram gravados e em seguida
transformados em perfis de redução.
3.2.7 ICP-OES
As análises de teor de Ru nas zeólitas trocadas com RuCl3*xH2O foram
realizadas por ICP-OES, mais sensível para análise de rutênio que a técnica de
absorção atômica com chama. O equipamento utilizado foi da marca Perkin Elmer,
modelo Optima 5300DV. A câmara de nebulização utilizada foi do tipo Scott, com
nebulizador cross-flow. O comprimento de onda utilizado foi o 240,272 nm.

3.3. Métodos Analíticos

3.3.1 Curva de calibração
A concentração de analitos foi obtida através de curvas de calibração que
correlacionam a área dos picos cromatográficos com a concentração do respectivo
analito. Através deste método foi determinado que a concentração de xilose deve
estar entre 0,2 e 25 g/L e a do xilitol entre 0,1 e 1,0 g/L. Como as amostras a serem
analisadas já apresentam a concentração dos analitos nesta faixa, as mesmas não
precisam ser diluídas.
3.3.2 Determinação do pH
Os valores do pH foram determinados através de papel indicador da marca
MERCK. A faixa de valores de pH considerado ideal para esta análise é em torno de
5, pois além de não prejudicar a coluna do HPLC, não degrada os carboidratos.

3.3.3 Determinação da concentração de xilitol, xilose e anidroxilitol
As concentrações de xilitol, xilose e anidroxilitol foram determinadas por
Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC), em equipamento HPLC série
1200 Agilent Technologies, utilizando Detector de Índice de Refração (RID), nas
seguintes condições: coluna PL HI-PLEX Ca (300 X 7.7mm); temperatura de 80°C (a
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temperatura recomendada pelo método é de 85°C, mas por limitação do
equipamento a temperatura utilizada foi de 80°C); fase móvel: água; fluxo:
0,6mL/min ; volume da amostra: 1,5 mL; tempo de corrida: 30 minutos; pressão: 33
bar.
A xilose utilizada neste trabalho foi fornecida pela MERCK, lote L57018792,
pureza 99%.
O xilitol foi da marca SIGMA-ALDRICH, Lote SLBB1387V, pureza 99%.
Ambos são sólidos à temperatura ambiente e tem aspecto cristalino, como o
açúcar de cozinha.
Como preparo, as amostras foram filtradas em filtro de nylon 0,2 µm.
O software utilizado foi o ChemStation (Rev. B. 01.03[204]).
3.4. Especificação das Resinas Ácidas
As propriedades das resinas foram fornecidas pelo fabricante e são apresentadas na
Tabela 4:

Tabela 4: Propriedades típicas das resinas AMBERLYST

Forma física
Concentração
de sítios ácidos
(eq/kg)
Capacidade de
retenção de
umidade (%)
2
Área BET (m /g)
Poro diâmetro
médio (Ǻ)
Temperatura
máxima de
operação

Amberlyst 36WET Amberlyst 70
esferas opacas
esferas negras
5,4

2,55

51-57

53-59

33

36

240

220

150 ºC

190 ºC

Observa-se que em termos de características texturais, as resinas
apresentam pequenas diferenças. As principais diferenças entre estes materiais são
notadas no tocante à concentração de sítios ácidos, que na 36WET é ligeiramente
superior ao dobro da 70. Esta, porém, apresenta a capacidade de trabalhar em
temperaturas mais elevadas, mantendo sua estabilidade térmica.
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3.5. Avaliação Catalítica e Cinética

3.5.1 Experimentos preliminares
Antes de iniciar os experimentos alvo deste trabalho, foram realizadas
algumas reações preliminares, sendo algumas realizadas durante o estágio. Abaixo
são listadas alguns destes experimentos:
•

Identificação de faixas de temperatura para reação de hidrogenação

•

Avaliação de degradação da xilose em função da temperatura

•

Screening de catalisadores de desidratação

•

Identificação de reatores adequados e disponíveis

•

Testes de diferentes colunas cromatográficas para avaliação de sua
capacidade analisar os produtos e reagentes

Neste trabalho são detalhados apenas os experimentos de avaliação de
degradação da xilose em função da temperatura e screening de catalisadores de
desidratação.

3.5.1.1 Avaliação de degradação da xilose em função da temperatura

Este experimento foi realizado no MRHS 5000. Em cada reator foi inserido 50
mL de solução aquosa 50% de xilose comercial. A cada reator foi atribuída
respectivamente as temperaturas de 60 oC, 80 oC, 100 oC, 120 oC, 140 oC e 160 oC,
e manteve-se assim durante uma hora. Ao final foram coletadas amostras e as
mesmas foram injetadas em HPLC para verificação da degradação da xilose inicial.

3.5.1.2 Screening de catalisadores de desidratação

Para realização do screening também utilizou-se a o MRHS 5000. Em cada
reator foi colocado 20 gramas de xilitol e 5 gramas de catalisador. A temperatura de
reação foi de 140 oC e a pressão atmosférica, com tempo de residência de 1 hora.
Os catalisadores testados foram Amberlyst 36WET, GF-101, uma resina da GRACE
e ZSM-5.
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3.5.2 Experimentos de hidrogenação
As reações de hidrogenação foram executadas num sistema de multireatores
da Parr, chamado Multi Reactor Heater System(MRHS) 5000, idêntico ao utilizado
para este tipo de experimento na BiCHEM, e localizado num dos laboratórios da
Gerência de Processos de Conversão de Biomassa do CENPES (CB).
Este sistema é composto de 6 reatores de aço carbono de 76 mL de volume
cada um, capazes de suportar 200 bar de pressão e 300oC, com controle e registro
individual dessas variáveis através de software proprietário. A agitação neste
sistema é magnética, podendo chegar a 1700 rpm. Os termopares são do tipo J, e
são acoplados na cabeça do reator. O aquecimento é elétrico e é realizado através
de um bloco de alumínio.
Em cada reator ainda aberto eram adicionados 0,5 g de catalisador de rutênio
e 25g de solução aquosa 50% de xilose. Os reatores eram então fechados e
submetidos a pressões de 50 bar de H2, que chegava aos mesmos através dos
mangotes, bem visíveis na Figura 20. Foram realizadas 3 corridas no sistema para
cada catalisador testado: uma com todos os reatores a 80oC, outra a 100oC e uma
última a 120oC. Em cada uma destas corridas, cada reator, operando em batelada,
correspondia a um dado tempo máximo de reação, a saber: reator A=15 min, B=30
min, C=45 min, D=60 min, E=90min e F=120 minutos. Quando o tempo do reator era
atingido, a reação era imediatamente interrompida. O reator era então resfriado e
aberto e o produto da reação filtrado, diluído e encaminhado para análise dos
referidos produtos. Foram testados os catalisadores Ru/C, contendo 5% de Ru,
fornecido pela SIGMA-ALDRICH, lote MKBF4973 e o Ru/Al2O3, também com 5% de
Ru, cedido pelo INT (APPEL, DE CÁSSIA COLMAN et al., 2009).
Com esse conjunto de temperaturas e tempos foi possível determinar
parâmetros cinéticos com bons ajustes dos dados, bem como comparar o
desempenho dos catalisadores testados.
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Figura 20: Sistema multireatores MRHS 5000 da Parr

3.5.3 Experimentos de desidratação
Os experimentos de desidratação foram conduzidos no reator Easy Max da
Mettler Toledo, também localizado em laboratório da CB (Figura 21). Este reator de
vidro possui volume de 150 ml, trabalha até 180 oC com controle de temperatura na
jaqueta, porém a pressões atmosféricas. Este reator foi escolhido em detrimento ao
MRHS 5000 por possuir sistema de agitação muito mais eficiente (motor e impelidor
tipo turbina), que não apresenta colapso do vórtex, como ocorre naquele sistema e
por permitir a amostragem durante a reação. Além disso, por ser de vidro, facilitava a
visualização da água sendo eliminada durante a reação de desidratação.
De maneira análoga aos experimentos de hidrogenação, foram feitas também
três corridas no reator, para cada catalisador, porém agora, com mais tempos, dada
a possibilidade de amostragem ao longo da reação. Eram adicionados 1,5g de
catalisador para 60g de xilitol no estado sólido, que, após aquecidos a 95 oC, se
fundiam. Foram testadas as resinas AMBERLYST 36WET, AMBERLYST 70,
fornecidas pela ROHM and HAAS e a zeólita N3S 650 oC, preparada pelo autor
deste trabalho.
As temperaturas de cada corrida foram 100 oC, 120 oC e 140 oC e os tempos
de amostragem foram 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120 minutos.
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Esse maior número de pontos não só permitiu melhor ajuste dos dados como
também ajudou na definição da ordem de reação, até então praticamente
desconhecida.

Figura 21: Reator Easy Max 102

3.5.4 Experimentos de bifuncionalidade
Com os resultados das reações em mãos, foram realizados alguns
experimentos com o objetivo de verificar a bifuncionalidade dos catalisadores e/ou a
possibilidade das reações ocorrerem consecutivamente, através do uso de mistura
física dos melhores catalisadores de hidrogenação e desidratação, respectivamente.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Preparação dos catalisadores
Os catalisadores Ru/Y foram preparados conforme descrito na seção 3.1 e
caracterizados conforme técnicas apresentadas na seção 3.2. Os resultados de
composição destes catalisadores se encontram na seção 4.2.7. Pode-se observar na
Figura 22 o aspecto da torta acumulada no filtro, contendo a zeólita Y com o Ru
depositado e a limpidez do filtrado, denotando a ausência de Ru em solução. Ambos
foram analisados para verificação do teor de Ru.

Figura 22: Troca iônica de RuCl3 com NaY. (a) filtrado límpido (b) torta

4.2. Caracterização dos catalisadores

4.2.1 Determinação de acidez
Os

resultados

das

análises

de

quimissorção

de

n-butilamina

são

apresentados nas Figura 23 e Figura 24.
Foi realizada a análise de TGA da Amberlyst 36WET, Figura 23 (a), sem a
prévia adsorção de n-butilamina, para verificar quais picos e em que faixas de
temperatura seriam observados, devido à dessorção de substâncias já presentes na
amostra. Observa-se que somente após aproximadamente 500 ºC obtém-se um
pico, provavelmente atribuído às decomposições termo-oxidativas da matriz
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polimérica ou dessorção de algum componente do precursor utilizado no preparo
das resinas. (WORAPON, KHAMRON et al., 2009).
De acordo com APPEL, SOBRINHO et al. (2009) os picos obtidos entre 60 ºC
e 307 ºC (b) e (c) são associados aos sítios ácidos fracos e médios, enquanto os
obtidos entre 307 ºC e 520 ºC são associados aos sítios ácidos fortes.
Observa-se então que a Amberlyst 36 não só apresenta sítios fortes,
ausentes na Amberlyst 70, como a intensidade do pico associado aos sítios fracos e
médios é bem maior do que na Amberlyst 70. Desta maneira é razoável considerar
que o desempenho superior da Amberlyst 36 frente à 70, nas reações de
desidratação, conforme apresentado na seção 4.3.3, se deva à sua maior
concentração de sítios ácidos e à sua maior força. A baixa intensidade dos picos da
Amberlyst 70, pode estar relacionada à dificuldade de adsorção da n-butilamina,
devido à conformação do material, que pode favorecer à formação de caminhos
preferenciais.
As zeólitas analisadas apresentaram perfis bem definidos, conforme
observado na Figura 24 onde é possível perceber-se claramente o benefício do
tratamento térmico realizado nas mesmas. As zeólitas N3S analisadas neste
trabalho são produto da troca iônica com posterior calcinação da NaY, gerando as
chamadas N3S, com o objetivo de aumentar sua acidez, de forma que quanto maior
a temperatura de calcinação, espera-se uma maior acidez da zeólita. Sendo assim,
observa-se claramente que a N3S 650 ºC, além de apresentar maior intensidade do
pico de sítios de fraca e média força, apresenta também sítios ácidos fortes, devido
ao pico observado em torno de 400 ºC. Estes elementos levaram à escolha da N3S
650 ºC para ser testada como catalisador de desidratação. É notório também que o
pico associado aos sítios ácidos fortes na N3S 650 ºC apresenta menor intensidade
quando comparado ao pico da Amberlyst 36.
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Figura 23: DSC-TGA das resinas ácidas, após adsorção de n-butilamina. (a) Amberlyst 36 sem adsorção
de n-butilamina (branco), (b) Amberlyst 36, (c) Amberlyst 70
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Figura 24: DSC-TGA das zeólitas após a adsorção de n-butilamina. (a) N3S 450 ºC e (b) N3S 650 ºC

4.2.2 Propriedades texturais
Os catalisadores foram analisados quanto à sua área superficial e distribuição
de poros, conforme descrito na seção 3.2.2 e os resultados são apresentados na
Tabela 5.
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Tabela 5: Resultados de Área BET e distribuição de poros

Área BET S m icro

Amostras

2

2

S ext

V m icro

2

3

Pd
(Å)

(m /g)

(m /g)

N3S 450ºC

a

587

534

53

0,27

83

N3S 550ºC

a

566

500

66

0,25

89

N3S 650ºC

a

526

465

61

0,23

110

731

391

339

0,20

70

274

324

-

0,67

84

250

11

239

0,00

103

371

311

60

0,14

21

Ru/C

b

b,d
Ru/Al2O3
c

Ru/Y 5%
Ru/Y 7%

c

(m /g) (cm /g)

a - catalisadores de desidratação
b - catalisadores de hidrogenação
c - catalisadores bifuncionais
d - dados obtidos por BJH

É possível observar que o catalisador Ru/C apresenta a maior área superficial
dentre os catalisadores com Ru, que apresentam capacidade hidrogenante. Este
catalisador se apresenta como material mesoporoso, o que fica claro por sua grande
superfície externa e seu pequeno volume de microporos.

As boas conversões

apresentadas por este catalisador parecem indicar que a reação requer sistemas
mesoporosos, os quais facilitariam a difusão das moléculas de açúcar, que são
razoavelmente volumosas. No que tange aos catalisadores de Ru suportados em
NaY, os dados de propriedades texturais indicaram resultados decepcionantes. O
Ru/Y 5% teve sua estrutura cristalina microporosa destruída ou bloqueada. O
mesmo se observa para o catalisador Ru/Y 7%, embora em menor proporção. Os
dados do Ru/Al2O3 não podem ser comparados aos demais, pois foram
integralmente obtidos pelo método BJH, diferentemente dos demais, que foram
obtidos por t-plot. Observa-se, porém, uma tendência a superestimar os valores de
volume de microporos no método de BJH, quando comparado ao t-plot. Essa
tendência foi observada não só pelos dados do Ru/Al2O3, como também dos demais
catalisadores, que também foram analisados por aquela técnica e cujos resultados
não se apresentam na Tabela 5. Essa observação está alinhada com o trabalho de
comparação de métodos realizado por FALABELLA, LIEBSCH et al. (1998).
Os

catalisadores

que

utilizaram

NaY

como

suporte

apresentaram

características bem distintas, mostrando uma necessidade de melhorias no método
de preparo, ou até mesmo a substituição do método utilizado, por outro mais
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adequado. Apenas o catalisador Ru/Y 5% foi testado e comparado com Ru/C e
Ru/Al2O3, conforme apresentado na seção 3.5, e suas maiores seletividade e
rendimento, quando comparados ao Ru/Al2O3, requerem uma análise futura deste
catalisador, pelo método t-plot, para maior averiguação da influência das
propriedades texturais. Ao comparar o Ru/Y 5% com o Ru/C, são notórias as áreas e
volume inferiores, provavelmente decorrentes do método de preparo.
As zeólitas N3S apresentaram propriedades semelhantes às encontradas por
BARBOSA (1998), mantendo uma tendência linear de modificação destas
propriedades conforme o aumento da temperatura utilizada no tratamento térmico.
Nota-se, por exemplo, que ao aumentar a temperatura de calcinação a vapor, tanto
a área quanto o volume de microporos são reduzidos. O tratamento hidrotérmico das
zeólitas NH4Y gera reações de hidrólise do alumínio estrutural, promovendo a
destruição de microporos com subsequente formação de porosidade secundária.
Uma análise qualitativa das isotermas de adsorção presentes na Figura 25
indica propriedades texturais similares para as três zeólitas N3S. Em todos os casos,
isotermas do tipo 4 foram obtidas, com pequenos ciclos de histerese. Igualmente,
verifica-se que há uma pronunciada subida na zona de microporos, cujo
preenchimento

é

um

fenômeno

primário,

indicando

que

boa

parte

da

microporosidade foi mantida apesar do tratamento hidrotérmico.
A isoterma do catalisador Ru/C, presente na Figura 26, é de mais difícil
interpretação. Aparentemente é também uma isoterma do tipo 4, que apresenta um
longuíssimo ciclo de histerese, resultando numa alta superfície de mesoporos
(superfície externa), conforme descrito na Tabela 5. Igualmente, há uma
considerável contribuição de microporos, o que nos leva a crer que o suporte é um
sistema bimodal, com micro e mesoporos.
A zeólita Ru/Y 5% apresentou uma isoterma inesperada. Houve formação de
mesoporosidade indesejada, revelada pelo ciclo de histerese pronunciado, indicando
que parte da zeólita foi destruída ao incorporar-se Ru. De fato, seu volume de
microporos foi muito baixo. Já para a zeólita Ru/Y 7% uma quantidade maior de
microporos foi preservada, mas seu volume ainda é pequeno. Como não há uma
histerese visível, supõe-se que a perda de microporosidade se deva a bloqueio
deste por compostos de rutênio.
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Figura 25: Isotermas das zeólitas N3S. (a) N3S 450oC, (b) N3S 550oC e (c) N3S 650oC
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Figura 26: Isotermas dos catalisadores de Ru. (a) Ru/C, (b) Ru/Y 5% e (c) Ru/Y 7%
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4.2.3 Difração de Raios X
Os catalisadores utilizados foram analisados por difratometria de raios-X para
comparar seu estado cristalino antes e após o procedimento de redução e
passivação, além de permitir o perfil cristalográfico dos materiais utilizados.
As figuras abaixo mostram os diversos difratogramas dos materiais utilizados.
A Figura 27 apresenta os difratogramas das resinas ácidas Amberlyst, onde é
possível notar o caráter amorfo destes materiais. Já a Figura 28 apresenta a
cristalinidade da NaY, após ter seu teor de sódio reduzido, através de troca iônica
com (NH4)2SO4. Seu difratograma é confirmado com o difratograma da zeólita NaY
(ASTM) apresentado por BARBOSA (1998).

Figura 27: Difratogramas das resinas ácidas

Figura 28: Difratograma de NaY. A – NaY trocada com NH4+ (JCPDS 01-073-2311)

Figura 29: Difratograma de Ru/Y 5%. Z – NaY (JCPDS 00-039-1380) e O - RuO2 (JCPDS 01-073-1469)
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Figura 30: Difratograma de Ru/Y 5% reduzido. Z - NaY (JCPDS 00-039-1380) e M - Ru (JCPDS 00-006-0663)

Figura 31: (a) Ru suportado em NaY e (b) Ru suportado em NaY e reduzido

Figura 32: Ru/Al2O3 5%. G – γ-Al2O3 (JCPDS 01-077-0396) e O – RuO2 (JCPDS 01-073-1469)

Figura 33: Ru/Al2O3 5% reduzido. G – γ-Al2O3 (JCPDS 01-077-0396) e M – Ru (JCPDS 00-006-0663)
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Figura 34: (a) Ru suportado em γ-Al2O3 e (b), (c) e (d) Ru suportado em γ-Al2O3 e reduzido (em diferentes dias)

Figura 35: Difratograma do Ru/C. S – Sílica (JCPDS 01-085-0504)

As Figuras 29, 30 e 31 mostram como os catalisadores Ru/Y foram
efetivamente reduzidos, de acordo com o procedimento descrito na seção 3.1.2.
Após a redução, não são mais identificados os picos de RuO2, e sim, apenas os
picos de Ru, atestando a qualidade da redução. Os picos referentes ao RuCl3 não
puderam ser identificados nestas amostras.
De maneira análoga, as figuras 32, 33 e 34 mostram a qualidade da redução
do catalisador Ru/Al2O3. Como o procedimento de redução utilizado no INT utiliza
apenas 200 mg de catalisador e as reduções dos catalisadores utilizaram 1,5 g, foi
feita uma redução padrão, utilizando 200 mg de Ru/Al2O3 (amostra (d) da Figura 34),
de modo a se comprovar a eficiência do procedimento nesta condição. Percebe-se
que os difratogramas são praticamente idênticos, o que comprova que todos os
catalisadores foram reduzidos adequadamente.
O catalisador Ru/C, da Figura 35, não passou por procedimento de redução,
por orientação do próprio fabricante, que atesta que as condições utilizadas durante
a hidrogenação já seriam suficientes para rapidamente ativar o catalisador in situ. Os
únicos picos pronunciados no difratograma deste catalisador são referentes à sílica,
provavelmente presente na matéria prima originária do carvão utilizado como
suporte no preparo deste catalisador.
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4.2.4 Desidrogenação do Cicloexano
Após diversas corridas, em diferentes temperaturas, constatou-se que o único
produto

formado

foi

n-hexano,

conforme

apresentado,

por

exemplo,

no

cromatograma dos produtos da corrida a 250 ºC (Figura 36). A forte atividade
hidrogenante do rutênio promoveu a abertura do anel do cicloexano, levando à
formação de n-hexano, de forma que não foi possível utilizar os valores das taxas de
desidrogenação do cicloexano (neste caso, acabou ocorrendo a hidrogenólise),
obtidas para os sistemas catalíticos em questão, para se calcular, de forma indireta,
a área metálica disponível. Isto porque a reação de desidrogenação do cicloexano à
benzeno é a reação modelo, que depende exclusivamente da área metálica
disponível, e não a reação de conversão do cicloexano à n-hexano.
Desta forma optou-se pela técnica de Quimissorção de H2, para determinação
da área metálica.

Cicloexano
Benzeno
n-Hexano

Figura 36: Cromatograma dos produtos obtidos na desidrogenação do cicloexanos a 250 ºC

4.2.5 Quimissorção de H2
A metodologia de quimissorção de hidrogênio considerando interações gásmetal rutênio superficial fornece informações sobre a área metálica ativa inerente a
catálise.
Teores metálicos superficiais, relacionados aos teores totais de rutênio
conduzem à quantificação da dispersão metálica. Através das isotermas de
adsorção dos catalisadores, obtidas de acordo com o procedimento descrito na
seção 3.2.5, valores de dispersão e área metálica puderam ser calculados. Os
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resultados obtidos através da técnica de Quimissorção de H2 frontal estão
relacionados na Tabela 6.

Tabela 6: Valores de Dispersão (D), Área Metálica (Sm), Diâmetro da Partícula Ativa (dap)

Ru/Y 5%
Ru/Y 7%
Ru/Al2O3
Ru/C

D(% )
2,66
1,89
18,83
10,64

2

Sm* (m /g) dap(nm)
0,49
49,87
0,48
70,43
0,69
7,05
1,94
12,48

*Sm - Área superficial metálica / g de amostra

Através destes resultados observa-se que os catalisadores suportados em
NaY apresentam os valores mais baixos de dispersão. Estes valores são
condizentes com os diâmetros de partícula observados, indicando que houve
formação de grandes clusters, o que impediu a boa dispersão do metal sobre a
superfície do suporte zeolítico, o que nos dá a indicação da necessidade de uma
outra técnica de deposição do Ru sobre suportes zeolíticos, de modo a não formar
clusters tão grandes. PÂRVULESCU, COMAN et al. (1999) observaram que ao
utilizar RuCl3 como precursor, obtêm-se grandes partículas metálicas, confirmando
as observações deste trabalho.
O catalisador Ru/Al2O3 apresentou melhor dispersão e menor diâmetro de
partícula, porém o Ru/C apresentou maior área metálica.
Os dados relativos a Ru/Al2O3 são pouco coerentes. Apesar da maior
dispersão, obtém-se uma superfície metálica menor e um tamanho de partícula
menor.

4.2.6 Redução à Temperatura Programada (TPR)

A técnica TPR tem tido grande importância na caracterização de catalisadores
e tem sido usada para verificar a influência de efeitos relacionados ao tipo e
estrutura dos materiais e ao modo de preparação dos catalisadores. A redutibilidade
dos sistemas catalíticos é avaliada por esta metodologia. Dentre as variáveis que
afetam a redutibilidade, podem-se estudar as influências do tipo de suporte, da
presença de promotores, do método de preparação e da etapa de calcinação. Faixas
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de temperatura e perfis de redução se apresentam como característica de cada
catalisador. A técnica apresenta-se como método particularmente adequado para o
estudo de sistemas altamente dispersos e com baixa concentração metálica.
Os perfis de redução dos catalisadores Ru/Y 5%, Ru/Y 7%, Ru/Al2O3 e Ru/C,
obtidos por análise de TPR encontram-se na Figura 37.
Analisando-se as curvas de TPR dos três primeiros catalisadores, observa-se
a existência de dois picos na faixa de temperatura compreendida entre 100°C e
200°C. Os dois picos podem representar estados de oxidação diferentes do Ru, ou
Ru situado em sítios diferentes na cavidade zeolítica.
VERDONCK&JACOBS (1980) estudando o comportamento de íons de metais
de transição, mostraram que o Ruo é oxidado a 350 °C de acordo com a reação:
Ruo + O2

RuO2

Durante a TPR os cristais de RuO2 são reduzidos completamente abaixo de
200°C e cristais grandes de Ruo são formados. Partículas de Ruo finamente
dispersas são oxidadas em temperatura ambiente.
No presente estudo, como o catalisador foi oxidado, e o estado 4+ é o mais
estável, é de se esperar que o Ru esteja sob a forma de RuO2. Confirmação deste
estado de oxidação foi encontrada nos trabalhos de MÉNÉZO, HOANG et al. (1993),
HÒANG, MÉNÉZO et al. (1991) e WU, GOODWIN et al. (1990). A formação de Ru
em sítios distintos do suporte apresenta-se também como possível.
Em geral, os catalisadores apresentaram dois picos. De acordo com os
trabalhos

de

MAZZIERI,

COLOMA-PASCUAL

et

al.

(2003)

e

SOARES,

LETICHEVSKY et al. (2011) os primeiros picos observados em 115 ºC nos
catalisadores Ru/Y e em 130 ºC no Ru/Al2O3, são atribuídos à redução de RuCl3, e
os segundos picos, observados em 160 ºC e 170 ºC nestes catalisadores,
respectivamente, são atribuídos à redução de espécies de óxido de rutênio bem
dispersas, mais notadamente RuO2.
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Figura 37: Perfis obtidos por TPR para os catalisadores (a) Ru/Y 5%, (b) Ru/Al2O3,(c) Ru/Y 7% e (d)
Ru/C
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As menores temperaturas de redução das espécies de rutênio nos
catalisadores suportados em NaY podem ser devidas à maior capacidade de reter
cloro da alumina (SOUZA, ARANDA et al., 2001). Observa-se que apesar das
etapas de lavagem e calcinação, os catalisadores Ru/Y ainda apresentavam RuCl3.
No caso do catalisador Ru/C, a existência dos picos não bem definidos como
no caso dos outros catalisadores, e um perfil diferente de consumo de H2, poderia
ser explicada pela sua adsorção em sítios livres de carbono, criados devido a
decomposição de grupos oxigenados ancorados nos mesmos, e adicionalmente por
alguma gaseificação do carvão. O hidrogênio pode ser também consumido
diretamente durante a decomposição de grupos carboxílicos ou via adsorção em
sítios livres, após a sua dessorção (AKSOYLU, MADALENA et al., 2001).
Para o cálculo do grau de redução foi necessário realizar a deconvolução dos
picos apresentados, de modo a se obter a área de cada um individualmente e a
partir daí se determinar o consumo de H2 por espécie de Ru presente. A
deconvolução dos picos foi realizada no software Origin 7.0, utilizando a ferramenta
Fit Multipeaks, opção Gaussian, obtendo-se assim as áreas individuais dos picos

24

Data: Data1_A
Model: Gauss
Equation: y=y0 + (A/(w*sqrt(PI/2)))*exp(-2*((x-xc)/w)^2)
Weighting:
y
No weighting

23

Chi^2/DoF
= 0.00567
R^2
= 0.98592

3

Vazão Volumétrica H2 (cm /min)

com bons ajustes (R2 > 0,98), como pode ser observado no exemplo da Figura 38.

y0
xc1
w1
A1
xc2
w2
A2

22

18.95613
18.70092
1.74253
9.31862
21.54811
5.58515
4.49601

±0.00278
±0.00611
±0.01718
±0.14158
±0.14039
±0.18766
±0.1956

21

20

19

0

20

40

60

80

100

tempo

Figura 38: Deconvolução dos picos de TPR do catalisador Ru/Y 5%
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De posse das áreas dos picos e por sua vez, do consumo proporcional de H2,
é possível calcular estequiometricamente o grau de redução, conforme apresentado
no APÊNDICE C. Dos quatro catalisadores, apenas o catalisador Ru/Al2O3
apresentou resultado coerente, ainda que baixo, do grau de redução: média de
32,65%.
Os catalisadores Ru/Y apresentaram graus de redução superiores a 100% o
que pode estar relacionado a algum erro na metodologia de quimissorção. Também
não foi possível calcular o grau de redução do Ru/C devido ao seu perfil pouco
definido.
4.2.7 ICP-OES
Os resultados do teor de Ru obtidos pela técnica de ICP-OES encontram-se
na Tabela 7 abaixo, comprovando que de fato houve a deposição do Ru.

Tabela 7: Resultados obtidos por ICP-OES

Catalisador
Ru/Y 5%
Ru/Y 7%
Ru/Y 10%

Resultado(% )
4,9
6,9
10,0

4.3 Resultados dos Experimentos

4.3.1 Resultados de Experimentos Preliminares

Apenas a título informativo e de comparação com alguns resultados obtidos
neste trabalho, apresentam-se abaixo na Figura 39 alguns tempos de retenção
obtidos em coluna PL HI-PLEX Ca, em outro laboratório da PETROBRAS. Os
tempos de interesse são representados pelas colunas verdes (Ca column), obtidos
com coluna cromatográfica idêntica à utilizada no CENPES.

80

Figura 39: tempos de retenção obtidos em coluna PL HI-PLEX Ca

Na Tabela 8, observam-se os valores de conversão da xilose, à produtos de
degradação em diversas temperaturas. Neste experimento, uma solução aquosa de
xilose a 50% foi submetida a diversas temperaturas por uma hora, sem a presença
de catalisador em reatores independentes. O objetivo era identificar a temperatura
máxima de reação. Em função das baixas conversões em produtos indesejados,
selecionaram-se as temperaturas de 80 oC, 100 oC e 120 oC para realização das
reações de hidrogenação de xilose.

Tabela 8: Degradação da xilose em função da temperatura

Sol 50%
o

A - 60 C
o

B - 80 C

Área
Conversão
1,51E+06
0%
1,49E+06

1,68%

1,48E+06

1,76%

o

C - 100 C 1,47E+06

3,00%

o

4,45%

o

14,53%
32,91%

D - 120 C 1,44E+06
E - 140 C 1,29E+06
o
F - 160 C 1,01E+06

Faixa selecionada

Como exemplo das verificações dos tempos de retenção e cálculos de áreas,
para posteriores cálculos de concentração dos diversos reagentes e produtos das
reações estudadas, é apresentado na Figura 40, o cromatograma da solução de
xilitol, na mesma diluição realizada nas amostragens após a conclusão das reações.
Observa-se que o tempo de 24.87 é ligeiramente maior que o obtido de 22.28 da
Figura 37.
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Figura 40: Cromatograma da solução de xilitol

A série de cromatogramas da Figura 41 na verdade é o resultado do
screening realizado com alguns catalisadores com potencial atividade desidratante.
No reator A foi utilizado Amberlyst 36WET, no reator B, GF 101 (uma resina
polimérica da LANXESS), no reator C, um catalisador da GRACE e no reator D uma
zeólita ZSM-5 da Fábrica Carioca de Catalisadores. Foram utilizados 20g de xilitol
para 5g de cada catalisador testado e o tempo de reação foi de uma hora.
A coluna utilizada neste experimento foi diferente (coluna HPX), pois a coluna
Ca ainda não estava disponível no laboratório do CENPES, por isso os diferentes
tempos de retenção.
Observa-se pelos cromatograma dos reatores B e C que o pico da esquerda
refere-se ao xilitol, e o da direita, ao anidroxilitol. A Amberlyst 36WET e a ZSM-5
apresentaram as melhores conversões, sendo mais pronunciada a Amberlyst
36WET, motivo este que levou à escolha deste material para as reações de
desidratação. As reações foram executadas por 1h a 140 oC.
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Figura 41: Cromatogramas do screening de catalisadores de desidratação (A-Amberlyst 36WET, B-GF
101, C-catalisador GRACE e D-ZSM-5)
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4.3.2 Resultados de hidrogenação
4.3.2.1 Ru/C

Antes do início da apresentação dos resultados é importante salientar que
todos os cálculos de conversão e rendimento foram realizados conforme equações
explicitadas no ANEXO D.
Para garantir robustez dos dados e equalização das condições reacionais,
foram monitoradas e registradas a temperatura e pressão de cada reator, como nos
exemplos de gráficos de acompanhamento da reação a 120 oC mostrados nas
figuras 42 e 43.

Figura 42: Monitoramento da temperatura dos reatores na reação a 120 oC (Ru/C)

84

Figura 43: Monitoramento da pressão dos reatores na reação a 120 oC (Ru/C)

A partir das concentrações de produto e reagente, no caso xilitol e xilose,
respectivamente, obtidas por análise cromatográfica dos produtos de reação em
cada condição de temperatura, pressão e tempo de reação, foram calculadas as
conversões e rendimentos das reações de hidrogenação de xilose com catalisador
de Ru/C. Esses dados apresentam-se compilados na forma de uma tabela
apresentada no APÊNDICE D.
De maneira a facilitar a análise destes dados foram plotados os gráficos
abaixo. Analisando-se o gráfico da Figura 44 é possível observar a linearidade dos
resultados em função da temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a
concentração de xilitol. O gráfico de rendimento % contra o tempo da Figura 45
corrobora essa observação.
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Figura 44: Concentrações de produtos e reagentes x tempo(min) (Ru/C)

Figura 45: Rendimento x tempo(min) (Ru/C)

No entanto, observa-se que o afastamento entre as curvas de conversão de
120 oC e 100 oC é muito maior que o afastamento entre as curvas de 100 oC e 80 oC
(Figura 46). Essa conversão mais acentuada pode ser explicada ao se observarem
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os cromatogramas dos produtos da reação a 120 oC frente aos produtos da reação a
80 oC, por exemplo (Figura 47). Ao se trabalhar a 120 oC, observa-se o surgimento
de outros picos, provavelmente atribuídos a produtos de degradação térmica da
xilose e/ou estabilização de intermediários .

Figura 46: Conversões(%) x tempo (Ru/C)

Figura 47: Comparação entre cromatogramas a 80 oC e 120 oC (Ru/C)
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De acordo com o trabalho de MIKKOLA, SALMI et al. (1999), a xilulose, um
intermediário da reação de hidrogenação da xilose, pode ser formada e se manter
estável, caso haja limitações de transferência de massa. A xilulose tem a lixose
como isômero e esta se torna mais pronunciada em condições alcalinas, que não foi
o caso deste trabalho.
De acordo com ANTAL, LEESOMBOON et al. (1991), ao se submeter a xilose
em temperaturas elevadas, tem-se a abertura do anel em xilulose/lixose e uma
posterior clivagem destas moléculas em gliceraldeído e glicoaldeído. Sendo assim,
os picos diferentes de xilose e xilitol que se observam a 120oC, poderiam ser
atribuídos a estes intermediários e/ou produtos de degradação da xilose, porém sua
identificação exata ficou assinalada como trabalho futuro.
Não foi observada a presença de furanos, como furfural ou 5-HMF, que
conforme o cromatograma da Figura 48, gerado após a injeção de padrão com
furanos, só começam a aparecer a partir de tempos de retenção de 38 minutos em
diante.

Figura 48: Cromatograma de padrão de furanos

Com o conjunto de dados obtidos também foi possível calcular a energia de
ativação da reação sobre este catalisador. Para isso foi necessário primeiramente
obterem-se as constantes de velocidade, que foram determinadas plotando-se
ln

x tempo, e pelo cálculo da inclinação da reta obter-se ′. Ao dividir-se ′ por
, obtido conforme descrito na seção 2.4.1, e registrado no APÊNDICE A, obtém-se

, considerando-se as equações como de pseudo-primeira ordem. Os cálculos das
constantes de velocidade encontram-se no APÊNDICE E.
De posse do valor de

para cada temperatura, plotou-se 23 x 1/T(Kelvin).

Extraindo-se a inclinação da reta deste gráfico, é possível calcular a energia de
ativação do catalisador, para as dadas condições operacionais.
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A

Tabela 9 apresenta os valores desse cálculo. Nota-se que, pelos

elevados coeficientes de determinação (R2>0,9) tanto para os cálculos de

quanto

para o cálculo a partir do gráfico de 23 x 1/T, os dados apresentam robustez e a
consideração de pseudo primeira ordem é válida.

T
353
373
393

Tabela 9: Cálculo da Ea do Ru/C
k
lnk
1/T
0,0617313
-2,784964151 0,00283286
0,07800106 -2,551032803 0,00268097
0,16045817 -1,829721962 0,00254453
R² = 0,9026
-Ea/R
R
Ea

-3279,640172
8,314
27,27

J/mol.K
KJ/mol

4.3.2.2 Ru/Al2O3
No caso do catalisador Ru/Al2O3, por ter sido fornecido em pequena
quantidade, e pelas perdas durante a etapa de ativação/passivação, não foi possível
realizar o mesmo número de tempos de reação experimentados com o Ru/C. Porém,
o conjunto de dados foi suficientemente robusto para permitir o cálculo dos mesmos
parâmetros cinéticos.
Observando as Figuras 49, 50 e 51, obtidas da mesma maneira que com o
catalisador Ru/C, percebe-se que as conversões e rendimentos são muito inferiores
quando da utilização do Ru/Al2O3. A 120 oC, a concentração de xilose com o Ru/C
como catalisador era de 9,37 g/l e a de xilitol, 12,03 g/l. No caso do Ru/Al2O3, a
menor concentração de xilose foi de 17,17 g/l, ou seja, a xilose foi menos convertida
em produtos, obtendo conversão máxima de 30,53%, frente a 64,62% obtida com
Ru/C. Com relação ao xilitol, obteve-se concentração máxima de 2,02g/l a 100 oC
com o Ru/Al2O3, em consonância com rendimento máximo obtido nesta temperatura.
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Figura 49: Concentrações de produtos e reagentes x tempo(min) (Ru/Al2O3)

Figura 50: Rendimento x tempo(min) (Ru/Al2O3)

O comportamento divergente entre os catalisadores, no que tange ao
rendimento, é explicado ao se observar um cromatograma da reação a 120 oC
(Figura 52).
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Figura 51: Conversões(%) x tempo (Ru/Al2O3)

Assim como ocorrido com o Ru/C, em temperaturas mais elevadas observamse outros picos, porém com um perfil diferente. Neste caso, há um pico que sai em
14.914 min, mais pronunciado que os demais. Após alguma investigação, concluiuse, a partir da determinação do tempo de retenção da lixose de 14.713 min na
coluna PL HI-PLEX Ca (Figura 53), que o referido pico é provavelmente associado à
lixose. Sendo assim, acima de 100oC, a produção de lixose é mais favorecida do que
xilitol, quando usado o Ru/Al2O3. Mais uma vez não foi observada a presença de
furanos.

Figura 52: Cromatograma da reação de hidrogenação da xilose a 120oC por 120 min (Ru/Al2O3)
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Também foi realizado o mesmo procedimento para cálculo da energia de
ativação para a reação de hidrogenação de xilose sobre o catalisador Ru/Al2O3,
apresentado na Tabela 10.

Figura 53: Cromatograma da lixose

O R2 para todos os cálculos apresentou valores acima de 0,95, confirmando
um bom ajuste e uma boa robustez dos dados.
As energias de ativação são similares às encontradas na literatura, onde
BAUDEL, ABREU et al. (2005) obtiveram 82,23 kJ/mol para catalisadores Ru/C 2%
ao hidrogenar xilose em hidrolisados de bagaço de cana. WISNIAK, HERSHKOWITZ
et al. (1974) calcularam 58 kJ/mol para catalisadores Ru/C 5% na hidrogenação de
xilose comercial a xilitol (em outras condições operacionais) e MIKKOLA, VAINIO et
al. (2000) obtiveram 53kJ/mol para catalisadores de Ni Raney, contendo Mo como
promotor.
O catalisador Ru/C pode ser considerado superior ao Ru/Al2O3, por
apresentar menor Ea, apresentar maior rendimento em xilitol e produzir menos
subprodutos. É importante salientar que o teor de metal foi o mesmo 5% m/m, em
todos os catalisadores.
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T
353
373
393

Tabela 10: Cálculo da Ea do Ru/Al2O3
k
lnk
1/T
0,00421454 -5,469214957 0,00283286
0,0277089
-3,58600174 0,00268097
0,06174929 -2,784672769 0,00254453
R² = 0,9614
-Ea/R
R
Ea

-9368,681688
8,314
77,89

J/mol.K
KJ/mol

4.3.2.2 Ru/Y 5%
Devido a pouca quantidade obtida deste catalisador, em função das perdas
durante o preparo e caracterização, e da quantidade disponível de precursor, não foi
possível realizar um conjunto de reações que permitisse a obtenção dos dados
cinéticos. Foi realizada apenas a reação a 100 oC por 120 minutos, com o objetivo
de comparar seu desempenho, mesmo que pontualmente, com os outros
catalisadores.
Observando os dados comparativos da Tabela 11, percebe-se que o Ru/Y é
certamente inferior ao Ru/C.

Tabela 11: Comparação de conversões e rendimentos dos catalisadores de hidrogenação em condição
reacional especifica

T=100ºC
P=50 bar
120 min
Ru/C 5%
Ru/Al2O3 5%
Ru/Y 5%

Reagente

Produto

XILOSE
X(% )
38,52
15,91
4,95

XILITOL
R(% )
37,91
8,05
12,30

A Figura 54 mostra os cromatogramas das reações nas mesmas condições,
porém com diferentes catalisadores. Observa-se que o pico referente à
lixose/xilulose é mais proeminente no Ru/Al2O3, de modo que o Ru/Y pode se
configurar um catalisador melhor, bastando-se apenas estudá-lo em outras
condições reacionais. É importante ressaltar que, pelo fato de estarmos lidando com
diferentes conversões, rendimentos (assim como seletividades) não podem ser
comparados.
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(a)

(b)

(c)

Figura 54: Comparativo de cromatogramas das reações de hidrogenação a 100 oC, 50 bar e 120 min: (a)
Ru/Y, (b) Ru/Al2O3 e (c) Ru/C

4.3.3 Resultados de desidratação
4.3.3.1 Amberlyst 36WET
As concentrações, conversões e rendimentos obtidos das reações de
desidratação com Amberlyst 36WET são apresentadas no APÊNDICE H. A
realização destas reações no reator Easy Max permitiu que fossem coletadas mais
amostras, dessa forma fornecendo mais pontos para os cálculos de cinética. Todas
as variáveis operacionais foram igualmente monitoradas e registradas para garantia
da qualidade das reações.
Observa-se nas Figura 55 e 57 o comportamento linear da reação em função
da temperatura, de modo que quanto maior a mesma, maiores as conversões de
xilitol a produtos. No entanto, ao se observarem as concentrações de anidroxilitol e
seu rendimento na Figura 56, conclui-se que a execução da reação a 140 oC, para
tempos maiores do que 60 minutos, é desnecessária, uma vez que se atingem
praticamente os mesmos patamares quando se trabalha a 120 oC.
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Figura 55: Concentrações de produtos e reagentes x tempo (Amberlyst 36WET)

Figura 56: Rendimento x tempo (Amberlyst 36WET)
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Figura 57: Conversões(%) x tempo (Amberlyst 36WET)

Diferentemente das reações de hidrogenação, não são observados muitos
subprodutos de reação e pequenos picos são observados, com concentrações
praticamente desprezíveis, mesmo nas condições mais severas, como se observa
no exemplo da Figura 58. O anidroxilitol é identificado por um pico que sai em torno
de 15.5 min. Na verdade o pico é composto por um ombro à esquerda, que de
acordo com experimentos realizados na BiCHEM, trata-se do 1,5-anidroxilitol, sendo
o pico principal o 1,4-anidroxilitol.

Figura 58: Cromatograma do produto da desidratação de xilitol com Amberlyst 36 WET a 140 oC por 2h

Antes de realizar os cálculos cinéticos das reações de desidratação, foi
preciso determinar a ordem da reação, para confirmar a suposição de reação de
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primeira ordem, conforme outros pesquisadores publicaram, sobre seus estudos de
desidratação.
Para isso adotou-se a mesma abordagem utilizada por AHMED (2012), para
determinação da ordem de reação. Para determinação da ordem de reação,
equações de zero, primeira e segunda ordens são usadas. Estas equações podem
ser escritas assim:
a) Equação de ordem zero: (

4

4

(

4

4

b) Equação de primeira ordem: 53((

4

4

/

c) Equação de segunda ordem: 1/(

4

4 ))

=

− !
4

4

= !

,

( 67879 8 )

+ !

Com base nos resultados das reações com Amberlyst 36WET(APÊNDICE H),
foram feitas então tabelas contendo a concentração de xilitol,
53((

4

4)

/(

4

4 ))

=(LnCxo/Cx) e (1/(

4

4 ))=(1/Cx)

4

4 =(Cx),

em função do tempo,

presentes no APÊNDICE J. Com base nestas tabelas, foram plotados os gráficos da
Figura 59. Os gráficos (a) e (c) são não lineares, enquanto (b) é linear. Isso
comprova que a reação de desidratação de xilitol é uma reação de primeira ordem,
com relação a concentração de xilitol.
Sabendo a ordem de reação, determinou-se que os cálculos das constantes
de velocidade e da energia de ativação seriam feitos da mesma maneira com que
foram realizados os cálculos para os catalisadores de hidrogenação, com a exceção
da concentração de hidrogênio, que não consta dessa reação. As tabelas com os
cálculos e valores de , bem como os valores de R2(>0,96), estão no APÊNDICE I e
o cálculo da energia de ativação encontra-se na Tabela 12.

Tabela 12: Cálculo da Ea da Amberlyst 36WET
T
k
lnk
1/T
373
0,004166 -5,4807 0,002681
393
0,014882 -4,20762 0,002545
413
0,024369 -3,71445 0,002421
R² = 0,9523
-Ea/R
R
Ea

-6847,27
8,314
56,93

J/mol.K
KJ/mol
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(b)

3,5

ln (Cxo/Cx)

T=100ºC
3
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2,5

T=140ºC

y = 0,024369x
R² = 0,997920
y = 0,014882x
R² = 0,994492

2
1,5

y = 0,004166x
R² = 0,962754

1
0,5
0
0

20
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(c)

0,4
T=100ºC
0,35
T=120ºC
0,3

T=140ºC

1/Cx

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

20

40

60
tempo(min)

Figura 59: Gráficos para determinação da ordem de reação: (a) teste da reação de ordem zero, (b) teste da
reação de primeira ordem e (c) teste da reação de segunda ordem
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4.3.3.2 Amberlyst 70
As reações com Amberlyst 70 foram executadas exatamente da mesma
maneira que com a Amberlyst 36WET e os resultados obtidos estão registrados no
APÊNDICE J.

Figura 60: Concentrações de produtos e reagentes x tempo (Amberlyst 70)

De acordo com o observado nas Figura 60 e 62, com esta resina foi possível
atingir-se 100% de conversão na temperatura de 140 oC e concentrações de
anidroxilitol ligeiramente inferiores às obtidas com Amberlyst 36WET nas
temperaturas mais elevadas. Quando se trabalha a 100 oC, a Amberlyst 70 tem
desempenho bem inferior. É importante recordar que a Amberlyst 36WET apresenta
o dobro da Amberlyst 70 no que diz respeito à concentração de sítios ácidos.
Observando-se a Figura 61, é possível notar-se que à 140 oC atinge-se
rendimento em anidroxilitol similar ao obtido à mesma temperatura com a Amberlyst
36WET, porém, atingindo-se um máximo e depois apresentando declive.
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Figura 61: Rendimento x tempo (Amberlyst 70)

Diferentemente do que foi observado nas reações com Amberlyst 36WET, a
Amberlyst 70 favorece a formação de subprodutos em temperaturas mais elevadas,
gerando picos de maior área, como observado na Figura 63. Este comportamento,
aliado ao fato de haver um declive no rendimento em tempos de reação superiores a
75 minutos, explica porque mesmo obtendo-se conversões de 100% a 140 oC, os
rendimentos são praticamente os mesmos obtidos a 120oC para tempos de 105 e
120 minutos.
Não foi feito um trabalho de investigação para identificação dos picos de
subprodutos, porém, a presença do pico de xilose em torno de 12.47 min, sugere a
possível reação de retroaldolização, que estaria competindo com a desidratação,
como também observado por SUNDARESH, ANDREW et al. (1986), formando não
só a xilose, como também outras moléculas. Essa hipótese necessita de
confirmação, pois espera-se que nestas condições a xilose se degrade a furfural,
composto este que não foi encontrado.
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Figura 62: Conversões (%) x tempo (Amberlyst 70)

Figura 63: Cromatograma do produto da desidratação de xilitol com Amberlyst 70 a 140oC por 2h

Outro aspecto interessante observado foi a obtenção de rendimentos
superiores a 140 oC com a Amberlyst 70, causando uma inversão com relação ao
obtido nas outras temperaturas (Figura 64).
Conforme apresentado na seção 3.4, a Amberlyst 70 apresenta maior
estabilidade térmica que a Amberlyst 36WET, sendo essa a provável causa deste
comportamento. A Amberlyst 36WET, por suportar temperaturas inferiores, sofre
despolimerização e perda dos grupos sulfônicos, quando submetida à temperaturas
elevadas. Esses efeitos acarretam em perda de acidez e, consequentemente, na
perda de atividade desidratante.
É necessário, porém, um trabalho futuro de verificação da estabilidade da
Amberlyst 70 por tempos prolongados de reação, devido ao decréscimo de seu
rendimento nos tempos de 105 e 120 min, a 140 oC.
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Figura 64: Comparação ente os rendimentos das resinas Amberlyst

Também foram realizados os testes de definição da ordem de reação com a
Amberlyst 70 (não apresentados neste trabalho), obtendo-se os mesmos resultados
obtidos com a Amberlyst 36WET. Os cálculos das constantes de velocidade estão
no APÊNDICE K e os cálculos da energia de ativação encontram-se na Tabela 13.
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Tabela 13: Cálculo da Ea da Amberlyst 70
T
k
lnk
1/T
373
0,001351 -6,60674 0,002681
393
0,010885 -4,52038 0,002545
413
0,046369 -3,07112 0,002421
R² = 0,9945
-Ea/R
R
Ea

-13646,3
8,314
113,46

J/mol.K
KJ/mol

A energia de ativação da Amberlyst 70 é praticamente o dobro da Amberlyst
36WET, mostrando que esta última se configura o melhor dentre os dois
catalisadores de desidratação. Considerando-se os valores de energias de ativação
encontrados na literatura de outras reações de desidratação, conforme seção 2.4.2,
os valores obtidos para as resinas Amberlyst são muito promissores.

4.3.3.3 N3S 650 oC
Foram realizadas as mesmas reações de desidratação com a zeólita Y
modificada (N3S), experimentando-se primeiro a calcinada a 650 oC, por esta
apresentar maior acidez que as demais.
Com este material foram obtidas conversões e rendimentos pífios,
corroborando alguns experimentos com zeólitas realizados na BiCHEM, onde só se
obtiveram conversões razoáveis em temperaturas acima de 200oC. Reações nesta
faixa de temperatura não foram realizadas neste trabalho, pois perder-se-ia a
oportunidade de comparação dos parâmetros cinéticos. Além do mais, como um dos
objetivos deste trabalho era estudar uma possível bifuncionalidade catalítica,
temperaturas daquela ordem de grandeza certamente caramelizariam a xilose,
degradando-a em subprodutos indesejáveis. Isto é afirmado, porém, para sistemas
de reação em batelada, conforme os utilizados e disponíveis para os experimentos
deste trabalho.
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4.3.4 Resultados dos experimentos de bifuncionalidade
Foram realizados alguns experimentos buscando a execução das reações de
hidrogenação e desidratação de forma consecutiva, ou seja, em apenas uma etapa.
Foram testadas misturas físicas dos melhores catalisadores, Ru/C e Amberlyst
36WET, e também o Ru/Y 5%, que supostamente teria as propriedades necessárias
às duas reações. O reator era alimentado com solução aquosa de xilose e o
catalisador, ou mistura física de catalisadores.
Foi testada também a reação em duas etapas, ou seja, partia-se a reação nas
condições de hidrogenação e depois do tempo determinado o reator era
despressurizado e aberto, para facilitar a remoção de água. Não foi possível utilizar
vácuo nesta segunda etapa, pois por se tratar de reator em batelada, o meio
reacional era succionado pelo vácuo.
Foram experimentadas temperaturas de 100oC e 120oC e tempos de 60 e 120
minutos.
Mesmo com todas essas combinações e condições, não foi possível realizar
as reações de maneira consecutiva, obtendo se apenas os produtos de
hidrogenação.
Certamente a presença da água, necessária para solubilizar a xilose, foi fator
determinante para a não ocorrência da reação de desidratação. Temperaturas mais
elevadas poderiam ser utilizadas, mas os efeitos deletérios supracitados, em relação
à xilose não reagida, ocorreriam. Outra questão é a presença de açúcares no meio
reacional, que podem ter desativado os sítios ácidos dos catalisadores, por se
adsorverem nos mesmos por sua degradação/coqueamento sobre os sítios
(BESSON&GALLEZOT, 2003).
4.4 Conclusões
Catalisadores com base em rutênio podem de fato hidrogenar a xilose à xilitol,
utilizando-se pouca quantidade do mesmo (relação catalisador/xilose 1:25), em
temperaturas moderadas (80-120oC) e pressões de 50 bar. O suporte destes
catalisadores pode influenciar no perfil dos subprodutos de reação, aumentando a
seletividade a determinados subprodutos. Isto pode ser considerado uma vantagem
se considerarmos o reciclo do produto de reação ao reator de hidrogenação. O Ru/C
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é melhor catalisador que Ru/Al2O3 e Ru/Y, nas condições aqui estudadas e
apresenta energia de ativação inferior a outros números encontrados na literatura.
Resinas

ácidas

Amberlyst

apresentam

excelente

desempenho

como

catalisadores de desidratação em temperaturas na faixa de 100-140oC, pressão
atmosférica e relação catalisador/xilitol 1:40. A acidez e a estabilidade térmica têm
papel fundamental, devendo ser levadas em consideração no caso de um
escalonamento industrial. A Amberlyst 70 apresentou mais subprodutos e foi
aventada a possibilidade de ocorrência de condensação retroaldólica. A energia de
ativação obtida para a resina Amberlyst 36WET foi inferior à outras energias de
ativação de desidratações similares encontradas na literatura.
Zeólitas Y ultraestabilizadas não têm efeito catalítico nas condições reacionais
estudadas neste trabalho.
Não foi possível realizar as duas reações consecutivamente no mesmo reator
batelada, devido à presença de água, que inibe a desidratação e a estabilidade
térmica da xilose, que ao se degradar leva à desativação dos sítios ácidos.
Como passos futuros a esse trabalho são apontados:
a) A investigação dos subprodutos das reações;
b) A determinação da estabilidade térmica da Amberlyst 70 em tempos de
reação prolongados;
c) O teste de outros catalisadores para ambas as reações;
d) A verificação do efeito da pressão na reação de hidrogenação
e) O estudo do efeito do suporte nos catalisadores de hidrogenação
f) A realização das reações em sistemas contínuos de leito fixo.
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ANEXOS
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ANEXO A - IDENTIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS NA
INTERPRETAÇÃO DAS AVALIAÇÕES CATALITICAS
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ANEXO B – CÁLCULOS DA TROCA IÔNICA DE ZEÓLITAS Y COM ÍONS
AMÔNIO

Cálculos:
m (Kg) de (NH4)2SO4 = Massa a ser trocada X (% Na2O na zeólita)/100 X 2 X Eq.
grama(NH4)2SO4
Eq. grama Na2O
Onde,
“2” = excesso de amônio
Eq. grama (NH4)2SO4 = 66
Eq. grama Na2O = 31
Zeólita a ser trocado a 15% = 100X massa base seca
100 - LOI
Água de (NH4)2SO4 = massa de (NH4)2SO4 - massa (NH4)2SO4
0,16
Massatotal susp. zeólita = massa do zeólita base seca/0,15
Massa de água de equilíbrio = mtotal água – Água de diluição (NH4)2SO4

108

ANEXO C - EXPRESSOES UTILIZADAS PARA O CÁLCULODA DISPERSÃO E
ÁREA METÁLICA

MDISP=

VxSFCALC
100% x100%
x
*
%Weight1 %Weight 2 %Weight 3
22414
+
+
W ATOMIC 1
W ATOMIC 2
W ATOMIC 3

onde,
MDISP= dispersão metálica (%)
V = (cm3/g STP)
SFCALC fator estequiométrico calculado;
%peso1 = % de peso para o primeiro metal
%peso2 = % de peso para o segundo metal
%peso3 = % de peso para o terceiro metal
W ATOMC 1 = peso atômico do primeiro metal (g/mol)
W ATOMC 2 = peso atômico do segundo metal (g/mol)
W ATOMC 3 = peso atômico do terceiro metal (g/mol)
* O volume que um mo1 de gás ocupa (cm3 STP/mo1 de gás)

S Sa

6,023x10 23
=
xVxSFCALC xAAREA
22414*

Ssa= Área metálica superficial (m2/g)
V = (cm3/g STP) média das diferenças de volume (VDIFF)
AÁREA= área efetiva de 1 átomo de metal ativo (m2/átomo)
VDIFF = diferença em volume entre a primeira análise e as repetições
+ número de Avogadro; (6,023 x 1023 átomos/mol
* Volume ocupado por um moi de gás (cm3 STP/mol de gás)
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ANEXO D – EQUAÇÕES DE CONVERSÃO E RENDIMENTO

1) Conversão (X), correspondente ao percentual de reagente consumido, dada por:

 (C − C R ) 
X =  Ro
 x100
 C Ro

em que CRo é a concentração inicial do reagente (t=0) e CR é a concentração de
reagente no tempo t.

2) Rendimento em produto (R), representando o percentual de produto obtido a
partir do reagente inicial.

C 
R =  P  x100
 C Po 
na qual, Cp corresponde a concentração do produto P no tempo t.
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APÊNDICES
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APÊNDICE A - CÁLCULOS DAS CONCENTRAÇÕES DE HIDROGÊNIO
DISSOLVIDO

Ru/C

112

Ru/Al2O3
CÁLCULO DA CONCENTRAÇÃO DE H2
P
T
Solubilidade do
hidrogênio (fração
molar)
0,000430433
0,000435207
0,000440154

g/g xilose
0,024537

50
80

bar
ºC

g/g xilitol mol xilose mol xilitol mol H2O mol total
0,00015 0,0001857

mol H2
2,3999E-05

0,000185

7,1643E-06 0,055545 0,055737

2,4268E-05 0,04853543

0,0229763 0,00174837 0,0001739

1,3035E-05 0,055545 0,055732

2,4542E-05 0,04908301

0,02444746 0,00096095

0,000435264

Solubilidade do
hidrogênio (fração
molar)

g/l H2

1,1183E-06 0,055545 0,055732

0,0479984

0,04853894

g/g xilose

P

50

bar

T

100

ºC

g/g xilitol mol xilose mol xilitol mol H2O mol total

mol H2

g/l H2

0,000450326

0,02433539 0,00056709 0,0001842

4,2279E-06 0,055545 0,055733

2,511E-05 0,05021913

0,000455074

0,0226343 0,00129932 0,0001713

9,687E-06 0,055546 0,055726

2,5371E-05 0,05074244

0,000460235

0,02079524 0,00202033 0,0001574

1,5062E-05 0,055546 0,055718

2,5655E-05 0,05131079

0,000455212

Solubilidade do
hidrogênio (fração
molar)

0,05075745

g/g xilose

P

50

bar

T

120

ºC

g/g xilitol mol xilose mol xilitol mol H2O mol total

mol H2

g/l H2

0,000464381

0,02345204

0,0002954 0,0001775

2,2023E-06 0,055546 0,055725

0,000467466

0,02133945 0,00072577 0,0001615

5,4109E-06 0,055546 0,055713

2,6056E-05 0,05211244

0,000469097

0,02003123 0,00091544 0,0001516

6,825E-06 0,055547 0,055705

2,6143E-05 0,05228683

0,000470245
0,000467797

0,01717808 0,00092906

6,9265E-06 0,055548 0,055685

2,6198E-05 0,05239569
0,05214362

0,00013

2,589E-05 0,05177951
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APÊNDICE B – TROCA IÔNICA DA ZEÓLITA Y COM RuCl3*xH2O
10%

RuCl3.3H2O 261,4748

1. Fazer uma suspensão de zeólita Na-Y com 15% sólidos. (14,12g zeólita + 52,54g
água)
2. Acrescentar solução do Sal de metal 15% ( 2,32g RuCl3.3H2O +13,16 g água)
pHi = _1,86______
3. Aquecer até 80°C e deixar durante 4 horas
4. Anotar pHf = ___2,37____
5. Filtrar

(GUARDAR FILTRADO)

6. Lavar 4 deslocamentos de água deionizada (100g cada um) (GUARDAR ÁGUAS
DE LAVAGEM).
7. Secar em estufa a 120°C/ 1 noite.
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7%

1. Fazer uma suspensão de zeólita Na-Y com 15% sólidos. (28,25g zeólita +
105,08g água)
2. Acrescentar solução do Sal de metal 15% ( 3,15g RuCl3.3H2O +17,83 g água)
pHi = _2,4______
3. Aquecer até 80°C e deixar durante 4 horas
4. Anotar pHf = _7,6______
5. Filtrar

(GUARDAR FILTRADO)

6. Lavar 4 deslocamentos de água deionizada (100g cada um) (GUARDAR ÁGUAS
DE LAVAGEM).
7. Secar em estufa a 120°C/ 1 noite.

115

5%

1. Fazer uma suspensão de zeólita Na-Y com 15% sólidos. (28,25g zeólita +
105,08g água)
2. Acrescentar solução do Sal de metal 15% ( 2,20g RuCl3.3H2O +12,47 g água)
pHi = _2,7______
3. Aquecer até 80°C e deixar durante 4 horas
4. Anotar pHf = __9,3_____
5. Filtrar

(GUARDAR FILTRADO)

6. Lavar 4 deslocamentos de água deionizada (100g cada um) (GUARDAR ÁGUAS
DE LAVAGEM).
7. Secar em estufa a 120°C/ 1 noite.
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APÊNDICE C – CÁLCULO DO GRAU DE REDUÇÃO DO CATALISADOR
Ru/Al2O3
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APÊNDICE D - RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES CATALITICAS DE
HIDROGENAÇÃO DE XILOSE (Ru/C)
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APÊNDICE E - CÁLCULO DAS CONSTANTES DE VELOCIDADE (Ru/C)
Considerando:
densidade 1g/ml
1 g de sol
-r = k.Cxilose.Chidrogênio
-r = k'.Cxilose

ln(Ca/Cao)

tempo

0

0

-0,05615235

15

-0,099850775

30

-0,151511587

45

k' -0,00312

-0,195417349

60

k 0,061731

-0,274207478

90

-0,369162291

120

R² = 0,996

*T=80ºC P=50 bar

ln(Ca/Cao)

tempo

0

0

-0,017340423

15

-0,141162375

30

-0,199049369

45

k' -0,00416

-0,276015549

60

k 0,078001

-0,369719767

90

-0,486436171

120

R² = 0,9827

*T=100ºC P=50 bar

ln(Ca/Cao)

tempo

0

0

-0,145441607

15

-0,380084283

30

-0,490599483

45

k' -0,00918

-0,575150164

60

k 0,160458

-0,819048458

90

-1,039080028

120

*T=120ºC P=50 bar

R² = 0,9726
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APÊNDICE F - RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES CATALITICAS DE
HIDROGENAÇÃO DE XILOSE (Ru/Al2O3)

T=80ºC
Produto
Reagente
P=50 bar
XILITOL
tempo de
XILOSE
reação
C(g/l)
X(% )
C(g/l)
R(% )
30
24,537 0,776095
0,15
0,597533
60
24,44746 1,138182 0,960951 3,827997
120
22,9763 7,087329 1,74837 6,964721
T=100ºC
P=50 bar

Reagente

Produto

XILOSE
XILITOL
tempo de
reação
(min)
C(g/l)
X(% )
C(g/l)
R(% )
30
24,33539 1,591376 0,567093 2,259044
60
22,6343 8,470325 1,29932 5,175908
120
20,79524 15,90721 2,02033 8,048088
T=120ºC
P=50 bar
tempo de
reação
15
30
60
120

Reagente

Produto

XILOSE
C(g/l)
X(% )

XILITOL
C(g/l)
R(% )

23,45204 5,163509 0,295395 1,176721
21,33945 13,7065 0,725771 2,891146
20,03123 18,99675 0,915436 3,646686
17,17808 30,53445 0,929059 3,700954

120

APÊNDICE G - CÁLCULO DAS CONSTANTES DE VELOCIDADE (Ru/Al2O3)

Considerando:
densidade 1g/ml
1 g de sol
-r = k.Cxilose.Chidrogênio
-r = k'.Cxilose

ln(Ca/Cao)

tempo

0

0

R² = 0,95

-0,007791227

30

k' -0,00020

-0,011447084

60

k 0,004215

-0,073510159

120

*T=80ºC P=50 bar

ln(Ca/Cao)

tempo
R² = 0,9617

0

0

-0,016041739

30

k' -0,00141

-0,088506954

60

k 0,027709

-0,173249295

120

*T=100ºC P=50 bar

ln(Ca/Cao)

tempo
R² = 0,9583

0

0

-0,053015924

15

k' -0,00322

-0,147415937

30

k 0,061749

-0,210680853
60
-0,364339256
120
*T=120ºC P=50 bar
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APÊNDICE H - RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES CATALITICAS DE
DESIDRATAÇÃO DE XILITOL (AMBERLYST 36WET)

T=100ºC
tempo
de
15
30
45
60
75
90
105
120

Reagente
XILITOL
C(g/l)
X(% )
47,312 10,346
45,219 14,311
43,038 18,443
39,56 25,034
40,503 23,249
36,016 31,75
33,839 35,875
32,647 38,135

Produto
Anidroxilitol *
C(g/l)
R(% )
1,665
3,579
4,4175 9,4956
6,5087 13,991
8,5181 18,31
10,429 22,418
12,944 27,824
15,584 33,498
16,995 36,533

T=120ºC
tempo
de
15
30
45
60
75
90
105
120

Reagente
XILITOL
C(g/l)
X(% )
40,167 22,972
34,05 34,701
26,597 48,996
21,289 59,174
16,876 67,637
12,999 75,072
10,912 79,074
9,6856 81,426

Produto
Anidroxilitol *
C(g/l)
R(% )
10,251 22,035
14,897 32,023
22,12 47,547
26,95 57,931
29,903 64,277
30,536 65,639
33,997 73,077
35,606 76,537

T=140ºC
Reagente
Produto
tempo
XILITOL
Anidroxilitol *
de
C(g/l)
X(% )
C(g/l)
R(% )
15
34,367 34,095 13,759 29,577
30
24,181 53,628 20,843 44,803
45
16,86 67,667 25,742 55,333
60
12,361 76,295 29,417 63,233
75
8,8916 82,949 30,726 66,048
90
6,2446 88,025 34,315 73,762
105
4,0974 92,142 34,749 74,694
120
2,7102 94,803 35,716 76,773
*1,4-anidro-D-xililtol, 1,4-anidro-L-xililtol e 1,5-anidro-D-xilitol
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APÊNDICE I - CÁLCULO DAS CONSTANTES DE VELOCIDADE
(AMBERLYST 36WET)

Considerando:
-r = k.Cxilitol

LnCxo/Cx

tempo

0

0

0,109207

15

0,15444

30

0,203872

45

0,288138

60

0,264599

75

0,381998

90

0,444336

105

0,480208

120

R² = 0,962754
k= 0,004166

*T=100ºC P=atm
LnCxo/Cx

tempo

0

0

0,272927

15

0,438122

30

0,685182

45

0,907767

60

1,140086

75

1,401113

90

1,576098

105

1,695328

120

R² = 0,994492
k= 0,014882

*T=120ºC P=atm
LnCxo/Cx

tempo

0

0

0,428879

15

0,780387

30

1,141006

45

1,451389

60

1,780853

75

2,134253

90

2,555611

105

2,968952

120

*T=140ºC P=atm

R² = 0,997920
k= 0,024369

123

APÊNDICE J – CÁLCULOS PARA DETERMINAÇÃO DA ORDEM DE REAÇÃO
(AMBERLYST 36WET)

Cx
52,77108339

LnCxo/Cx 1/Cx

tempo

0 0,02

0

0,109207 0,02

15

45,21927

0,15444

0,02

30

43,03834

0,203872 0,02

45

39,56027

0,288138 0,03

60

40,50253

0,264599 0,02

75

36,01606

0,381998 0,03

90

33,83945

0,444336 0,03

105

32,64708

0,480208 0,03

120

Cx

LnCxo/Cx 1/Cx

tempo

47,31163

52,77108339

0 0,02

0

40,16664

0,272927 0,02

15

34,0504

0,438122 0,03

30

26,59655

0,685182 0,04

45

21,28912

0,907767 0,05

60

16,87574

1,140086 0,06

75

12,99871

1,401113 0,08

90

10,91203

1,576098 0,09

105

9,68555

1,695328

120

Cx
52,77108339

0,1

LnCxo/Cx 1/Cx

tempo

0 0,02

0

34,36656

0,428879 0,03

15

24,18123

0,780387 0,04

30

16,86023

1,141006 0,06

45

12,36135

1,451389 0,08

60

8,89163

1,780853 0,11

75

6,24456

2,134253 0,16

90

4,0974

2,555611 0,24

105

2,71017

2,968952 0,37

120
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APÊNDICE K - RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES CATALITICAS DE
DESIDRATAÇÃO DE XILITOL (AMBERLYST 70)
T=100ºC
tempo
de
15
30
45
60
75
90
105
120

Reagente
XILITOL
C(g/l)
X(% )
52,146 1,185
50,312 4,6607
49,78 5,6677
48,246 8,5755
48,354 8,3701
45,837 13,14
46,347 12,174
44,841 15,027

Produto
Anidroxilitol *
C(g/l)
R(% )
0,5421 1,1652
1,2291 2,6421
1,7246 3,7072
2,5707 5,5258
3,2151 6,9111
4,3106 9,2658
4,9253 10,587
5,8738 12,626

T=120ºC
tempo
de
15
30
45
60
75
105
120

Reagente
XILITOL
C(g/l)
X(% )
44,449 15,771
40,775 22,733
32,873 37,707
27,699 47,511
23,691 55,106
16,709 68,336
13,87 73,717

Produto
Anidroxilitol *
C(g/l)
R(% )
4,7993 10,316
8,9238 19,182
14,597 31,377
18,5
39,766
22,215 47,753
27,271 58,62
28,265 60,756

Reagente
Produto
T=140ºC
tempo
XILITOL
Anidroxilitol *
de
C(g/l)
X(% )
C(g/l)
R(% )
15
24,151 54,234 20,257 43,543
30
19,847 62,39 24,138 51,887
45
9,595 81,818 30,887 66,392
60
4,3488 91,759 34,753 74,703
75
1,7674 96,651 35,631 76,59
90
0,7164 98,642 34,25 73,623
105
0,3006 99,43 30,964 66,559
120
0,188 99,644 30,412 65,372
*1,4-anidro-D-xililtol, 1,4-anidro-L-xililtol e 1,5-anidro-D-xilitol
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APÊNDICE L - CÁLCULO DAS CONSTANTES DE VELOCIDADE
(AMBERLYST 70)

Considerando:
-r = k.Cxilitol

LnCxo/Cx

tempo

0

0

0,011921

15

0,047728

30

0,058346

45

0,089657

60

0,087413

75

0,140877

90

0,129814

105

0,162835

120

R² = 0,964548
k= 0,001351

*T=100ºC P=atm
LnCxo/Cx

tempo

0

0

0,171631

15

0,257898

30

0,473318

45

0,644575

60

0,800868

75

1,149999

105

1,336242

120

R² = 0,973965
k= 0,010885

*T=120ºC P=atm

LnCxo/Cx

tempo

0

0

0,781632

15

0,977912

30

1,70472

45

2,496068

60

3,396482

75

4,2995

90

5,167798

105

5,637431
120
*T=140ºC P=atm

R² = 0,984016
k= 0,046369
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