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RESUMO

SILVA, Renata Jorge da. Síntese de metanol e dimetil éter a partir da
hidrogenação de dióxido de carbono (CO2) utilizando catalisadores de
cobre e zinco suportados em Al2O3 e Nb2O5. Rio de Janeiro, 2016. Tese
(Doutorado em Ciências em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos)
– Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2016.

Síntese, caracterização e avaliação catalítica de catalisadores de Cu e
Zn suportados em Al2O3 e Nb2O5, como materiais ácidos, foram realizadas,
com o objetivo de se estudar a hidrogenação de CO2 a metanol e dimetil éter.
Os catalisadores foram preparados por precipitação ou impregnação úmida de
metais sobre os suportes. Eles foram caracterizados por diferentes técnicas,
como: FRX, área BET, TPD de n-butilamina, DRX, TPR, DRS e MEV. Testes
catalíticos foram executados em uma unidade catalítica automatizada acoplada
a um cromatógrafo a gás com detectores de FID e TCD. Diferentes condições
de temperatura e pressão foram estudadas. Foi observado que a escolha do
método de síntese afeta a atividade e seletividade da reação de hidrogenação
de CO2, nas condições estudadas. Dentre os catalisadores com razão mássica
metálica de 1:1 (Cu:Zn), o catalisador preparado por impregnação dos metais
sobre o suporte Al2O3 foi o mais ativo e seletivo a dimetil éter. Este resultado
pode ser explicado pela melhor e menor temperatura de redutibilidade das
partículas de CuO. Quanto aos catalisadores com maior conteúdo metálico, 3:1
(Cu:Zn), o catalisador preparado por precipitação de metais sobre Al 2O3 foi o
mais ativo e seletivo a dimetil éter. O método de precipitação seria mais
apropriado para adsorção de maior quantidade de metais na superfície do
suporte, possivelmente promovendo uma melhor distribuição metálica e,
consequentemente, afetando a atividade catalítica.

Palavras chave: Metanol, dimetil éter, hidrogenação de CO2, Al2O3, Nb2O5.

ABSTRACT

SILVA, Renata Jorge da. Síntese de metanol e dimetil éter a partir da
hidrogenação de dióxido de carbono (CO2) utilizando catalisadores de
cobre e zinco suportados em Al2O3 e Nb2O5. Rio de Janeiro, 2016. Tese
(Doutorado em Ciências em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos)
– Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2016.

The synthesis, characterization and catalytic evaluation of CuZn-based
catalysts supported on Al2O3 and Nb2O5, as acidic materials, were performed, in
order to study the CO2 hydrogenation to methanol and dimethyl ether. The
catalysts were prepared by precipitation or impregnation of the metals over the
supports. They were characterized by different techniques, such as XRF, BET
area, TPD of n-butylamine, XRD, TPR, DRS and MEV. Catalytic tests were
performed in an automated catalytic unit coupled to a gas chromatograph with
FID and TCD detectors. Different pressure and temperature conditions were
studied. It was observed that the choice of synthesis method affects the activity
and selectivity of the CO2 hydrogenation, in the studied conditions. Among the
catalysts with metal content 1:1 (Cu:Zn), the one prepared by impregnation of
the metals over Al2O3 support was the most active and selective to dimethyl
ether. This result can be explained by the better and lower temperature
reducibility of CuO particles. Regarding the catalysts with higher metal content,
3:1 (Cu:Zn), the one prepared by precipitation of the metals over Al 2O3 support
was the most active and selective to dimethyl ether. The precipitation method
would be more suitable for adsorption of greater amounts of metals on the
surface of the supports, possibly promoting better metal distribution and
consequently affecting the catalytic activity.
Keywords: Methanol, Dimethyl ether, CO2 hydrogenation, Al2O3, Nb2O5.
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Capítulo 1

Introdução

O aquecimento global é um dos principais problemas ambientais
enfrentados pela sociedade nas últimas décadas, tendo as mudanças
climáticas como sua principal consequência. As emissões de dióxido de
carbono (CO2), um dos principais gases do efeito estufa (GEE ou GHGs –
Greenhouse Gases), são as responsáveis por esse dano ambiental. Assim, a
busca pela diminuição da concentração deste gás na atmosfera tem ganhado
destaque mundial, sendo a preocupação ambiental o foco central de muitos
trabalhos.
Apesar da política mundial de apoio a redução das emissões de GEE, é
de

conhecimento

geral

que

somos

extremamente

dependentes

dos

combustíveis fósseis, utilizados como nossa principal fonte energética. As
queimadas e incêndios florestais, além da queima de derivados de petróleo,
carvão e gás natural são responsáveis pela maior parte das emissões de CO2.
Sendo assim, uma alternativa bastante discutida e de grande potencial é o
sequestro e conversão deste gás em produtos de maior valor agregado e
interesse industrial.
É verdade que o sequestro e posterior conversão de CO 2 a produtos
químicos de interesse comercial não é a solução de todos os problemas
ambientais enfrentados na atualidade. Porém, um importante ponto a ser
considerado em relação aos processos que utilizam o CO2 como matéria-prima
é o fato de englobarem conceitos da Química Verde. O uso de fontes
recicladas de matéria-prima contribui para o desenvolvimento autossustentável
da sociedade moderna, visando o desenvolvimento industrial para suprir as

Capítulo 1: Introdução

19
necessidades da população atual, sem afetar a capacidade da sociedade futura
de também suprir suas necessidades.
O CO2 apresenta-se como um recurso facilmente disponível, não tóxico
e econômico. São inúmeras as possibilidades de aplicação do CO 2 a partir de
processos químicos e bioquímicos. No entanto, a maioria desses processos
ainda não atingiu escala comercial, encontrando-se apenas a nível laboratorial
devido a elevados custos e baixas taxas de conversão, dentre outros fatores.
O dióxido de carbono é um gás com enorme potencial para ser utilizado
como matéria-prima para obtenção de carbonatos orgânicos, carbamatos,
hidrocarbonetos, alcoóis, e mais uma infinidade de produtos. A hidrogenação
do CO2 é uma rota sintética com significativo destaque, gerando insumos para
os setores de combustíveis e de produtos químicos, constituindo assim uma
importante linha de pesquisa.
Considerando que o consumo de combustíveis é cada vez maior e que
os recursos de combustíveis fósseis apresentam projeções de diminuição
dentro de poucas décadas, além das grandes oscilações de seus preços, é
extremamente desejável o desenvolvimento de combustíveis alternativos a
partir de fontes e processos renováveis. Deste modo, a hidrogenação de CO 2
para produção de metanol e dimetil éter (DME) surge como excelente opção.
Metanol e DME são empregados não só como combustíveis, mas,
também, são de grande demanda para aplicação no setor de produtos
químicos. O metanol pode ser usado como solvente ou matéria-prima para
indústria química na síntese de muitos produtos. Já o DME é utilizado como
matéria-prima para a produção de formaldeído e olefinas (propeno, eteno, por
exemplo), que são importantes intermediários químicos, além de encontrar
aplicação como substituto do diesel e no processo de transporte de gás natural,
como um alternativo ao gás metano liquefeito.
Atualmente,

tanto

o

metanol

quanto

o

DME

são

produzidos

industrialmente a partir de gás de síntese, proveniente de fontes fósseis. Deste
modo, propor uma rota sintética para ambos utilizando-se um recurso
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reciclável, que possibilite o desenvolvimento sustentável, é algo extremamente
positivo do ponto de vista ambiental.
Nesta vertente de pensamento é pautado o conceito de “Economia do
Metanol”, onde o CO2 seria capturado de alguma fonte natural, industrial ou
advindo de atividades humanas, para sua posterior transformação em metanol,
DME e variados produtos, tais como os hidrocarbonetos. Este ciclo seria
extremamente vantajoso, por utilizar uma fonte reciclável, contribuindo para a
redução das emissões de GEE na atmosfera. Além disso, a reciclagem química
de CO2 a metanol e DME fornece uma fonte renovável e abundante de carbono
para uso como combustíveis, armazenamento e transporte de energia, bem
como matéria-prima conveniente para a produção de eteno, propeno e
hidrocarbonetos de maior cadeia, podendo substituir, parcialmente, o petróleo e
o gás natural.
Ainda sobre a “Economia do Metanol”, é proposto que, enquanto
matérias-primas renováveis tais como água e CO2 estão disponíveis em
abundância, a energia necessária para o ciclo do carbono sintético deve ter
origem de qualquer fonte de energia alternativa, como solar, eólica, geotérmica
ou nuclear. Este ciclo complementaria, então, o ciclo natural do carbono e
ofereceria uma maneira de assegurar um futuro sustentável para a humanidade
quando os combustíveis fósseis se tornarem escassos.
Existem muitas pesquisas envolvendo produção de metanol a partir da
conversão de CO2. No entanto, destacam-se apenas uma planta em escala
piloto construída no Japão, pelo grupo Mitsui, e a recém-inaugurada planta
industrial de produção de metanol a partir de CO2, na Islândia, utilizando-se
energia geotérmica para obtenção de hidrogênio (H2) por eletrólise de água.
Portanto, fica evidente a necessidade de maior avanço no que diz respeito ao
desenvolvimento de um processo de produção que possa ser aplicado em
larga escala, em substituição a tecnologia atual.
Os processos de síntese de metanol a partir de CO 2 utilizam,
geralmente, catalisadores a base de cobre (Cu) e zinco (Zn) e todos
apresentam valores de conversão pouco expressivos em condições de
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menores temperatura e pressão, onde a termodinâmica favorece a produção
de metanol. Sabendo que os catalisadores são os principais responsáveis para
que esta hidrogenação ocorra de forma eficiente, torna-se imprescindível o
desenvolvimento de sistemas mais ativos e seletivos para este processo.
Quanto à produção de DME a partir da conversão de CO 2, o número de
estudos publicados é ainda menor, o que não condiz com a sua importância
para o comércio mundial. A obtenção de uma rota direta de produção de DME
utilizando-se catalisadores bifuncionais, capazes de realizar as etapas de
hidrogenação do CO2 a metanol e desidratação deste ao éter, é uma proposta
bastante interessante, pois economizaria etapas, levando a um menor custo,
tornando-o mais atrativo ao mercado. Porém, assim como no caso do metanol,
também se fazem necessários estudos mais aprofundados na área de síntese
de catalisadores e de emprego de condições reacionais mais adequadas à
viabilidade do processo.
Diante do cenário exposto, este trabalho de tese se propõe a estudar a
obtenção de metanol e DME a partir da hidrogenação de CO 2, utilizando
catalisadores bifuncionais à base de Cu e Zn suportados em materiais com
propriedades ácidas.
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2.1

CO2 e o meio ambiente: contexto atual

A problemática das constantes emissões de CO2 para a atmosfera tem
sido foco de inúmeras discussões nas últimas décadas. Este gás, proveniente
da combustão de matéria orgânica, é o principal responsável pelo aquecimento
global e consequentes mudanças climáticas.
A concentração de CO2 na atmosfera, resultante de emissões
antropogênicas, atinge cerca de 400 ppm atualmente, o que pode ser
considerado um índice alarmante quando comparado com os níveis de 250-280
ppm encontrados no período antecedente a revolução industrial (MOULIJN e
XIAODING, 1996; ARESTA e DIBENEDETTO, 2007; GANESH, 2014).
É de conhecimento comum que o principal contribuinte dos elevados
índices de emissões de CO2 é a queima de combustíveis fósseis, que
representa cerca de 80 % da matriz energética mundial (Figura 1).
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Figura 1: Matriz energética mundial em 2013 (World Energy Outlook, 2013).

Segundo previsões feitas pela Agência Internacional de Energia (AIE),
para 2040 (Figura 2), o cenário de consumo energético mundial não sofrerá
grandes modificações no que diz respeito a utilização de fontes não
renováveis, sendo prevista uma pequena redução de 5 % referente à utilização
do petróleo (WORLD ENERGY OUTLOOK, 2013). Desta forma, as emissões
de CO2 continuarão em níveis crescentes, visto que apenas 30-35% da energia
química associada ao carbono proveniente de atividades antropogênicas é
convertida em alguma forma de energia. Os 65–70 % restantes são eliminados
diretamente para a atmosfera, em sua maior parte, sob a forma de CO2
(ARESTA e DIBENEDETTO, 2007).

Capítulo 2: Revisão Bibliográfica

24

Petróleo
3%

5%

7%

Carvão

Gás Natural
26%
Biomassa

10%

Nuclear
24%

25%

Hidrelétrica

Outras
Renováveis

Figura 2: Previsão de matriz energética mundial em 2040 (World Energy Outlook, 2013).

Muitas nações têm somado esforços através do cumprimento do
Protocolo de Kyoto em prol da mitigação dos efeitos nocivos causados pelas
emissões deste gás (KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS
FRAMEWORK CONVENCIONON CLIMATE CHANGE, 1998; KORHONEN e
SAVOLAINEN, 1999). Para auxiliar os processos de redução de emissões de
GEE ou de captura de carbono, o Protocolo de Kyoto criou o MDL (Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo) possibilitando, também, a negociação de créditos
de carbono.
Com o objetivo de reduzir as emissões de CO2, inúmeras estratégias
podem ser aplicadas, como a redução do consumo de energia; substituição da
utilização

de

combustíveis fósseis por fontes renováveis;

captura e

armazenamento de CO2 (química, física ou biologicamente); e conversão de
CO2 em produtos de maior valor agregado.
A captura e armazenamento de CO2 (CCS – Carbon Dioxide Capture
and Storage) e a captura e reciclagem de CO2 (CCR - Carbon Dioxide
Capture and Recycling) são alternativas interessantes e já difundidas
(GOLDEMBERG et al., 2009; FIGUEROA et al., 2008; KAMEYAMA et al.,
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2011). O processo CCS consiste, basicamente, na captura de gases
provenientes

de

emissões

produzidas

por

indústrias

que

queimam

combustíveis fósseis ou biomassa, e sua consecutiva remoção e transporte
para ser armazenado em estruturas geológicas adequadas ou em reservatórios
específicos. Já o processo CCR consiste em capturar o CO2 proveniente de
emissões industriais, mas com o objetivo final de convertê-lo em produtos de
maior interesse comercial.
A possibilidade de agregar valor a um gás que é descartado para a
atmosfera, associada à possibilidade de minimizar os danos ambientais por ele
causados é, sem dúvida, algo bastante interessante e que contribui para o
desenvolvimento de processos químicos sustentáveis. Com isso, muitas rotas
de conversão na qual o CO2 é utilizado como matéria-prima têm sido
desenvolvidas para obtenção de diversos produtos de interesse industrial,
como: carboxilatos, carbamatos, hidrocarbonetos, ácido fórmico, metanol,
isocianatos, polímeros, combustíveis renováveis, fertilizantes, dentre outros. A
Figura 3 ilustra algumas rotas sintéticas a partir do CO2, onde pode-se observar
a elevada versatilidade no emprego em diferentes tipos de reações, como:
carboxilação,

hidrogenação,

hidroformilação,

polimerização,

ciclização oxidativa, desidratação, etc (SAKAKURA et al., 2007).
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Figura 3: Exemplos de rotas sintéticas a partir de CO 2 (SAKAKURA et al., 2007).
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2.2

Transformação de CO2 em produtos de valor agregado

Assim como os artigos listados na Tabela 1, muitas pesquisas foram
desenvolvidas nas últimas décadas referentes à utilização de CO2, o que
demonstra a expressiva relevância do tema.

Tabela 1: Lista de artigos publicados sobre a temática de utilização de CO 2 (Adaptado de
GANESH, 2014).

Primeiro autor

Artigo

Ano da
Publicação

J.-P. Collin

Electrochemical reduction of carbon dioxide
mediated by molecular catalysts

1989

I. Taniguchi

Electrochemical and photoelectrochemical reduction
of carbon dioxide

1989

K.W. Frese

Electrochemical and electrocatalytic reactions of
carbon dioxide

1993

M. Jitaru

Electrochemical reduction of carbon dioxide on flat
metallic cathodes

1997

H. Arakawa

Catalysis research of relevance to carbon
management: progress, challenges, and
opportunities

2001

Y. Hori

CO2 reduction catalyzed by metal electrodes

2003

D.C. Webster

Cyclic carbonate functional polymers and their
applications

2003

D. Chaturvedi

Versatile use of carbon dioxide in the synthesis of
carbamates

2006

I. Omae

Aspects of carbon dioxide utilization

2006

C. Song

Global challenges and strategies for control,
conversion and utilization of CO2 for sustainable
development involving energy, catalysis adsorption
and chemical processing

2006

M. Gattrell

A review of the aqueous electrochemical reduction of
CO2 to hydrocarbons at copper

2006
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T. Sakakura

Transformation of carbon dioxide

2007

T. Seki

Catalytic oxidations in dense carbon dioxide

2009

G.A. Olah

Chemical recycling of carbon dioxide to methanol
and dimethyl ether: from greenhouse gas to
renewable, environmentally carbon neutral fuels and
synthetic hydrocarbons

2009

Z. Jiang

Turning carbon dioxide into fuel

2010

W. Li

Electrocatalytic reduction of CO2 to small organic
molecule fuels on metal catalysts

2010

D.J. Darensbourg

Chemistry of carbon dioxide relevant to it utilization:
a personal perspective

2010

B. A. Rosen

Low temperature electrocatalytic reduction of CO2
utilizing room temperature ionic liquids

2010

S. C. Roy

Toward solar fuels: photocatalytic conversion of
carbon dioxide to hydrocarbons

2010

M. North

Synthesis of cyclic carbonates from epoxides and
CO2

2010

G. Centi

CO2-based energy vectors for the storage of solar
energy

2011

M.T.H. Le

Electrochemical reduction of CO2 to methanol

2011

I. Ganesh

Conversion of carbon dioxide to methanol using
solar energy –a brief review

2011

W. Wang

Recent advances in catalytic hydrogenation of
carbon dioxide

2011

Y. Oh

Organic molecules as mediators and catalysts for
photocatalytic and electrocatalytic CO2 reduction

2013

I. Ganesh

Conversion of carbon dioxide into several potential
chemical commodities following different pathways –
a review

2013

O. Oyola-Rivera

CO2 hydrogenation to methanol and dimethyl ether
by Pd–Pd2Ga catalysts supported over Ga2O3
polymorphs

2015

H. REN

Methanol synthesis from CO2 hydrogenation over
Cu/-Al2O3 catalysts modified by ZnO, ZrO2 and MgO

2015
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Uma pesquisa feita na base de dados do Portal de Periódicos Capes por
artigos científicos publicados entre os anos de 2005 a 2015 evidencia,
claramente, o crescente número de estudos na área de conversão de CO2.
Nos últimos dez anos foram mais de 13 mil publicações de artigos sobre o
tema “CO2 Conversion”, como representado na Figura 4.

Número de Publicações

3000
2500
2000

1500
1000

500
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ano de Publicação

Figura 4: Número de artigos científicos publicados mundialmente referente ao tema “CO 2
Conversion”. Pesquisa feita na base de dados do Portal de Periódicos Capes.

Apesar do crescente número de pesquisas na área de conversão de
CO2, sua utilização como matéria-prima ainda apresenta aplicação industrial
bastante limitada, restringindo-se, principalmente, à produção de ureia e
derivados, ácido salicílico, alguns carbonatos e gás de síntese (Figura 5).
Outras aplicações mais recentes incluem o uso como fluidos para
refrigeradores, ar condicionado e extintores, além de conservação de alimentos
e fabricação de bebidas (ARESTA e TOMMASI, 1997; SONG, 2006).
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Figura 5: Processos químicos industriais que utilizam CO2 como matéria-prima.

O fato da molécula de CO2 apresentar alta estabilidade termodinâmica e
baixa reatividade química pode ser a explicação para este gás não ser
largamente utilizado na indústria. A estabilidade termodinâmica da molécula de
CO2 constitui uma significativa limitação ao desenvolvimento industrial de
novas rotas que utilizem este gás como matéria-prima. Isto implica na
necessidade de fornecimento de significativas quantidades de energia para
realizar sua conversão, a qual também pode requerer o uso de catalisadores, já
que a molécula é pouco reativa. Estas condições tornam sua aplicação
industrial pouco atrativa economicamente (SONG, 2006; OLAJIRE, 2013).
No entanto, o grande potencial deste gás para utilização como material
de partida para diferentes processos se justifica por se tratar de uma matériaprima abundante, barata e não tóxica. O CO2, geralmente, dá origem a dois
tipos de produtos: derivados, onde o átomo de carbono é total ou parcialmente
reduzido, como o metanol e hidrocarbonetos; e produtos contendo em sua
estrutura o grupo carbonila (C=O) sem redução do número de oxidação do
átomo de carbono central (OLAJIRE, 2013). Sua conversão pode ser oriunda
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de diversas rotas: químicas, bioquímicas, termoquímicas e eletroquímicas.
Neste trabalho a conversão de CO2 está focada na hidrogenação a metanol e
subsequente conversão deste produto a DME.
A hidrogenação do CO2 gera produtos para os setores de combustíveis
e produtos químicos, constituindo uma importante linha de pesquisa (SAEIDI et
al., 2014). A Figura 6 ilustra a obtenção de alguns produtos a partir da
hidrogenação do CO2, destacando-se o metanol e o DME, que são os produtos
alvos deste trabalho.

CH3OH
CH4

HCOOH
R2NH

HCONR2

CO2 + H2

CO

Hidrocarbonetos

Álcoois maiores
CH3OCH3

Figura 6: Produtos da hidrogenação do CO2, com destaque para metanol e DME (Adaptado de
WANG et al., 2011).

2.3

Metanol e DME

À medida que o consumo de energia mundial aumenta, devido à busca
da sociedade por uma vida

com maior conforto e tecnologia, há,

consequentemente, um aumento da necessidade por mais combustíveis.
Sabendo que as fontes fósseis são recursos limitados, além das constantes
instabilidades em seus preços, torna-se imprescindível o desenvolvimento de
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processos alternativos para produção de combustíveis. A utilização do CO2
como matéria-prima para produção de metanol e DME constitui uma excelente
alternativa, considerando-se que se trata de uma matéria-prima reciclada a ser
empregada em processos sustentáveis. É neste contexto que o metanol e o
DME surgem como produtos de grande potencial para a indústria química e de
combustíveis. Baseando-se no conceito de “Economia do Metanol, o CO2 seria
capturado de alguma fonte natural, industrial ou advindo de atividades
humanas, para sua posterior transformação em metanol e DME. Além disso, a
energia necessária para o processo deve ter origem de qualquer fonte de
energia alternativa, como solar, eólica, geotérmica ou nuclear. A Figura 7 ilustra
de maneira simplificada o conceito de “Economia do Metanol”. (GOEPPERT et
al., 2014; OLAH, 2005; OLAH et al., 2009a, 2009b).

Figura 7: Representação simplificada do conceito de “Economia do Metanol”.

Metanol e DME também podem ser produzidos a partir da hidrólise
catalítica de clorometano utilizando-se zeólitas modificadas com metais

Capítulo 2: Revisão Bibliográfica

33
(FERNANDES et al., 2009, 2010; KHALEEL et al., 2011), o que evita, deste
modo, a necessidade da produção de gás de síntese, que é um processo de
grande demanda energética.
Atualmente, a produção industrial de metanol e DME são provenientes
do gás de síntese, que por sua vez, tem origem fóssil. O gás de síntese é
constituído por H2 e monóxido de carbono (CO), além de CO2 formado da
combustão parcial. Ele normalmente é produzido pela reforma de carvão ou
gás natural utilizando-se catalisadores heterogêneos. É importante mencionar
que ao utilizar carvão há grande formação de CO2 como subproduto, o que é
totalmente indesejável em termos ambientais (GOEPPERT et al., 2014; OLAH,
2005; OLAH et al., 2009a, 2009b).
Para produção de metanol (Eq.1) é necessária a adição de H2 quando se
usa carvão, para ajustar a razão molar CO/H2 para 1:2. A conversão a metanol
é feita utilizando catalisadores à base de cobre (Cu) e óxido de zinco (ZnO),
que são bastante ativos e seletivos neste processo. O DME é obtido a partir da
desidratação bimolecular do metanol (Eq.2) utilizando variados catalisadores
ácidos, como a alumina. Ele também pode ser produzido diretamente a partir
do gás de síntese (OLAH et al., 2009a, 2009b).

CO + 2 H2

2 CH3OH

CH3OH

CH3OCH3 + H2O

(Eq. 1)

(Eq. 2)

O metanol é largamente utilizado como matéria-prima na indústria, tendo
produção de cerca de 40 milhões de toneladas/ano (CHENG e KUNG, 2016;
WEISSERMEL e ARPE, 2003). É intermediário para diversos produtos
químicos, como formaldeído e ácido fórmico (CHENG e KUNG, 2016;
WEISSERMEL e ARPE, 2003), que são usados na fabricação de resinas,
plásticos, adesivos, tintas, etc. Outra importante característica é ser um
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excelente combustível, podendo ser utilizado em veículos com motores de
combustão interna ou na produção de biodiesel (PINTO et al., 2005). Apesar
de possuir apenas metade da densidade energética da gasolina e do diesel,
possui maior índice de octanos, que juntamente ao fato de ser um combustível
menos inflamável que a gasolina e, consequentemente, mais seguro, tem sido
utilizado em carros de corrida por muitas décadas. Em alguns países, os
veículos flex utilizam uma mistura de metanol e gasolina. Células a combustível
também podem utilizar metanol para produzir eletricidade. Portanto, nota-se a
grande versatilidade deste produto em aplicações distintas (OLAH, 2005; OLAH
et al., 2009b).
O DME é um composto que apresenta características bastante
satisfatórias. É incolor, não tóxico, não corrosivo, não cancerígeno, não oferece
danos ambientais, facilmente manuseável e armazenado, podendo ser
estocado na forma líquida a exemplo do gás liquefeito de petróleo. Sua
utilização tem crescido bastante em países asiáticos em substituição ao diesel,
visto que apresenta número de cetano maior que o do próprio diesel, além de
ser considerado um combustível mais limpo por ser livre de enxofre e
aromáticos, emitindo menos CO, NOx e particulados. Também constitui um
substituto ideal para geração de energia elétrica (OLAH et al., 2009a, SOUZA
et al., 2010).
Além das suas aplicações como combustíveis, o metanol e o DME
também podem ser utilizados como materiais de partida para produção de
eteno, propeno e outros hidrocarbonetos, em substituição às rotas a partir de
petróleo e gás natural. O processo conhecido como Metanol para Gasolina
(Methanol To Gasoline - MTG) foi comercializado em 1980 (TABAK et al.,
1986). No entanto, o processo foi adaptado para a produção de eteno e
propeno, chamando-se Metanol para Olefinas (Methanol To Olefin – MTO),
devido ao maior valor agregado das olefinas em comparação com a gasolina
(KEIL, 1999; STÖCKER, 1999).
As equações 3 e 4, representam os processos conhecidos como MTO e
MTG, respectivamente.
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2 CH3OH

CH3OCH3

CH2=CH2 e CH2=CH-CH3

2 CH3OH

CH3OCH3

Olefinas

Gasolina
Diesel
Aromáticos

(Eq. 3)

(Eq. 4)

A Figura 8 ilustra a versatilidade de aplicações apresentada pelo
metanol e DME.

Figura 8: Variadas aplicações para metanol e DME.

Portanto, ambos constituem produtos de elevado interesse comercial,
sendo a síntese dos mesmos a partir do CO2 bastante atrativa do ponto de
vista econômico e ambiental.
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2.4

Hidrogenação de CO2 a metanol e DME

Em geral, a fabricação de metanol a partir de gás de síntese (5% CO5% CO2 e H2) é realizada sobre catalisadores de Cu e ZnO, tendo alumina
como promotor textural, utilizando-se temperaturas em torno de 220 - 300 °C e
pressões de 50 - 100 bar. Este processo de produção de metanol é bem
estabelecido industrialmente e muitas companhias como BASF, ICI, Lurgi,
Topsoe e Mitsubishi detêm tecnologias comerciais do processo (LLOYD, 2011).
Antes de 1965, a síntese de metanol era executada sob altíssimas
pressões, geralmente 250 - 260 bar e temperatura máxima de 390 °C, onde
podia-se produzir 150 toneladas por dia de metanol com seletividades em torno
de 90 - 94 %. O catalisador utilizado no processo era a base de ZnO-Cr2O3. A
partir de 1965, o cenário foi modificado pela alteração das condições
operacionais, onde se passou a usar pressões mais baixas, em torno de 100
bar e temperatura máxima de 250 °C. Para essas novas condições de
processo, o catalisador ZnO-Cr2O3 foi substituído, inicialmente, por CuO-ZnO.
Porém, ele não foi considerado eficiente, pois apresentava problemas de
sinterização, instabilidade e rápido envenenamento. Então, foi desenvolvido um
catalisador CuO/ZnO/Al2O3, que apresentou melhor performance sob as atuais
condições de processo de síntese de metanol devido as alterações causadas
pela inserção de promotor textural de Al2O3 em sua composição. Este
catalisador permitiu uma produção de 1000 toneladas por dia com seletividade
de 99 % (LLOYD, 2011).
A produção de DME a partir da desidratação de metanol pode fazer uso
de diferentes catalisadores sólidos ácidos, como -alumina, alumina modificada
com sílica ou fósforo, SAPOs (silicoaluminofosfatos), dentre outros, utilizandose temperaturas em torno de 250 - 400 °C e pressões acima de 18 bar
(YARIPOUR et al., 2005).
Yaripour et al. (2005) descreveram o uso de -Al2O3 pura e -Al2O3
modificada com diferentes quantidades de sílica (1, 3, 6, 9 e 15 % SiO2) para a
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desidratação de metanol a DME. Foi investigada a influência da sílica na
atividade catalítica do sólido ácido. As reações foram realizadas a 300 °C sob
pressão atmosférica e velocidade espacial de 15600 h-1. A formação de DME
foi observada, principalmente, sobre sítios com média e fraca acidez.
Observou-se que a quantidade de água adsorvida nos catalisadores diminui
com o aumento da adição de sílica na -Al2O3. DME foi o principal produto de
conversão obtido para todos os catalisadores estudados. Todavia, pequena
quantidade de metano foi obtida quando foram utilizados catalisadores
modificados com 1 e 3 % SiO2 . Nestes catalisadores haveria um maior número
de sítios ácidos fortes, que favorecem a formação de hidrocarbonetos. Todos
os catalisadores modificados com sílica demonstraram melhor performance
catalítica que a -Al2O3 não modificada, destacando-se a importância das
propriedades de acidez adequadas à formação do éter. Dentre os catalisadores
que não formaram subproduto, o catalisador contendo 6 % de SiO2 apresentou
o melhor resultado de conversão (85 %), enquanto os catalisadores com 9 e
15 % de SiO2 apresentaram conversões de 83,5 e 73,6 %, respectivamente.
A desidratação catalítica de metanol a DME também foi estudada por Xu
e colaboradores (1997), fazendo uso de diversos materiais sólidos ácidos
(SiO2/Al2O3 - SIRAL, com variadas quantidades de sílica; TiO2/ZrO2; -Al2O3;
TiO2/Al2O3; ZSM-5). A relação entre a atividade catalítica e as propriedades
ácido-base desses materiais foi investigada. Os testes catalíticos foram
executados na faixa de temperatura típica utilizada nas reações de síntese de
metanol, a fim de selecionar o catalisador ácido mais adequado para ser
empregado, posteriormente, na reação de síntese direta de DME a partir de
gás de síntese. O efeito da presença de água também foi avaliado, uma vez
que ela é formada na desidratação de metanol em considerável quantidade,
podendo neutralizar os sítios ativos de adsorção de metanol. Segundo os
autores, a água mostrou forte efeito de inibição sobre a atividade catalítica de Al2O3, ao passo que este efeito foi menos significativo sobre ZSM-5(50)
(modificado com razão SiO2/Al2O3 = 50). Considerando-se a atividade,
estabilidade e tolerância à temperatura, SIRAL20 (SiO2/Al2O3 com 21,8 % SiO2)
foi avaliada como sendo o melhor catalisador sólido ácido para a desidratação
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de metanol a DME, com potencial de ser empregado em um processo catalítico
integrado de produção de DME a partir de gás de síntese.
Como já mencionado anteriormente, DME também pode ser obtido por
síntese direta a partir do gás de síntese. Em geral, são utilizados catalisadores
híbridos constituídos de um catalisador de síntese de metanol (Cu/Zn, Zn/Al,
Zn/Cr, Cu/Zn/Al, Cu/Zn/Cr, Cu/Zn/Co) juntamente a um catalisador de
desidratação do metanol (alumina e diversas zeólitas), sintetizados a partir de
mistura mecânica (SUN et al., 2003).
Flores et al. (2011) descreveram a influência de diferentes catalisadores
híbridos na síntese direta de DME a partir do gás de síntese. Trata-se da
investigação de materiais constituídos por catalisadores usados em síntese de
metanol (Cu-Zn-Al), fazendo uso ou não de Zr como promotor, preparados por
co-precipitação. Estes foram, posteriormente, envolvidos à zeólita H-ferrierita
(Hfer) por mistura física. Diferentes condições de precipitação foram utilizadas.
No entanto, apesar de acarretarem em modificações estruturais e texturais dos
catalisadores, não influenciaram diretamente nos resultados de atividade
catalítica dos mesmos. Maiores conversões de CO foram observadas em
catalisadores constituídos por Zr. O catalisador Cu-Zn-Al-Zr, com razão
atômica 50/27/13/10, misturado a Hfer numa proporção 4:1 apresentou
conversão de CO (37,6 %) semelhante à de um catalisador comercial utilizado
como referência, porém com uma maior seletividade a DME (> 60 %). Os
autores também mencionam a influência do Al na mudança de estrutura do
catalisador e na redutibilidade de CuO, apontando para um importante papel
estrutural e catalítico atribuído a contribuição deste metal. Os pequenos valores
de produção de metanol (< 3 %) observados demonstram a alta capacidade de
desidratação da H-ferrierita nos catalisadores híbridos propostos. Em suma,
todos os catalisadores mostraram-se eficientes na produção, por síntese direta,
de DME a partir de gás de síntese.
Ramos et al. (2005) apresentaram em seu trabalho a importância das
propriedades ácidas, como a força e o número de sítios ácidos, em
catalisadores com capacidade de desidratação empregados na síntese de
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DME via rota direta a partir de gás de síntese. Foram utilizados catalisadores
preparados por mistura física de um catalisador comercial para reação de
síntese de metanol e alguns sólidos ácidos (alumina, HZSM-5, W/ZrO2 e S–
ZrO2). A adição dos sólidos ácidos ao sistema catalítico deslocou fortemente a
reação, favorecendo a conversão de CO no sentido de formação de DME e
CO2, em uma reação de etapa única descrita na equação 5:

3CO + 3H2

CH3OCH3 + CO2

(Eq. 5)

Foram relatados aumentos de até 8% no consumo de CO referente ao
catalisador comercial quando adicionados os agentes desidratantes ao
sistema. Quanto à seletividade, a maioria dos híbridos favoreceu a formação de
DME, seguido de CO2 e metanol, com exceção da alumina não porosa que
apresentou maior seletividade a metanol, seguida de DME e CO 2. Ao comparar
os resultados de atividade de desidratação dos sólidos ácidos com as
atividades de síntese direta de DME notou-se que não há correlação entre a
maioria deles, o que leva os autores a inferir que, no caso desses materiais, a
velocidade da reação global do sistema seria determinada pela etapa de
síntese de metanol, em vez da etapa de formação de DME. Ramos e
colaborados (2005) ainda apontaram para o fato de que metanol não é
eficientemente desidratado sobre sólidos ácidos fracos e, obviamente, a
seletividade a DME é menor. Além disso, observou-se que a seletividade a
DME está diretamente relacionada a atividade dos catalisadores híbridos. A
mistura contendo ZSM-5 mostrou maior eficiência na síntese direta de DME a
partir de gás de síntese, onde menores quantidades do material ácido
poderiam ser aplicadas sem que houvesse perdas significativas na conversão
de CO e seletividade a DME. Pode-se concluir que a síntese direta de DME é
determinada pelas propriedades ácidas de desidratação do catalisador, ou
seja, sua força ácida e número de sítios ácidos.
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Existem muitas propostas nas quais o CO2 é utilizado em substituição ao
gás de síntese na produção de metanol e DME. No entanto, há somente uma
unidade industrial localizada na Islândia produzindo metanol a partir de CO 2,
que iniciou suas operações em 2011. Tal planta recebeu o nome de George
Olah, Prêmio Nobel de Química e coautor do livro “Beyond Oil and Gas: The
Methanol Economy”. Esta fábrica faz uso de H2 gerado a partir da eletrólise da
água com energia geotérmica. Em 2015, a CRI (Carbon Recycling
International) expandiu a capacidade da planta de 1,3 milhões de litros por ano
para uma capacidade anual de mais de 5 milhões de litros de “Metanol
Renovável”. Atualmente, a planta recicla 5,5 mil toneladas de CO2 por ano, que
seriam liberados para a atmosfera. Toda a energia usada na planta é gerada a
partir de hidrelétricas e energia geotérmica. A fábrica utiliza eletricidade para
produzir hidrogênio que é convertido em metanol numa reação catalítica com
CO2. O dióxido de carbono é capturado do gás de combustão liberado por uma
usina geotérmica localizada ao lado das instalações da CRI. O “Metanol
Renovável” produzido nesta usina tem como destino a utilização em mistura
com a gasolina e na produção de biodiesel, na Islândia e no exterior (Carbon
Recycling International, 2016a).
Segundo a CRI, a expansão de novas plantas como a da Islândia seria a
solução para a demanda de combustíveis renováveis da União Europeia, visto
que o “Metanol Renovável” apresenta as vantagens de ser um combustível
biodegradável e bem menos inflamável que a gasolina, sendo mais limpo e
seguro (Carbon Recycling International, 2016a).
Um dos maiores desafios atuais para a hidrogenação de CO2 a metanol
e DME é a necessidade de uma produção de H2 de maneira sustentável e de
baixo custo efetivo. O gás hidrogênio é comercialmente obtido a partir de
reforma a vapor de metano, gaseificação de carvão e oxidação parcial de
resíduos de óleos leves. Como resultado da queima de materiais fósseis temos
o aumento das emissões de CO2 para a atmosfera. Portanto, para que o
processo de conversão de CO2 mantenha seu ideal de sustentabilidade é
necessário fazer uso de uma fonte de H2, também, ambientalmente favorável,
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como através da utilização de energia solar, eólica, hídrica, dentre outras
(OLAH et al., 2009b; JADHAV et al., 2014).
Um novo projeto desenvolvido pela CRI, chamado “Emission to Liquid”
(ETL), ilustrado na Figura 9, permite a conversão rentável de energia renovável
para combustíveis líquidos em pequena escala. A energia necessária para o
processo deve ser obtida a partir de qualquer fonte de energia renovável:
geotérmica, hídrica, eólica ou solar. O processo ETL consiste de um sistema de
craqueamento eletrolítico e síntese catalítica, permitindo a produção sob
condições brandas de temperatura e pressão. Além disso, tal processo é livre
de emissões de CO2 (Carbon Recycling International, 2016b).

Figura 9: Tecnologia ETL desenvolvida pela CRI para produção de metanol destinado à
utilização como combustível a partir de CO2 e H2 de fonte renovável (Carbon Recycling
International, 2016b).

Os catalisadores utilizados para hidrogenação de CO2 a metanol (Eq. 6),
em geral, também são à base de Cu e Zn, podendo ser acrescidos de
diferentes promotores, visando a melhoria da eficiência catalítica.

Cat.

CO2 + 3 H2

CH3OH + H2O
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Esta reação é limitada pelo equilíbrio termodinâmico, sendo favorecida
em altas pressões e baixas temperaturas (SHEN et al., 2000). É exotérmica e
ocorre redução no número de moléculas na reação. O catalisador
CuO/ZnO/Al2O3, utilizado na reação a partir do gás de síntese, exibe baixa
atividade quando empregado na hidrogenação de CO 2 a baixas temperaturas.
Em contrapartida, o aumento da temperatura facilitaria a ativação do CO 2. No
entanto, formaria-se maior quantidade de CO e H2O via reação RWGS
(Reverse Water Gas Shift), descrita na equação 7 (SHEN et al., 2000). Isso
acarretaria em uma menor produção de metanol, causada pela desativação do
catalisador, tendo em vista que a água acelera a cristalização de Cu e ZnO,
resultando em rápida desativação e sinterização do catalisador (Liu et al.,
2003). Considerando-se os danos causados pela água ao catalisador, para
obtenção de elevado rendimento de metanol é necessário a separação dos
produtos da reação, ou seja, água e metanol. Portanto, nota-se o papel
fundamental da escolha do catalisador com as características ideais para ser
empregado na reação em questão, a fim de se obter maior conversão e
seletividade ao produto de interesse.

CO2 + H2

CO + H2O

H= + 41 kJ/mol

(Eq. 7)

Mota e Monteiro (2013) relataram que, em reações realizadas a 270 °C e
50 bar utilizando catalisadores de Cu/Zn/Al (50/40/10 %mol), a produção de
metanol se aproximou do equilíbrio. Porém, quando foram utilizadas
temperaturas mais baixas a atividade catalítica foi significativamente reduzida,
o que sugere a existência de limitações cinéticas para esse tipo de catalisador
na hidrogenação do CO2 a metanol. Sendo assim, é imprescindível o
desenvolvimento de catalisadores capazes de atender a tais exigências, ou
seja, mais ativos a baixas temperaturas para favorecer a condição de equilíbrio,
mas sem afetar significativamente a seletividade, proporcionando ganhos
econômicos para a aplicação industrial.
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A obtenção de DME a partir de CO2 é dada segundo a equação 8, onde
deve ser utilizado um catalisador de caráter bifuncional, que seja capaz de
realizar as etapas de hidrogenação do CO2 a metanol, promovida pelos metais,
e em seguida desidratação do álcool a DME, função desempenhada pela
função ácida do catalisador.

[H+]

[Metal]

2 CO2 + 6 H2

2 CH3OH + 2 H2O
(Hidrogenação)

CH3OCH3 + 3 H2O

(Eq. 8)

(Desidratação)

Para esta reação, em geral, são utilizados os mesmos componentes de
catalisadores que são utilizados para a hidrogenação a metanol, CuO e ZnO,
associados à -alumina, ZSM-5 ou outras zeólitas como componente
responsável pela desidratação a DME (NAIK et al., 2011). Além desses, são
necessários promotores capazes de garantir a seletividade e maiores
rendimentos. Apesar de ser de grande importância o gerenciamento da
temperatura nesta reação, a produção de DME em um único estágio não é
restringida por limitações termodinâmicas, o que a torna uma proposta mais
econômica (NAYK et al., 2011). Sendo assim, o processo utilizando apenas um
tipo de catalisador pode simplificar e baratear o processo produtivo, tornando-o
mais atrativo ao mercado.

2.5

Catalisadores empregados na conversão de CO2 a
metanol e DME

A escolha de catalisadores a serem empregados na reação de
conversão de CO2 a metanol e DME pode ser considerada uma etapa de
grande importância, ao assumir que são imprescindíveis para ativação da
molécula de CO2, aumento da seletividade do composto de interesse e
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minimização da formação de subprodutos. Além disso, eles podem permitir que
a

reação

ocorra

em

temperaturas

mais

baixas,

mais

favorecidas

termodinamicamente.
A utilização de catalisadores homogêneos e heterogêneos apresenta
vantagens e desvantagens para ambos os casos. No entanto, a opção por
catalisadores heterogêneos permite facilidade na utilização, separação,
possibilidade de reuso e estabilidade. Outro fator significativo está na alta
eficiência apresentada pelos catalisadores heterogêneos, que possibilita a
redução de custos dos processos de produção industriais (RAZALI et al.,
2012).
Razali et al. (2012) citaram alguns fatores fundamentais para a atividade
catalítica na hidrogenação de CO2 a metanol, sendo eles: metal empregado e
estrutura do catalisador; tamanho de partículas uniformes do metal; distribuição
do metal sobre o suporte; área superficial do catalisador; sítios ativos no
catalisador; estabilidade e operações de longo prazo; tipos de promotores e
suportes empregados; forma de crescimento das partículas metálicas.
Catalisadores de Cu/ZnO têm sido amplamente investigados como os
mais ativos na hidrogenação de CO2 a metanol (FUJITANI e NAKAMURA,
2000; CHOI et al., 2001; NAKAMURA et al., 1996). O catalisador disponível
comercialmente para síntese de metanol é constituído de 50-70 % de CuO, 2050 % de ZnO e 5-20 % de Al2O3, esta última sendo o promotor (CHOI et al.,
2001). Outros óxidos, como de cromo, magnésio, terras raras, gálio ou zircônio
podem ser usados como substitutos da Al2O3 (RAZALI et al., 2012; SAITO et
al., 1995; ARENA et al., 2007).
O catalisador industrial para esta síntese de metanol a partir do CO2 é
rico em nanopartículas de Cu (5-15 nm) e nanopartículas de ZnO ainda
menores, dispostas alternadamente de maneira a garantir o espaçamento e
estabilidade na disposição das partículas de Cu, evitando que haja
sinterização. O ZnO também pode colaborar para existência de uma sinergia
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relacionada aos sítios ácidos, o que também interfere diretamente na atividade
catalítica do catalisador (BEHRENS e SCHLÖGL, 2013).
A Tabela 2 apresenta uma lista de catalisadores encontrados na
literatura utilizados para síntese de metanol a partir de hidrogenação de CO 2.

Tabela 2: Catalisadores empregados na hidrogenação catalítica de CO 2 a metanol (GANESH,
2014; WANG et al., 2011; SAEIDI et al., 2014; JADHAV et al., 214).

Catalisador

Método de
Preparo

T
(°C)

Conv.
CO2 (%)

Sel.
MeOH (%)

Referência

Cu/Zn/Ga/SiO2

Coimpregnação

270

5,6

99,5

TOYIR et al.,
2001

Cu/Ga/ZnO

Coimpregnação

270

6,0

88,0

TOYIR et al.,
2001

Cu/ZrO2

Deposiçãoprecipitação

240

6,3

48,8

LIU et al., 2001

Cu/Ga/ZrO2

Deposiçãoprecipitação

250

13,7

75,5

LIU et al.,
2005b

Cu/B/ZrO2

Deposiçãoprecipitação

250

15,8

67,2

LIU et al.,
2005b

Cu/Zn/Ga/ZrO2

Coprecipitação

250

n/a

75,0

STOCZYNSKI
et al., 2006

Cu/Zn/ZrO2

Coprecipitação

250

19,4

29,3

RAUDASKOSKI
et al., 2007

Cu/Zn/ZrO2

Ureia-nitrato
combustão

240

17

56,2

LIANG et al.,
2009

Cu/Zn/ZrO2

Coprecipitação

220

21

68,0

STOCZYNSKI
et al., 2004

Cu/Zn/ZrO2

Glicina-Nitrato
Combustão

220

12

71,1

GUO et al.,
2010

Cu/Zn/Al/ZrO2

Coprecipitação

240

18,7

47,2

AN et al., 2007

Ag/Zn/ZrO2

Coprecipitação

220

2,0

97,0

STOCZYNSKI
et al., 2004
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Au/Zn/ZrO2

Coprecipitação

220

1,5

100

STOCZYNSKI
et al., 2006

Pd/Zn/CNTs

Umidade
Incipiente

250

6,3

99,6

LIANG et al.,
2009

Ga2O3-Pd/SiO2

Umidade
Incipiente

250

n/a

70,0

COLLINS et al.,
2005

LaCr0.5Cu0.5O3

Sol-gel

250

1,4

90,8

JIA et al., 2009

Mn-CuO/ZnO/ZrO2

Decomposição
Térmica de
Citrato

220

n/a

91

LACHOWSKA
et al., 2004

CuO/ZnO/ZrO2

Ureia-nitrato
combustão

240

17

56,2

GUO et al.,
2009

CuO/ZnO/ZrO2

Reação em
Estado Sólido

240

15,7

58

GUO et al.,
2011

CuO/ZnO/ZrO2

Coprecipitação
inversa sob
ultrassom

240

17,5

48,4

ARENA et al.,
2007

* n/a = não avaliado.

Mota et al. (2013) relataram em seu trabalho resultados obtidos com um
catalisador de referência, composto por Cu/Zn/Al (50/40/10 mol %), sintetizado
via método de co-precipitação. Este catalisador, quando operando a 270 °C e
pressões de 50 e 70 bar, apresentou produtividade próxima a 500 g.h-1 de
metanol por quilo de catalisador, no limite do equilíbrio termodinâmico da
reação nestas condições.
Catalisadores do tipo Cu-ZnO/Al2O3 preparados por co-precipitação com
diferentes proporções de Cu e Zn e 10 % de Al2O3 tiveram sua atividade
catalítica avaliada por Ahouari et al. (2013). A reação de hidrogenação de CO2
foi executada na faixa de temperatura de 200 – 350 °C a 30 bar de pressão e
velocidade espacial de 2730 h -1. A 250 °C, a melhor conversão de CO2 (10,1
%) e maior rendimento de metanol (7,9 %) foram observados com uso do
catalisador com 51 % de Cu e 22 % de Zn. Os autores correlacionaram esse
resultado com a maior área superficial metálica de Cu apresentada por este
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catalisador e também o atribuiram a interação existente entre cobre e óxido de
zinco. Quanto a faixa de temperatura estudada, observou-se que o aumento da
temperatura é desfavorável a síntese de metanol, quando esta é superior a 250
°C. Este resultado já era esperado tendo conhecimento sobre as limitações
termodinâmicas da reação e seu carácter exotérmico. O aumento da
temperatura favoreceu a formação de CO e hidrocarbonetos, sobretudo
metano,

através

das

reações

de

RWGS

e

hidrogenação

de

CO,

respectivamente.
Recentemente, Ren et al. (2015) apresentaram um estudo de
hidrogenação de CO2 utilizando catalisadores de Cu suportados em Al2O3, com
diferentes promotores, visando a produção de metanol. Os autores observaram
conversões na faixa de 9 – 12 % sob as condições reacionais de 250 °C e 20
bar. A seletividade a metanol foi na faixa de 13 – 36 % para os diferentes
catalisadores estudados. Maior seletividade foi encontrada para CO, variando
entre 61 – 83 % dependendo do promotor presente no catalisador. Metano,
também, foi observado como subproduto da reação, porém em menor
quantidade.
No que diz respeito a produção de DME a partir de CO2 o
desenvolvimento nas pesquisas é bem menos expressivo, tendo em vista que
nenhum processo a nível industrial foi desenvolvido. Como já mencionado no
tópico anterior, há necessidade de um catalisador bifuncional capaz de realizar,
em uma única etapa, a hidrogenação do CO2 seguida da desidratação do
metanol formado a DME. A bifuncionalidade de catalisadores é um conceito
bastante difundido e tem sido amplamente utilizado no desenvolvimento de
novos processos na indústria química (SETOYAMA, 2006).
Para síntese de DME os catalisadores a base de Cu/ZnO continuam
sendo utilizados. No entanto, são adicionados a eles diferentes suportes
sólidos ácidos para compor um catalisador híbrido ou bifuncional. A maioria das
propostas de catalisadores híbridos para serem utilizados na conversão de CO 2
a DME via síntese direta utiliza a zeólita ZSM-5 como agente desidratante de
metanol a DME. Quanto aos óxidos utilizados, são, em sua maioria, a base de
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cobre, zinco, alumina, zircônio (NA et al., 2008; EREÑA et al., 2005; SUN et al.,
2004), podendo ser acrescidos de outros metais a fim de se aumentar a
atividade catalítica e a seletividade a DME, como a utilização de Mo, Ti, Pd (QI
et al., 2001; WANG et al., 2009; SUN et al., 2004). A Tabela 3 lista alguns
catalisadores utilizados para síntese de DME a partir de CO 2 encontrados na
literatura e resume os resultados de conversão de CO2 e rendimento e/ou
seletividade a DME.

Tabela 3: Catalisadores utilizados para síntese de DME a partir de CO 2 (Adaptado de WANG
et al., 2011; NAIK et al., 2011).

Catalisador

T (°C)

Conv.
CO2 (%)

Rend.
DME (%)

Sel.
DME (%)

Referência

6CuO-3ZnO-Al2O3/-Al2O3

260

15

n/a

3

NAIK et al.,
2011

6CuO-3ZnO-Al2O3/HZSM-5

260

29

n/a

65

NAIK et al.,
2011

Cu/Zn/Al/HZSM-5

250

n/a

12.5

n/a

TAO et al.,
2001

Cu/Ti/Zr/HZSM-5

250

15.6

7.4

47.5

WANG et al.,
2009

Cu/Zn/Al/Zr/HZSM-5

250

30.9

21.2

n/a

AN et al.,
2008

Cu/Zn/Al/NaHZSM-5

275

35

26

n/a

EREÑA et
al., 2005

Cu/Mo/HZSM-5

240

12.3

9.5

n/a

QI et al.,
2001

Pd/Cu/Zn/Al/Zr/HZSM5

200

18.6

13.7

n/a

SUN et al.,
2004

Pd-Nb2O5/L-Ga2O3

270

5

n/a

53

OYOLARIVERA et
al., 2015

* n/a = não avaliado
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Dois diferentes catalisadores híbridos, 6CuO-3ZnO-Al2O3/-Al2O3 e
6CuO-3ZnO-1Al2O3/H-ZSM-5, foram propostos por Naik e colaboradores
(2011) para a síntese direta de DME a partir de CO2. Os catalisadores de
síntese de metanol foram preparados por precipitação e adicionados via
mistura mecânica aos materiais ácidos. As condições reacionais aplicadas
foram 260°C e 50 bar de pressão. A conversão de CO2 e a seletividade a DME
foram avaliados em dois diferentes tipos de reatores, leito fixo e leito de lama.
Durante a síntese de DME, há formação de água decorrente da etapa de
desidratação do metanol e da reação RWGS. Embora essa água formada
possa desativar os catalisadores, em reatores de leito fixo esse efeito parece
ser amenizado quando comparado ao reator de leito de lama. Tendo em vista
que ambos os catalisadores mostraram maior atividade em reator de leito fixo,
sob idênticas condições reacionais, o reator de leito de lama parece favorecer a
interação entre o catalisador e a água do processo. O catalisador 6CuO-3ZnOAl2O3/-Al2O3 promoveu, principalmente, a reação RWGS, favorecendo a
elevada produção de CO com baixas conversão de CO2 e seletividade a DME.
Já o catalisador 6CuO-3ZnO-1Al2O3/H-ZSM-5 apresentou maiores conversões
de CO2 e seletividade a DME em ambos os tipos de reatores, sobretudo
quando foi utilizado reator de leito fixo.
A coprodução de DME e metanol a partir da hidrogenação de CO 2 foi
investigada por Tao et al. (2001) fazendo uso de materiais híbridos,
constituídos por catalisadores a base de Cu-ZnO e zeólita ZSM-5.
Catalisadores de Cu-ZnO, com e sem promotores, foram preparados por coprecipitação e misturados fisicamente a uma mesma quantidade de zeólita
ZSM-5 com diferentes razões SiO2/Al2O3. As reações foram executadas com
temperaturas de 250 °C e 260 °C sob pressão de 30 bar. Os autores relatam
em seus resultados que a desativação dos catalisadores híbridos é dependente
da razão SiO2/Al2O3 na zeólita, e as velocidades de perda de rendimento de
DME são maiores que as de perda de rendimento dos oxigenados totais
(metanol e DME), pois a mudança na atividade do catalisador está totalmente
relacionada à desaluminação hidrotérmica da ZSM-5. Neste caso, quanto
menor a razão SiO2/Al2O3 maior a facilidade de ocorrer desaluminação da
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zeólita no decorrer da reação, onde há formação de água tanto na etapa de
hidrogenação de CO2 a metanol quanto na etapa de desidratação deste álcool
a DME. No caso dos catalisadores de síntese de metanol, o excesso de água
pode gerar cristalização dos óxidos metálicos, desativando assim os sítios
catalíticos. A utilização de promotores pode tornar os catalisadores mais
estáveis, diminuindo essa desativação causada pela presença de água na
reação. O catalisador Cu-ZnO-Al2O3-Cr2O3 + HZSM-5(80) apresentou melhor
estabilidade, perdendo apenas 5 % da atividade original em 120 h e não exibiu
significativa redução de atividade até 350 h de reação. O rendimento de DME e
metanol para este híbrido foi de 26 % com mais de 90 % de seletividade a DME
e rendimento total de hidrocarbonetos menor que 0,25 %.
Wang et al. (2009) estudaram o emprego de Ti e Zr em catalisadores
híbridos para obtenção de DME a partir de CO2. O catalisador CuO-TiO2ZrO2/HZSM-5 com razão molar de Ti e Zr de 1:1 apresentou maior atividade
catalítica para a reação de interesse, executada a 250 °C, 50 bar de pressão e
velocidade espacial de 1500 h -1. Foram relatados resultados de conversão em
torno de 11 -15 % e seletividades a metanol de 8- 13% e a DME de 17 – 50 %.
Os autores correlacionaram a atividade catalítica dos catalisadores testados
com suas propriedades de redução. A variação na razão molar Ti/Zr levaria à
alterações nos perfis de redução do CuO, que interage diferentemente com as
partículas de Ti e Zr, modificando, então, a redutibilidade do material.
Catalisadores de Pd suportados em diferentes espécies de Ga2O3 foram
estudados para hidrogenação de CO2 a metanol e DME por Oyola-Rivera e
colaboradores (2015). O desempenho dos catalisadores foi avaliado a 270 °C e
17 bar.

Foram relatadas conversões de CO2 na faixa de 5 – 14% com

seletividade a DME variando entre 4 - 53% de acordo com a natureza do
suporte. Segundo os autores, a adição de Nb2O5 como promotor em um dos
catalisadores, aumenta a seletividade a DME de 0 até 53 %, sugerindo que a
seletividade do catalisador a DME não é dependente de sua fase metálica, mas
da acidez promovida pela adição de Nb2O5. A principal problemática deste
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catalisador seria o alto custo do gálio, que poderia prejudicar sua utilização a
nível industrial.
Como mencionado anteriormente, Nb2O5 apresenta significativa acidez.
Por tal característica, pode ser utilizado na composição de catalisadores como
promotor ou suporte, dependendo do tipo de reação ao qual será aplicado:
desidratação de álcool, desidrogenação, desidrogenação oxidativa, oxidação,
esterificação, alquilação, isomerização, hidrogenação, hidrogenólise, dentre
outros (NOWAK e ZIOLEK, 1999).
Chai

et

al.

(2007)

estudaram

a

variação

das

características

apresentadas por catalisadores de Nb2O5 quando submetidos a diferentes
temperaturas de pré-tratamento. Os autores avaliaram amostras de Nb2O5
calcinadas em temperaturas entre 350 °C - 700°C. As calcinações a 350 °C e
400 °C produzem um material amorfo, enquanto calcinações a 500 °C, 600 °C
e 700 °C levam a um material cristalino, como ilustrado na Figura 10.

Estruturas
Cristalinas

Estruturas
Amorfas

Figura 10: DRX de amostras de Nb2O5 calcinados a (a) 350 °C, (b) 400 °C, (c) 500 °C, (d) 600
°C, (e) 700 °C. (Adaptado de CHAI et al., 2007).
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Tanto a força ácida do Nb2O5 quanto a quantidade de sítios ácidos fortes
diminuem, significativamente, com o aumento da temperatura de calcinação
(CHAI et al., 2007; IIZUKA et al., 1983). Os resultados mostram que as
amostras calcinadas a 350 °C e 400 °C são amorfas, apresentam maior área
superficial e volume de poros, maior acidez e maior quantidade de sítios ácidos
fortes; amostras calcinadas entre 500 e 700 °C são cristalinas, apresentam
menor área superficial, reduzida força ácida e maior quantidade de sítios
ácidos médios a fracos. A redutibilidade das amostras também foi discutida,
onde os materiais com sítios ácidos fortes são reduzidos mais severamente do
que os contendo sítios fracos, encontrados nos materiais cristalinos, calcinados
em elevadas temperaturas (CHAI et al., 2007).
O óxido de nióbio possui a superfície bastante estável, mesmo quando
submetido a elevadas temperaturas de calcinação, devido às forças de
interação do tipo SOSI (Surface niobium Oxide-Support Interaction) e a forte
interação entre metal e o suporte (Strong Metal-Support Interaction - SMSI),
que podem levar a formação de espécies como o niobato (NOWAK e ZIOLEK,
1999; MENDES et al., 2006; UCHIJIMA, 1996).
Um estudo feito por Liu et al. (2011) utilizando -Al2O3 modificada com
diferentes quantidades de Nb2O5 (1%, 5 % e 10 %, wt.) mostrou relevantes
resultados de desidratação de metanol a DME a baixas temperaturas (240 -260
°C), quando comparados as conversões obtidas utilizando apenas -Al2O3. A
adição de Nb2O5 à -Al2O3 promoveu aumento na área superficial, tamanho e
volume e poros, além de gerar aumento no número de sítios ácidos e
diminuição da força ácida dos catalisadores modificados. Em reações de
desidratação, utilizando-se 0,1 mL/min de metanol sob pressão de 1 atm,
houve aumento da conversão de metanol de acordo com o aumento da
quantidade de Nb2O5 no catalisador. Os autores atribuem a significativa
melhora do desempenho catalítico a baixas temperaturas à diminuição da força
ácida e aumento do número de sítios ácidos, levando a diminuição da
temperatura de ativação inicial. Portanto, a capacidade de desidratação de
metanol a DME foi significativamente aumentada pela modificação da -Al2O3
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com Nb2O5. A estabilidade desses catalisadores também foi testada por 100 h
de reação, a 250 °C e velocidade espacial de 1 h-1, não apresentando
desativação.
Rocha e colaboradores (2012) também investigaram o efeito de Nb2O5
suportado em -Al2O3, quando aplicados em reações de desidratação de
metanol a DME e na síntese direta de DME a partir do gás de síntese. Os
autores também avaliaram os efeitos que a inibição de CO2 podem causar na
atividade dos catalisadores. A adição de nióbio à alumina leva a eliminação de
sítios básicos, inibindo a adsorção de CO2, podendo promover melhoria no
desempenho dos catalisadores modificados quando comparados a utilização
da alumina pura na reação de produção de DME. Para os estudos foram
descritos

quatro

catalisadores

com

diferentes

quantidades de

Nb2O5

suportados em -Al2O3, além de utilizarem um catalisador comercial de síntese
de metanol (CuZnAl) para compor o sistema catalítico, misturando-se
fisicamente 2 g deste à 4 g de alumina modificada ou alumina pura. As reações
de síntese direta de DME foram executadas em reator de batelada, com
temperatura de 280 °C e 50 bar de pressão e sob agitação de 500 rpm. Os
produtos obtidos foram metanol, DME, CO2 e água. Análises de quimissorção
de CO2 mostraram que o aumento da quantidade de nióbio no suporte diminuiu
a capacidade de adsorção desta molécula sonda, confirmando que o nióbio
ocupa, preferencialmente, os sítios básicos da alumina. Nos testes de
desidratação de metanol à DME, a adição de nióbio ao suporte levou a uma
redução da atividade de desidratação, onde a -Al2O3 apresentou maior
capacidade desidratante, seguida pelo material modificado com 11,1% de
Nb2O5. A adição de CO2 à reação de desidratação do álcool, na proporção 1:1
(CO2:metanol), provou a importância dos sítios básicos na desidratação de
metanol sobre os catalisadores utilizados, onde o CO2 inibiu fortemente a
reação. Esse fato pode causar forte impacto no uso desses materiais na
composição de catalisadores híbridos para síntese direta de DME, tendo em
vista que na reação há formação de grande quantidade de CO 2, podendo levar
a uma forte competição com o metanol pelos sítios básicos envolvidos. Quanto
aos estudos da conversão de gás de síntese à DME, verificou-se que a
Capítulo 2: Revisão Bibliográfica

54
atividade apresentada por catalisadores compostos de alumina modificada foi
três vezes maior que a apresentada pelo catalisador com alumina pura. Desta
forma, apesar dos materiais modificados não terem apresentado maior
atividade na desidratação de metanol que a alumina pura, sua atividade na
produção de DME foi significativamente maior, o que nos leva a crer que, no
caso desses materiais ácidos, o fator inibição gerado pela adição de nióbio
torna-se mais importante que o fator atividade desidratante.
Todos esses estudos apontam para o potencial de Nb2O5 em ser
utilizado na composição de catalisadores como promotor ou suporte, a fim de
agregar modificações nas características de acidez do material, promovendo a
desidratação do metanol formado na etapa anterior (hidrogenação de CO 2 a
metanol) a DME, em uma única reação global com etapas consecutivas. No
entanto, apesar de Nb2O5 geralmente ser utilizado na composição de
catalisadores como promotor, com base em suas propriedades ácidas e
melhorias no desempenho catalítico, neste trabalho este material é proposto
como suporte para uma série de catalisadores bifuncionais sintetizados,
caracterizados e avaliados em testes catalíticos.
Além de Nb2O5, Al2O3 também foi utilizada como suporte para alguns
dos catalisadores bifuncionais sintetizados. A escolha deste suporte se deu
devido a sua capacidade de desidratação de metanol a DME, atrelada às suas
características ácidas, além de sua significativa área superficial, que sugere
uma melhor distribuição de sítios catalíticos para catalisadores suportados.
A escolha e síntese dos catalisadores propostos neste trabalho levaram
em consideração uma série de fatores importantes para a reação de
hidrogenação de CO2 a metanol e DME. Liu et al., em sua revisão sobre os
avanços referentes aos catalisadores empregados nessa reação, discute
alguns parâmetros a serem considerados (LIU et al., 2003):
 Cu0 e Cu+: Sítios ativos para adsorção de CO2 e dissociação de H2;
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 ZnO: A sinergia entre este óxido e o cobre agrega propriedades de melhoria
no desempenho catalítico. Além disso, atua na melhoria da dispersão e
estabilidade do tamanho de partículas de cobre, prevenindo a sinterização.
 Al2O3: Uma possível formação de aluminato de zinco impediria a
aglomeração dos sítios ativos. Além disso, aumentaria a dispersão Cu/ZnO.

2.6

Propostas de mecanismos de reação

2.6.1 Mecanismo de hidrogenação a metanol

Apesar da enorme complexidade envolvida no processo de elucidação
do mecanismo de reação, geralmente é considerado que a síntese de metanol
ocorre nas interfaces de Cu0 e óxidos (LIU et al., 2003). Dessa forma, o CO2
seria adsorvido sobre óxidos e o H2 seria dissociado sobre espécies de Cu0,
como ilustrado na Figura 11, onde é proposto um mecanismo de reação para a
formação de metanol a partir da hidrogenação de CO2 utilizando um catalisador
Cu/ZrO2 (SAEIDI et al., 2014).

Figura 11: Proposta de Mecanismo para reação de hidrogenação de CO 2 a metanol utilizando
Cu/ZrO2 (WANG et al., 2011; SAEIDI et al., 2014).
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Duas rotas de reação de conversão de CO2 a metanol foram reportadas
por Wang et al. (2011), referentes as propostas mais discutidas na literatura: a
rota de formiato e a rota via RWGS.
Na rota via formiato, a formação do intermediário HCOO é considerada a
etapa determinante da velocidade de reação. A formação de CO, descrita
através deste mecanismo, é dada a partir da decomposição de metanol. No
entanto, quando se trata do mecanismo via RWGS, CO é formado e convertido
a metanol segundo a equação 9:

CO + 2 H2

CH3OH

(Eq. 9)

Wang et al. (2011) e Saeidi et al. (2014) descreveram, em suas recentes
revisões, sobre outro mecanismo proposto para identificar os intermediários da
síntese de metanol, via rota de formiato, utilizando-se catalisadores Pd/Ga2O3. Como pode ser observado na Figura 12, haveria formação dos
intermediários HCOO, H2COO e CH3O até a formação do produto final,
metanol. Segundo os estudos relatados, os autores atribuem os excelentes
resultados de atividade e seletividade do catalisador Pd/-Ga2O3 ao eficiente
mecanismo de spillover de hidrogênio atômico sobre a superfície do Pd, onde o
hidrogênio migra para as espécies carbonáceas, além da moderada
estabilidade das espécies metóxi sobre o Ga2O3. A utilização de cálculos
teóricos, através da metodologia DFT (Density Functional Theory), permitiu
constatar que a etapa limite de velocidade de reação seria a hidrogenação de
dois intermediários, HCOO e H2COO.
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Figura 12: Proposta de mecanismo via formiato para síntese de metanol a partir da
hidrogenação de CO2 sobre um catalisador a base de Pd/Ga 2O3 (WANG et al., 2011; SAEIDI et
al., 2014).

Com base em estudos a partir de cálculos DFT, Wang et al. ilustra
através da Figura 13 o mecanismo via RWGS proposto para reação de
hidrogenação de CO2 a metanol, onde CO2 seria convertido a CO, passando
pelo intermediário HOCO sobre o catalisador Mo6S8. A etapa determinante da
velocidade de reação seria a hidrogenação do CO ao radical HCO. Por fim,
HCO seria hidrogenado a metanol. Sobre a superfície do Mo seriam
quimissorvidos CO2, CO e CHxO, enquanto o S seria responsável por facilitar a
clivagem da ligação H-H do hidrogênio molecular (WANG et al., 2011).

Etapa lenta

Figura 13: Rota reacional proposta parassíntese de metanol a partir da hidrogenação de CO 2,
via mecanismo de RWGS, sobre o catalisador Mo6S8 (WANG et al., 2011).
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Arena et al. (2008) estudaram a hidrogenação de CO2 a metanol sobre o
catalisador Cu-ZnO/ZrO2 propondo um mecanismo bifuncional para esta
reação, onde dois centros ativos estariam envolvidos nesse processo catalítico.
Desta forma, a adsorção e dissociação do hidrogênio ocorreriam nos sítios de
Cu0, enquanto a adsorção de CO2 como bicarbonato ocorreria sobre os sítios
de ZrO2. O hidrogênio atômico seria transferido da superfície do Cu 0 para a
superfície de ZrO2, via spillover, hidrogenando as espécies de carbono até a
formação do metanol, que, por fim, seria dessorvido da superfície. A Figura 14
ilustra o mecanismo proposto para hidrogenação de CO 2 sobre os
catalisadores Cu/ZrO2 e Cu-ZnO/ZrO2.

Figura 14: Mecanismo proposto para hidrogenação de CO2 sobre os catalisadores Cu/ZrO2 e
Cu-ZnO/ZrO2 (ARENA et al., 2008).
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Resultados experimentais indicam que uma mistura de sítios na
superfície de Cu, ZnO e ZrO2 contribuem para a adsorção e ativação de H2, CO
e CO2 nos catalisadores de Cu/ZrO2 e Cu-ZnO/ZrO2. Considerando que o
metanol possa ser formado diretamente a partir de CO2 sobre cristais de Cu0,
porém com uma baixa taxa, o papel fundamental da interface metal/óxido pode
ser relacionado ao efeito promotor de ZrO2 e ZnO na formação do intermediário
formiato, favorecendo o aumento da afinidade de adsorção de CO2. Dentre os
catalisadores preparados com diferentes razões Zn/Cu, os catalisadores
Cu/ZrO2 e o catalisador com a menor razão Zn/Cu (0.1) apresentaram menor
valor de energia aparente, permitindo inferir que a superfície de ZrO 2 aumenta
a reatividade de CO2 levando a formação do intermediário formiato. Lembrando
que a formação do formiato é considerada como sendo a etapa controladora da
velocidade de reação. Estes resultados indicam que há necessidade de uma
composição adequada entre metais e óxidos responsáveis pela região onde
ocorrerá a hidrogenação e os sítios de ativação de CO 2. Deste modo, a
interface Cu-óxido seria a região fundamental onde o formiato seria formado e
após sucessiva hidrogenação formaria o metanol. A natureza bifuncional dos
sítios ao longo do mecanismo reacional explica o provável caráter sensível à
estrutura do catalisador que seria determinante na reação de hidrogenação de
CO2 a metanol (ARENA et al., 2008).
De um modo geral, o trabalho de Arena et al. (2008) nos sugere
informações de significativa importância quanto as interações ocorridas na
superfície dos catalisadores, natureza e superfície dos sítios catalíticos e a
reatividade de catalisadores do tipo Cu-ZnO/ZrO2 na hidrogenação de CO2 a
metanol. Pode-se destacar: a existência de uma forte interação entre Cu-ZnO,
que efetivamente promove a dispersão de Cu, influenciando na reatividade da
fase metálica; a interação de Cu com os óxidos ZnO e ZrO 2 leva a
estabilização dos sítios de Cu+ na interface metal/óxidos, enquanto uma
mistura de Cu+, Cu0 e sítios óxidos básicos concorrem pela adsorção e
ativação de H2, CO e CO2; a interface metal/óxidos desempenha fundamental
papel na hidrogenação de CO2, possibilitando a adsorção de CO2 nos sítios
básicos de ZnO e ZrO2 em proximidade dos sítios de hidrogenação de Cu0.
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A partir de modelos baseados em estudos micro-cinéticos, Rasmussen
et al. (1994) descreveram a síntese de metanol via CO e CO2 sugerindo a
ocorrência de 13 etapas de reação, como ilustrado na Figura 15. Segundo o
modelo descrito, a etapa limitante de velocidade de reação seria a
hidrogenação de dioximetileno (etapa 11). Segundo os autores, os resultados
levam a inferir que a formação de metanol via gás de síntese e CO 2
compartilham dos mesmos tipos de intermediários químicos (RASMUSSEN et
al., 1994 apud GOEPPERT et al., 2014).

Figura 15: Modelo micro-cinético da síntese de metanol. * Representa um sítio livre; X*
simboliza o átomo ou molécula X adsorvida (GOEPPERT et al., 2014).

Grabow e Mavrikakis (2011) utilizaram cálculos DFT para determinar as
etapas de reação para a síntese de metanol a partir da hidrogenação de CO 2
(Figura 16). Segundo o modelo proposto, HCOO* leva, preferencialmente, a
formação de HCOOH*, diferente do que é sugerido por Rasmussen et al. na
Figura 15, onde seria formado H2COO*. Em seguida, HCOOH* é hidrogenado
a H2COOH*, que, por sua vez, leva a formação de H2CO* separando-se do
grupo OH. O intermediário final, H3CO*, leva a formação de CH3OH* e
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sequencialmente a CH3OH(g) (GRABOW e MAVRIKAKIS, 2011 apud
GOEPPERT et al., 2014).

Figura 16: Modelo micro-cinético, proposto por Grabow et al., para síntese de metanol a partir
de CO2 e H2 em Cu, baseado em cálculos de DFT. * Representa um sítio livre; X* simboliza o
átomo ou molécula X adsorvida (GOEPPERT et al., 2014).

Para elucidar os mecanismos de reação possíveis para a hidrogenação
de CO2 a metanol na superfície de Cu, todos os passos elementares em várias
rotas reacionais foram descritas por Zhao et al. (2011) através de cálculos DFT.
Foram listadas as etapas elementares do mecanismo via formiato: adsorção
dissociativa de H2; interação direta de CO2 com H para formar HCOO;
hidrogenação de HCOO; desoxigenação de H2COO para H2CO via
intermediário H2COOH; hidrogenação de H2CO a H3CO e, por fim, formação de
H3COH. Os autores concluíram que a síntese de metanol via hidrogenação
direta do formiato em Cu não seria viável devido às elevadas barreiras energias
de ativação para algumas das etapas elementares. Zhao et al. (2011)
sugeriram, então, que a rota de hidrogenação de CO 2 via intermediário COOH
(trans-COOH) é cineticamente mais favorável que a rota via formiato na
presença de H2O via um único mecanismo de transferência de hidrogênio.
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Segundo tal proposta, o trans-COOH seria convertido em COH via
intermediário

COHOH,

em

seguida,

aconteceriam

três

hidrogenações

consecutivas resultando na formação de HCOH, H2COH e por fim, metanol. Na
Figura 17 encontram-se descritas as duas rotas propostas, via formiato e via
COOH (ZHAO et al., 2011 apud JADHAV et al., 2014).

1) Rota reacional via Formiato:
H2 → H + H
CO2 + H → mono-HCOO → bi-HCOO
mono-HCOO → CO + OH e bi-HCOO → HCO + O
bi-HCOO + H → H2COO e bi-HCOO + H → HCOOH
H2COO + H → H2COOH e HCOOH + H → H2COOH
HCO + H → H2CO e H2COO → H2CO + O e
H2COOH → H2CO + OH
H2CO + H → H3CO
H3CO + H → H3COH

2) Rota reacional via COOH:
H2 → H + H
CO2 + H → trans-COOH
trans-COOH → cis-COOH
trans-COOH + H → t,t-COHOH → t,c-COHOH → c,c-COHOH
c,c-COHOH → COH + OH e t,c-COHOH → COH + OH
COH → CO + H e HCO → CO + H e cis-COOH → CO + OH
COH + H → HCOH e HCO + H → HCOH
HCOH + H → H2COH e H2CO + H → H2COH
H2COH + H → H3COH
Figura 17: Etapas elementares de reação em via diferentes rotas para síntese de metanol a
partir do CO2 propostas por Zhao et al. 1) Rota via formiato; 2) Rota via COOH (JADHAV et al.,
2014).
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Como demonstrado pelos trabalhos citados anteriormente, existem
variadas propostas mecanísticas para a síntese de metanol a partir de CO2, no
entanto é necessário fazer muitas considerações antes de se propor um
mecanismo de reação provável e sem dúvidas, as características do
catalisador empregado é um ponto fundamental a ser estudado.

2.6.2 Mecanismo de desidratação de metanol a DME

Metanol pode ser desidratado a DME tanto sobre pares ácido-base de
Lewis quanto de Bronsted. A desidratação do álcool para formar éter é uma
importante reação catalisada pela alumina. Jain e Pillai (1967) relataram dados
consistentes com um mecanismo para a formação de éter envolvendo duas
moléculas de álcool adsorvidas. As duas moléculas de álcool são adsorvidas
em dois tipos diferentes de sítios, A e B. Foi proposto um esquema mecanístico
para formação do éter sobre alumina, ilustrado na Figura 18, no qual os sítios A
seriam ácidos (eletrofílicos) e os sítios B (nucleofílicos) seriam básicos.

Figura 18: Esquema mecanístico para formação de éter sobre alumina (JAIN e PILLAI, 1967).

Segundo os autores, a quimissorção do álcool nos sítios ácidos
polarizaria a ligação C-O e tornaria a hidroxila um melhor grupo de saída. A
quebra da ligação C-O é dependente da estrutura do álcool, força ácida e
temperatura da reação. Desta forma, tratando-se de um álcool terciário na
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presença de catalisadores ácidos mais fortes e sob temperatura elevada,
haveria quebra total da ligação C-O. Todavia, com álcoois primários ou
secundários, as evidências esterioquímicas indicam uma quebra parcial dessa
ligação. A adsorção de moléculas de álcool nos sítios básicos, através da
ligação de hidrogênio do grupo hidroxila, gera ânions alcóxidos. Através de
uma reação de substituição nucleofílica entre o alcóxido e o átomo de carbono
do álcool adsorvido no sítio ácido ocorre a formação do éter. Os autores
também estudaram a força ácida necessária para formação de éter e olefinas,
relatando a necessidade de sítios ácidos mais fortes para obtenção de olefinas
e sítios de menor força ácida para formação do éter. Também relataram que o
aumento da basicidade ou da acidez do meio inibem a formação do éter, por
impedir a adsorção da molécula de álcool nos sítios ácidos e básicos,
respectivamente (JAIN e PILLAI, 1967).
Mollavali et al. (2008) estudaram a desidratação de metanol a DME
sobre -Al2O3. As reações foram executadas a 300 °C, 16 bar de pressão e
com velocidade espacial de 26 h-1. Os autores se basearam no mecanismo de
desidratação de metanol proposto por Lu et al. (2004), ilustrado na Figura 19.
Nesta proposta mecanística foi considerado que na -Al2O3 estariam presentes
sítios ácidos de Lewis e de Bronsted. Os dois tipos de sítios seriam
interconversíveis através dos fenômenos de adsorção e dessorção da água.
Desta forma, como há formação de água durante a reação, haveria sempre
quantidade suficiente desta molécula, adsorvida na superfície da alumina,
convertendo os sítios de Lewis em sítios de Bronsted. Comparando a força
ácida dos dois tipos de sítios, Bronsted, geralmente, apresenta sítios mais
fracos. Isso levou Mollavali et al. (2008) a considerar que os sítios ativos na
alumina,

durante

a

reação

de

desidratação

do

metanol,

seriam

majoritariamente do tipo Bronsted. Foi relatado que os sítios de fraca e média
força mostraram maior atividade e seletividade nesta reação.
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Figura 19: Esquema mecanístico para desidratação de metanol a DME, proposto por Lu et al.
(MOLLAVALI et al., 2008).

As alterações causadas nos sítios ácidos de catalisadores -Al2O3
quando impregnados com Nb2O5 foram estudados por Abdel-Rehim et al.
(2006). Os autores relataram que houve diminuição na densidade e na força
dos sítios ácidos e básicos de Lewis nos catalisadores conforme a adição de
Nb2O5. Por outro lado, a densidade dos sítios ácidos de Bronsted aumentou, no
mesmo sentido. A desidratação do isopropanol foi avaliada e observou-se uma
diminuição na atividade catalítica do catalisador de Nb 2O5 suportado em Al2O3, devido a redução do número de sítios básicos do suporte, que estariam
sendo ocupados pelas moléculas de Nb2O5 adsorvidas em sua superfície.
Os autores relataram que na desidratação do álcool sobre Nb 2O5 puro
não foi observada a formação de éter, somente olefina foi produzida. Isto
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evidencia que o mecanismo de formação do éter sobre a alumina não pode ser
o mesmo sobre Nb2O5. A formação do éter sobre a alumina ocorre via
mecanismo SN2, envolvendo o ataque nucleofílico por um alcóxido, adsorvido
nos sítios básicos do catalisador. Os sítios básicos podem ser tanto ânions
hidroxila como óxidos. A acidez de Bronsted detectada no Nb2O5 puro pode
estar favorecendo a formação de olefinas através do mecanismo de eliminação
E1, como mostra o esquema ilustrado na Figura 20. A contribuição deste
mecanismo na desidratação sobre catalisadores de alumina modificados com
Nb2O5 poderia explicar a diminuição da seletividade ao éter conforme aumento
da quantidade de Nb2O5 presente no catalisador (ABDEL-REHIM et al., 2006).

Figura 20: Esquema mecanístico para desidratação de isopropanol sobre Nb 2O5 (ABDELREHIM et al., 2006).

Bassan et al. (2013) relataram a quantificação de sítios ácidos de Lewis
e de Bronsted em Nb2O5, mencionando o fato de que diferentes temperaturas
de pré-tratamento podem causar variações significativas na densidade de seus
sítios ácidos. Submetido a um pré-tratamento a 300 °C, foi encontrada maior
densidade de sítios de Lewis, sendo aproximadamente duas vezes maior do
que a densidade de sítios de Bronsted. A identificação e quantificação dos tipos
de sítios ácidos é de grande importância para a elucidação do mecanismo
envolvido na reação e reflete diretamente na seletividade dos produtos
formados.
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Capítulo 3

Objetivos

3.1

Geral:

Produzir metanol e DME através da conversão química de CO 2 por
reações consecutivas de hidrogenação e desidratação, em etapa única,
utilizando catalisadores de caráter bifuncional.

3.2

Específicos:

 Desenvolver catalisadores de Cu e Zn suportados em diferentes
materiais ácidos, alumina (Al2O3) e pentóxido de nióbio (Nb2O5), que
permitam a hidrogenação de CO2 a metanol e DME;

 Utilizar duas diferentes técnicas de preparo de catalisadores, a fim de
avaliar a influência na estrutura e nas características físico, químicas e
ácidas dos catalisadores sintetizados, assim como avaliar a influência
em sua propriedade catalítica;

 Caracterizar os catalisadores sintetizados e os suportes ácidos
empregados em sua composição;

Capítulo 3: Objetivos

68
 Realizar

testes

catalíticos

em

diferentes

condições

reacionais

(temperatura e pressão) a fim de avaliar a eficiência dos catalisadores
sintetizados em relação à conversão e seletividade aos produtos.

 Avaliar

a

capacidade

de

desidratação

de

metanol

a

DME,

desempenhada pelos suportes Al2O3 e Nb2O5, mantendo-se as
condições reacionais aplicadas durante a reação de hidrogenação de
CO2, de maneira a poder comparar a eficiência catalítica do catalisador
bifuncional para a reação de interesse com o poder desidratante do
suporte que o compõe.
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Capítulo 4

Materiais e Métodos

4.1

Reagentes e materiais

Os reagentes e materiais utilizados ao longo deste trabalho encontramse listados na Tabela 4 a seguir.

Tabela 4. Lista de reagentes e materiais.

Substâncias*

Marca

Pureza

Hidrogênio (H2)

Alta pureza, Air Liquide

>99,999 %

Hidróxido de sódio

P.A. ACS, Sigma-Aldrich

Mín. 99 %

Metanol

P.A. ACS, Sigma-Aldrich

Mín. 99,8 %

Mistura CO2/H2 (1 : 3

Padrão Primário, White

(25,160 % CO2 :

mol/mol)

Martins

74,840 % H2)

P.A. Sigma-Aldrich

Mín. 99 %

P.A., Sigma-Aldrich

Mín. 98 %

Alta pureza, Air Liquide

>99,999 %

Nitrato de cobre II
trihidratado (Cu(NO3)2.3H2O)
Nitrato de zinco
hexahidratado
(Zn(NO3)2.6H2O)
Nitrogênio (N2)
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Óxido de nióbio hidratado
(Nb2O5.nH2O)
-Alumina (Al2O3)

AD14488, CBMM

72,6 %

Puralox MP2218, Evonik

Mín. 99%

* Todos os reagentes foram utilizados como recebidos pelo fabricante.

4.2

Síntese de catalisadores

Catalisadores bifuncionais a base de cobre (Cu) e zinco (Zn) foram
preparados utilizando alumina (Al2O3) ou óxido de nióbio (Nb2O5) como
suportes.
Os cálculos para preparo das soluções metálicas foram feitos
objetivando catalisadores com 5 % ou 15 % de Cu e 5 % de Zn. O percentual
metálico foi calculado utilizando relação mássica entre o metal e o suporte.
A síntese foi realizada por dois diferentes métodos de preparo:
precipitação (p) e impregnação úmida (i).

4.2.1 Precipitação:

Soluções de nitrato de cobre (Cu(NO3)2.3H2O) e nitrato de zinco
(Zn(NO3)2.6H2O) foram preparadas de acordo com a quantidade de metal
desejada para composição final de cada catalisador. Para o preparo de
catalisadores com 5 % de Cu e 5% de Zn, foram utilizados 1,89 g de nitrato de
cobre e 2,27 g de nitrato de zinco. Já para o preparo de catalisadores com 15
% de Cu e 5 % de Zn foram utilizados 5,69 g e 2,27 g de nitratos de cobre e
zinco, respectivamente. Em ambos os casos, a mistura dos nitratos foram
solubilizados em água deionizada e avolumados para uma solução de 500 mL.
A solução metálica foi adicionada juntamente a 10 g de suporte em um
balão de três vias. É importante salientar que no caso da utilização de Nb 2O5
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como suporte, foi realizada uma calcinação prévia a 550 °C por 2 horas. O
sistema foi mantido sob agitação constante e com monitoramento de pH ao
longo de todo período da síntese. O agente precipitante utilizado no processo
foi uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) 1M, gotejada lentamente sobre a
mistura das soluções metálicas e o suporte em agitação, até que o sistema
atingisse valores de pH entre 7 e 8.
A Figura 21 ilustra o sistema utilizado para as sínteses por precipitação.

Figura 21: Sistema utilizado para síntese de catalisadores por precipitação.

Ao fim do processo de síntese, o catalisador foi filtrado a vácuo e lavado
com cerca de 1 L de água destilada para retirada do sódio (Na+). Em seguida
foi realizada a secagem em estufa a 150 °C por aproximadamente 15 horas
(overnight).
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4.2.2 Impregnação úmida:

As soluções metálicas foram preparadas a partir de 1,89 g de nitrato de
cobre e 2,27 g de nitrato de zinco, para os catalisadores com 5 % de Cu e 5%
de Zn, ou 5,69 g e 2,27 g de nitratos de cobre e zinco, respectivamente, para
os catalisadores com 15 % de Cu e 5 % de Zn. Em ambos os casos, a mistura
dos nitratos foram solubilizados em água deionizada e avolumada para uma
solução de 500 mL.
Em um erlenmeyer, 10 g de suporte juntamente a solução metálica
foram levados a agitação constante por cerca de 24 horas. Em seguida, a
mistura foi transferida para um balão e este foi acoplado a um sistema de
rotaevaporação. A água foi evaporada a 60°C com auxílio de uma bomba a
vácuo.
A Figura 22 ilustra o sistema de rotaevaporação utilizado para síntese de
catalisadores a partir do método de impregnação úmida.

Figura 22: Sistema de rotaevaporação utilizado para síntese de catalisadores por
impregnação úmida.

Os catalisadores preparados por ambos os métodos foram calcinados
em mufla a 550 °C por 2 horas.
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A Tabela 5 lista os catalisadores preparados e os respectivos teores
metálicos nominais adicionados durante a síntese:

Tabela 5: Lista dos catalisadores preparados.

Catalisadores

% Cu

% Zn

Suporte

Preparo

CuZnO/Al2O3 (p)

5

5

Al2O3

Precipitação

CuZnO/Al2O3 (i)

5

5

Al2O3

Impregnação

CuZnO/Nb2O5 (p)

5

5

Nb2O5

Precipitação

CuZnO/Nb2O5 (i)

5

5

Nb2O5

Impregnação

3CuZnO/Al2O3 (p)

15

5

Al2O3

Precipitação

3CuZnO/Al2O3 (i)

15

5

Al2O3

Impregnação

3CuZnO/Nb2O5 (p)

15

5

Nb2O5

Precipitação

3CuZnO/Nb2O5 (i)

15

5

Nb2O5

Impregnação

4.3

Caracterização de catalisadores:

Todos os catalisadores sintetizados foram caracterizados quanto a
composição química, textura e estrutura, através de técnicas de medida de
fluorescência de raios X (FRX), área específica e difração de raios X (DRX).
Propriedades térmicas e ácidas também foram avaliadas por redução à
temperatura programada (TPR – Temperature Programmed Reduction) e
adsorção seguida de dessorção termoprogramada de n-butilamina (TPD Temperature Programmed Desorption). Para a determinação das espécies
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metálicas presentes nos catalisadores e a interação entre elas, foi utilizada a
técnica de espectroscopia de reflectância difusa (DRS - Diffuse Reflectance
Spectroscopy). A morfologia dos catalisadores foi obtida através de
microscopia eletrônica de varredura (MEV).

4.3.1 Fluorescência de Raios X (FRX):

Esta técnica nos permite a identificação dos elementos presente na
amostra e sua proporção.
Na FRX usa-se uma fonte de radiação X de elevada energia (radiação
gama) para provocar a excitação dos átomos da substância que será
analisada. Ao retornar para o estado fundamental ocorre liberação de energia e
a radiação emitida incide sobre o cristal analisador através do ângulo de
difração. Então, medindo-se a emissão a um comprimento de onda de
fluorescência é possível identificar e quantificar os elementos constituintes da
amostra. A técnica consegue identificar elementos com número atômico maior
que 5 (Z > 5).
A composição química do material foi obtida a partir de análise por FRX,
para qual foi utilizado um Espectrômetro de Fluorescência de Raios X PW2400
da Philips, munido de tubo de Rh de 3 KW de potência, seis cristais
analisadores e dois detectores (selado e fluxo). O software utilizado para as
análises foi o SemiQ, desenvolvido pela Philips e que acompanha o
equipamento.
A perda ao fogo foi determinada através da obtenção do peso da
amostra antes e depois de ser aquecida até 950°C por meia hora. Os
elementos foram detectados a partir da fusão de 1,0 g de pó do material
misturados com 7 g de tetraborato de lítio. As condições analíticas para a
dosagem dos elementos presentes nas amostras foram: detectores selado e de
fluxo, cristais analisadores PET, Ge, PX1, PX3 e LIF200 e potência do tubo 24
KV e 90 mA ou 50 KV e 50 mA, dependendo do elemento químico a ser
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detectado. Com base em análises de padrões, o erro analítico relativo estimado
é: Si, Al (< 1 %), Fe, Mg, Ca (1 - 2 %), Ti, Na, K (3 – 5 %), P e outros elementos
traços ( 6 %). As curvas de calibração foram obtidas a partir da análise de
padrões de óxidos puros dos elementos.
As análises foram realizadas no Laboratório de Fluorescência de Raios
X do Departamento de Geologia da UFRJ.

4.3.2 Área específica:

A caracterização textural compreende a determinação dos seguintes
parâmetros: área específica, volume específico de poros, porosidade e
distribuição do tamanho de poros. Para caracterizar os catalisadores estudados
foram avaliados a área específica e o volume de poros. Tais parâmetros foram
determinados a partir de isotermas de adsorção-dessorção (fisissorção) na
temperatura de nitrogênio (N2) líquido.
A fisissorção é um processo em que as moléculas gasosas interagem
com superfícies sólidas sem compartilhamento ou troca de elétrons. O
processo baseia-se, fundamentalmente, em interações de Van der Waals. É
um processo reversível, exotérmico, com baixo calor de adsorção. Os gases
entram em contato com um sólido adsorvente e, em função da superfície,
apresentam um desbalanceamento de forças moleculares. As moléculas do
gás adsorvidas atraem novas moléculas formando multicamadas adsorvidas na
superfície adsorvente.
Para determinar as características do adsorvente, as isotermas de
adsorção e de dessorção devem ser estabelecidas. Uma isoterma é uma curva
em que o volume adsorvido é representado em função da pressão relativa. A
forma da isoterma revela a estrutura de poro do adsorvente e o processo de
adsorção e dessorção.
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O modelo para o estudo de fisissorção utilizado foi o BET, criado por
Brunauer, Emmett e Teller e aplicável para adsorção em multicamadas
(BRUNAUER et al., 1940).
As propriedades texturais dos catalisadores foram determinadas por
fisissorção de N2. As análises foram realizadas em um equipamento ASAP
2020 (Surface Area and Porosity Analyser) da Micromeritics (Figura 23). Cerca
de 200 mg de amostra foi pré-tratada a 300 °C por 10 horas sob pressão
reduzida. Após o pré-tratamento, as isotermas de adsorção de N2 foram
obtidas a temperatura de N2 líquido (-196 °C).

Figura 23: ASAP 2020 Micromeritics utilizado para análise textural dos catalisadores.

4.3.3 Difração de Raios X (DRX):

DRX é uma técnica que permite a caracterização da estrutura cristalina
dos materiais que constituem uma amostra. Também pode ser utilizada para
estimar o tamanho dos cristalitos.
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A

difração

é

um

fenômeno

de

espalhamento

da

radiação

eletromagnética provocada pela interação entre o feixe de raios X incidente e
os elétrons dos átomos componentes de um material. A técnica consiste na
incidência da radiação em uma amostra e na detecção dos fótons difratados,
que constituem o feixe difratado. No difratômetro, se obtém um registro gráfico
dos sinais que as reflexões originam em detectores eletrônicos de radiação.
As amostras foram analisadas em um difratômetro de modelo XRD 6000
da marca Shimadzu, utilizando-se radiação CuK, com 40 kV de voltagem e
corrente de 30 mA. Os espectros foram registrados em ângulos de Bragg (2)
crescentes, partindo-se de 5 a 80° e velocidade de varredura de 4 °/min.
As análises foram realizadas no Laboratório de Multiusuários de Análise
por Difração de Raios X do Instituto de Química da UFRJ

4.3.4 Redução à Temperatura Programada (TPR):

A técnica de TPR foi utilizada para determinar o perfil de redução para
cada espécie componente do catalisador.
A técnica consiste na passagem de uma mistura gasosa redutora
composta de hidrogênio e argônio (H2 / Ar), sobre a amostra previamente seca,
a uma vazão determinada e com aquecimento linear de temperatura. A
redução da amostra é acompanhada por um detector de condutividade térmica
(TCD). O perfil de temperatura e consumo de H2 são monitorados ao longo da
análise, possibilitando a determinação das condições e teor de redução do
catalisador.
Para esta análise foi utilizado o equipamento SAMP3 (Sistema Analítico
Multipropósito), ilustrado na Figura 24.
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Figura 24: SAMP3 utilizado para as análises de TPR.

A vazão de gases utilizado foi de 30 mL/min, tanto para a passagem de
Ar inerte como para a mistura H2 / Ar (2,2 %). Durante a análise foi utilizado um
tubo de vidro preenchido com sílica gel azul para captura de água que é
formada durante a reação de redução.
Foi utilizado um reator em “U” preenchido com cerca de 50 mg de
catalisador já calcinado. Antes de se iniciar a etapa de redução é necessário
que seja feito um pré-tratamento da amostra. Sob fluxo de Ar, o catalisador foi
submetido a uma rampa de aquecimento de 10 °C/min até a temperatura de
550 °C e nela permanecendo por 40 minutos. Ao término desta etapa o
equipamento foi resfriado até temperatura ambiente. Após o pré-tratamento
inicia-se a redução da amostra, que foi submetida a uma taxa de aquecimento
de 10 °C/min até atingir 1000 °C, permanecendo nesta temperatura por 30
minutos.
A análise é iniciada com passagem de Ar / H2 em “by-pass” para
obtenção do volume morto nos primeiros 5 minutos. Depois, o fluxo de gás é
desviado para o reator e inicia-se o aquecimento para que, ao longo da
elevação da temperatura, ocorra a redução na presença do gás redutor. Após
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atingir a temperatura de 1000 °C o fluxo de gás é novamente desviado para
“by-pass” e é substituído pelo Ar para obtenção de volume morto final.
A temperatura de redução é obtida através da formação de picos de
redução apresentados no gráfico da análise.

4.3.5 Adsorção e dessorção a temperatura programada de n-butilamina:

A caracterização dos sítios ácidos de um catalisador é fundamental para
interpretação de sua atividade e seletividade, permitindo relacionar sua
propriedade catalítica com a propriedade ácida.
A medida de acidez dos catalisadores foi realizada em duas etapas:
adsorção de n-butilamina realizada em uma unidade de vidro (Figura 25)
seguida de dessorção a temperatura programada realizada em analisador
termogravimétrico TGA-50 da Shimadzu (Figura 26).

Figura 25: Unidade de vidro utilizada para adsorção de n-butilamina.
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Figura 26: Analisador termogravimétrico TGA-50 empregado nas análises de TPD.

Para a adsorção de n-butilamina foi utilizado cerca de 25 mg de
catalisador já calcinado, colocado em um reator de vidro de tubo reto com
haste lateral. O reator foi acoplado à unidade e o catalisador foi submetido a
vazão de 40 mL/min de gás hélio (He) e uma rampa de aquecimento de 10
°C/min até atingir uma temperatura de 500 °C, na qual permaneceu por 30
minutos para sua pré-ativação. Depois de pré-ativado, o catalisador foi
resfriado até 150 °C, quando o fluxo de He foi desviado para passagem por um
saturador contendo n-butilamina mantida à temperatura ambiente. O fluxo
enriquecido com a amina passou pela amostra em um período de 20 minutos.
Em seguida, foi realizada uma purga no sistema com gás He por 10 minutos
para remoção do excesso de n-butilamina adsorvida.
Após a etapa de adsorção o catalisador foi submetido à análise
termogravimétrica

(TGA

-

Thermogravimetric

Analysis)

para

o

acompanhamento da dessorção de n-butilamina. Esta técnica é quantitativa e
permite a determinação da perda de massa. No entanto, o intervalo de
temperatura em que ocorre a perda de massa é um parâmetro qualitativo, pois
depende do instrumento e de características da amostra. Para a melhor
identificação das faixas de temperatura nas quais ocorrem as perdas de massa
foi utilizada a derivada da curva de TGA (curva de DTG).
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A amostra foi pesada no prato termogravimétrico do equipamento e
submetida à análise operando numa faixa de temperatura de 20 °C a 900 °C
com taxa de aquecimento de 10 °C/min, sob fluxo de N2.
Com esta análise é possível observar a perda de massa adsorvida no
catalisador com o aumento da temperatura. Permitindo assim, a quantificação
de sítios ácidos totais presentes no material analisado através da dessorção da
n-butilamina de acordo com determinadas faixas de temperatura.

4.3.6 Espectroscopia de Reflectância Difusa (DRS)

Através do DRS é possível obter informações sobre o suporte e as espécies
presentes que constituem o catalisador. Esta técnica permite a determinação das

espécies metálicas presentes nos catalisadores, assim como também a
interação existente entre elas.
As análises de DRS executadas na região Ultravioleta Visível (UV-Vis)
foram realizadas à temperatura ambiente em um espectrofotômetro Agilent
Technologies, modelo Cary 60 UV-Vis, com suporte para amostra sólida Harrick
(Figura 27).

Figura 27: Espectrofotômetro Cary 60 UV-Vis, com suporte para amostra sólida.

Capítulo 4: Materiais e Métodos

82
A região de comprimento de onda entre 200 e 400 nm é denominada
ultravioleta, enquanto a região do visível compreende a faixa entre 400 e 700
nm e é responsável pela cor das substâncias. A absorção dessas radiações
excita os elétrons da molécula, dando origem às chamadas transições
eletrônicas. Nestas transições, os elétrons de valência são promovidos de seu
estado fundamental para o estado excitado. Em seguida, o excesso de energia
é

emitido

na

forma

radiativa

com

emissão

de

luz

(luminescência,

fosforescência) ou na forma não radiativa em que não há emissão de luz
(decaimento térmico), como ocorre no DRS (ALVES, 2001).
Geralmente, os compostos de metais de transição d apresentam
espectros na região entre 350 - 700 nm, atribuídas às transições d-d. As
bandas nas regiões menores que 350 nm são atribuídas às bandas de
transferência de carga (TC) (ALVES, 2001).

4.3.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

A morfologia dos sólidos foi investigada através da técnica de
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), utilizando-se um microscópio
Quanta 400 FEG da Fei Company. As amostras não foram submetidas a
nenhum tipo de tratamento prévio, apenas foram pulverizadas em cima de fita
dupla face de carbono.
As análises foram realizadas pelo Laboratório de Caracterização do
Núcleo de Catálise (NUCAT) pertencente à COPPE / UFRJ.

4.4

Testes catalíticos:

Os catalisadores sintetizados foram submetidos a testes catalíticos
executados em uma unidade catalítica automatizada PID (Process Integral
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Development) da Eng & Tech acoplada a um cromatógrafo a gás CG 7890A da
Agilent Technologies com dois detectores: detector por ionização de chama
(FID - Flame Ionization Detector) e detector por condutividade térmica (TCD Thermal Conductivity Detector). A Figura 28 ilustra o equipamento utilizado.

Figura 28: PID acoplado ao CG 7890A, equipamento utilizado na execução dos testes
catalíticos.

Variáveis como pressão e temperatura foram estudadas a fim de obter
as melhores condições reacionais para obtenção dos produtos desejados,
mantendo-se uma velocidade espacial constante.
Em um reator de aço e liga metálica foi colocado uma mistura de 500 mg
de catalisador e 500 mg de carbeto de silício (SiC), ambos peneirados (32-115
mesh). Antes de se iniciar a reação de hidrogenação o catalisador foi reduzido
por 5 horas a 140 °C sob vazão de 47,5 mL/min de N2 e 4 mL/min de H2. Em
seguida, a temperatura foi elevada com uma taxa de aquecimento de 1 °C/min
até atingir 270 °C, na qual permaneceu por mais 2 horas a pressão atmosférica
e sob fluxo de gás. Após redução, a amostra foi resfriada sob vazão de 50
mL/min de N2 sob pressão atmosférica.
Para que o sistema reacional seja estabilizado na temperatura e
pressão, com as quais será executada a reação, foi utilizada uma taxa de
aquecimento de 10 °C/min sob vazão de 100 mL/min de N2 até a temperatura
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desejada. Após a etapa de aquecimento, é iniciada a hidrogenação utilizandose uma mistura de gás CO2/H2 com razão molar 1:3 a um vazão de 150
mL/min. As reações tiveram duração de 8 horas. Inicialmente, os testes foram
realizados com três diferentes temperaturas (230 °C, 250 °C, 270 °C) e
pressões de 30 bar e 50 bar, numa velocidade espacial fixa de
aproximadamente 10 h-1.
Para a análise cromatográfica foi utilizada uma coluna HP-Plot – Q. As
condições cromatográficas utilizadas para o monitoramento das reações estão
listadas na Tabela 6:

Tabela 6: Condições cromatográficas empregadas para análise dos testes catalíticos.

Temperatura

Taxa de
aquecimento

Temperatura

Tempo

40 °C

-

-

3,5 min

40 °C

15 °C/min

220 °C

18,5 min

Tempo de análise

22 min

Split

20:1

Para a obtenção de resultados referentes à conversão e seletividade dos
produtos obtidos foram construídas curvas de calibração para todos os
componentes da reação.
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Resultados

5.1

Síntese de catalisadores

Após as etapas de síntese e calcinação foram obtidos os catalisadores,
como exibidos na Figura 29.

CuZnO/Al2O3 (p)

CuZnO/Nb2O5 (p)

3CuZnO/Al2O3 (p)

3CuZnO/Nb2O5 (p)

CuZnO/Al2O3 (i)

CuZnO/Nb2O5 (i)

3CuZnO/Al2O3 (i)

3CuZnO/Nb2O5 (i)

Figura 29: Catalisadores preparados via precipitação e impregnação úmida, calcinados a 550
°C por 2h.

Durante a técnica de precipitação utilizando Nb2O5 como suporte foi
possível observar que, ao fim do processo, o catalisador não apresentava
aspecto homogêneo. Com a finalidade de estabilizar sua estrutura e evitar uma
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possível formação de niobatos metálicos devido ao efeito SMSI, o óxido de
nióbio utilizado como suporte nos processos de síntese passou a ser calcinado
previamente (MENDES, 2006). Além disso, também considerou-se o fato de
que sem tratamento prévio este material apresenta aspecto amorfo e após
calcinação em temperaturas determinadas seu aspecto torna-se cristalino
(NOWAK, 1999; CHAI, 2007).
De posse destas informações foi definido que o suporte Nb 2O5 seria
calcinado a 550 °C como etapa prévia à síntese dos catalisadores.

Para

comprovar a morfologia das amostras de Nb2O5 utilizadas neste trabalho,
calcinada a 550 °C e não calcinada, foram realizadas análises de DRX através
das quais podemos observar os difratogramas apresentados na Figura 30.

450000

Nb2O5 calcinado

400000

Nb2O5 não calcinado

Intensidade (u.a)

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
0
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20

30

40

50

60

70

80

2

Figura 30: DRX de amostras de Nb2O5 antes e depois da calcinação a 550 °C.

Após a modificação na metodologia de preparo utilizando Nb2O5, foi
possível obter catalisadores visualmente mais homogêneos. No que diz
respeito à utilização de Al2O3 não foram observados problemas quanto à
homogeneidade do material obtido.
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Os dois métodos de preparação empregados para a síntese dos
catalisadores foram considerados satisfatórios, pois tanto os catalisadores
obtidos a partir da precipitação quanto por impregnação úmida apresentaram
aspectos homogêneos ao final do processo.

5.2

Caracterização de catalisadores

5.2.1 Fluorescência de Raios X (FRX):

A Tabela 7 apresenta a composição química dos catalisadores.

Tabela 7: Composição química dos catalisadores sintetizados, obtida por análises de FRX.

Catalisadores

% Desejado
(Preparo)

% Real (medido por FRX)

% Cu

% Zn

% CuO

% Cu

% ZnO

% Zn

CuZnO/Al2O3 (p)

5

5

4,6

3,7

3,7

3

CuZnO/Al2O3 (i)

5

5

4,6

3,7

4

3,2

CuZnO/Nb2O5 (p)

5

5

3,9

3,1

5,9

4,7

CuZnO/Nb2O5 (i)

5

5

3,3

2,6

3,5

2,8

3CuZnO/Al2O3 (p)

15

5

10,9

8,7

4,1

3,3

3CuZnO/Al2O3 (i)

15

5

10,1

8,1

4

3,2

3CuZnO/Nb2O5 (p)

15

5

13,7

10,9

5,4

4,3

3CuZnO/Nb2O5 (i)

15

5

18,7

14,9

7

5,6
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Ao observar a Tabela 7 nota-se que os catalisadores preparados pelos
dois métodos apresentam percentual mássico próximo ao desejado. Foram
obtidos catalisadores com razão mássica real aproximada de 1:1 e 3:1
referentes aos teores metálicos de Cu e Zn, respectivamente.
O catalisador 3CuZnO/Nb2O5 (i) apresentou um teor real de zinco
superior ao teor nominal utilizado para preparo da solução metálica precursora.
Isso pode ter ocorrido devido a uma possível projeção de parte do suporte junto
à água da solução durante o período inicial da rotaevaporação.
Como foi obtida razão mássica real aproximada de 1:1 e 3:1 para todos
os catalisadores preparados, independente do método de preparo adotado,
deste modo, fica evidente que o método de preparo não interferiu
significativamente na composição química dos materiais sintetizados.

5.2.2 Área específica:

Os catalisadores analisados apresentaram isoterma de fisissorção do
tipo IV, o que corresponde a materiais sólidos mesoporosos, ou seja, com
tamanhos de poros entre 20-500 Å (2 – 50 nm). A Figura 31 apresenta a
isorterma obtida para o catalisador 3CuZnO/Al2O3 (p), que é semelhante as
isotermas obtidas para os demais catalisadores.
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Figura 31: Isorterma de fisissorção do tipo IV referente ao catalisador 3CuZnO/Al2O3 (p).

A Tabela 8 apresenta os valores de área específica, volume e tamanho
médio de poros do material sintetizado e dos suportes de partida. Os
catalisadores suportados em Al2O3 apresentam área superficial e volume de
poros mais elevados que os suportados em Nb2O5. Em geral, a área específica,
volume e tamanho médio de poros dos catalisadores seguem a mesma
tendência dos suportes que os constituem, apresentando valores um pouco
menores que os referentes aos seus precursores, alumina e óxido de nióbio
calcinado. Não houve significativa diferença nos resultados para os
catalisadores preparados por precipitação e impregnação, considerando um
mesmo suporte. No entanto, ocorreu uma redução bastante significativa na
área específica do suporte Nb2O5, além de uma pequena redução no volume
de poros, após ser calcinado a 550 °C por 2 horas. Além disso, ocorre grande
aumento do tamanho médio de poros. Esses dados se assemelham bastante
aos valores obtidos por Chai et al. (CHAI et al., 2007). Isso pode ser justificado
devido ao tratamento térmico à elevada temperatura usada para estabilizar o
Nb2O5 que passa da condição amorfa para cristalina (IIZUKA et al., 1983).
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Tabela 8: Área superficial e volume de poros dos catalisadores e suportes estudados.

Catalisadores

Área BET (m2/g)

Volume de poros
(cm3/g)

Tamanho médio
de poros (Å)

CuZnO/Al2O3 (p)

171

0,46

108

CuZnO/Al2O3 (i)

168

0,46

108

CuZnO/Nb2O5 (p)

30

0,09

112

CuZnO/Nb2O5 (i)

32

0,11

131

3CuZnO/Al2O3 (p)

158

0,44

110

3CuZnO/Al2O3 (i)

163

0,42

102

3CuZnO/Nb2O5 (p)

30

0,10

125

3CuZnO/Nb2O5 (i)

27

0,10

141

Al2O3

206

0,55

106

Nb2O5

138

0,15

45

Nb2O5 (calcinado)

42

0,11

104

5.2.3 Difração de Raios X (DRX):

As análises de DRX, ilustradas nas Figuras 32 e 33, mostram que os
catalisadores sintetizados apresentam perfis de difração semelhantes aos
exibidos pelos suportes precursores. Isso indica que o suporte não foi
modicado por nenhum dos métodos de síntese utilizados e nem mesmo pela
etapa de calcinação pós-síntese.
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A)

B)

Figura 32: DRX dos catalisadores com razão mássica 1:1 (Cu:Zn). A) suportados em
Al2O3; B) suportados em Nb2O5.
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A)
*

*

*

*

B)

Figura 33: DRX dos catalisadores com razão mássica 3:1 (Cu:Zn). A) suportados em Al2O3;
B) suportados em Nb2O5. *CuO

As Figuras 32 e 33 também apresentam os perfis de CuO e ZnO,
através dos quais, por comparação, podemos observar que não há evidências
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conclusivas para

presença

das fases cristalinas desses óxidos nos

catalisadores com baixo teor metálico (razão mássica 1:1), exibidos na Figura
32. Ambos os métodos de preparo, precipitação e impregnação, promoveram a
geração de pequenas partículas dos óxidos de cobre e zinco pouco cristalinas
ou amorfas que foram indetectáveis pelas análises de DRX. É provável que
isso tenha ocorrido devido ao baixo teor metálico nesses catalisadores.
Nos difratogramas da Figura 33 referentes aos catalisadores com maior
percentual de Cu (razão mássica 3:1) é possível observar dois sinais entre os
ângulos 35 e 40, referentes à CuO. Quanto ao ZnO, não foi possível observar
sinal característico.

5.2.4 Redução à Temperatura Programada (TPR):

As análises de TPR permitiram traçar o perfil de redução dos
catalisadores. As Figuras 34 e 35 ilustram os perfis dos catalisadores com
razão mássica 1:1 e 3:1 (Cu:Zn), respectivamente. Também é apresentado o
perfil de redução de CuO, utilizado como referência.
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Figura 34: Perfis de redução para os catalisadores com razão mássica 1:1 (Cu:Zn).

Figura 35: Perfis de redução para os catalisadores com razão mássica 3:1 (Cu:Zn).
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A redução de CuO é caracterizada por um pico largo na faixa de 200 –
400 °C, que compreende a redução do cobre em duas etapas, sendo elas: Cu+2
a Cu+1 seguida de Cu+1 a Cu0 (FIERRO et al., 1996). A redutibilidade do CuO
nos catalisadores parece ser influenciada pela natureza do suporte e método
de preparado. Nos catalisadores suportados em Al2O3 os picos de redução têm
deslocamento para menores temperaturas, sendo mais pronunciados nos
catalisadores impregnados, com destaque para o catalisador com razão
mássica 1:1 (Figura 34), CuZnO/Al2O3 (i), que apresentou um máximo de
consumo de H2 na temperatura média de 200 °C. A técnica de impregnação
úmida para suportar partículas metálicas, geralmente, produz uma maior
agregação de clusters metálicos, como resultado do aumento da viscosidade
da solução contendo os metais precursores durante o processo de secagem
(MARCEAU et al., 2009). Agregados maiores podem ter uma interação menor
com o suporte, facilitando a redução.
De maneira inversa, nos catalisadores suportados em Nb 2O5 os picos de
redução se deslocaram para maiores temperaturas e o CuO não foi reduzido
tão facilmente. O óxido de nióbio é um suporte redutível na presença de
partículas metálicas e interage fortemente com elas. Mesmo com o tratamento
térmico prévio, objetivando a estabilização de sua estrutura, o Nb 2O5 calcinado
ainda interage com as partículas metálicas da superfície. Para óxidos
redutíveis, como TiO2, CeO2 e Nb2O5, a literatura descreve a ocorrência do
fenômeno SMSI (UCHIJIMA et al., 1996), que pode ser a principal causa do
deslocamento do pico de redução de CuO para maiores temperaturas .
Em todos os perfis correspondentes aos catalisadores suportados em
Nb2O5 foi observado consumo de H2 em temperaturas acima de 800 °C, que é
atribuído à redução do suporte. A redução do óxido de nióbio ocorrida na faixa
entre 800 – 1300 °C é característica da redução de Nb2O5 a NbO2 (NOWAK e
ZIOLEK, 1999).
Como já esperado, não se observa picos de consumo de H 2 referentes a
redução de ZnO na faixa de temperatura estudada. Análises de catalisadores
monometálicos constituídos apenas de suporte e ZnO foram realizadas e neles
Capítulo 5: Resultados e Discussão

96
também não foi possível observar picos referentes a redução de Zn. Estes
resultados encontram-se no APÊNDICE A.

5.2.5 Adsorção e dessorção termoprogramada de n-butilamina:

A acidez dos catalisadores e suportes foi estimada através da técnica de
adsorção de n-butilamina, seguida de TGA para dessorção termoprogramada
do material adsorvido no catalisador.
A Figura 36 apresenta o perfil típico da análise de TGA/DTG obtida para
os catalisadores. A curva em azul refere-se à análise termogravimétrica, onde
pode ser observada a perda de massa em função da temperatura. A derivada
dessa curva está representada em rosa. As curvas termogravimétricas dos
demais catalisadores preparados e dos suportes precursores encontram-se no
APÊNDICE B.

CuZnO/Al
Cat12O3 (p)

TGA
%

DrTGA
mg/min

100.00

Weight Loss

0
-0.226 x10
mg
-2.062 0%
x10

-0.00

95.00
Weight Loss

0

-0.397 mg
x10
-3.623 0%
x10

90.00
-0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00
Temp [C]

Figura 36: Curva termogravimétrica do catalisador CuZnO/Al2O3 (p).
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A Tabela 9 apresenta os resultados de acidez total e distribuição de
força ácida estimadas para os catalisadores em comparação com os suportes.
Para o cálculo do número de sítios médios e fortes foram fixadas as faixas de
temperatura em 150 °C a 300 °C e 300 °C a 550 °C, respectivamente. Os
dados foram calculados em mmol de sítios ácidos por grama de catalisador. O
número de sítios totais se refere ao somatório dos sítios médios e fortes.

Tabela 9: Medida de acidez dos catalisadores e suportes estudados.

Sítios Médios
(150 °C - 300 °C)
Catalisadores

Sítios Fortes
(300 °C- 550 °C)

Sítios
totais
(mmol/gcat)

Acidez
(mmol/gcat)

Força
Ácida
(%)

Acidez
(mmol/gcat)

Força
Ácida
(%)

CuZnO/Al2O3 (p)

0,28

36

0,50

64

0,78

CuZnO/Al2O3 (i)

0,44

60

0,29

40

0,73

CuZnO/Nb2O5 (p)

0,04

27

0,12

73

0,16

CuZnO/Nb2O5 (i)

0,16

58

0,11

42

0,27

3CuZnO/Al2O3 (p)

0,34

55

0,28

45

0,63

3CuZnO/Al2O3 (i)

0,28

40

0,42

60

0,70

3CuZnO/Nb2O5 (p)

0,08

49

0,08

51

0,16

3CuZnO/Nb2O5 (i)

0,08

52

0,08

48

0,16

Al2O3

0,29

46

0,35

54

0,64

Nb2O5

0,10

59

0,07

41

0,17

Nb2O5 (calcinado)

0,09

35

0,16

65

0,25
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Observa-se que a Al2O3 é um suporte mais ácido, em termos de número
de sítios, que o Nb2O5 calcinado; essa propriedade foi refletida nos
catalisadores preparados. Os catalisadores, em geral, apresentaram acidez
próxima ao suporte que os constituem, ou mostraram um pequeno aumento no
número de sítios ácidos, indicando que a adição de metais não alterou
significativamente a acidez do suporte. Os catalisadores CuZnO/Nb2O5 (p),
3CuZnO/Nb2O5 (p) e 3CuZnO/Nb2O5 (i) revelaram um comportamento
discrepante dos demais, onde o número de sítios ácidos foi reduzido.
O método de preparo não alterou de maneira significativa esse
parâmetro; foram encontrados valores bem próximos ou até iguais para
catalisadores de mesma composição metálica.
É válido mencionar que existe a possibilidade de adsorção de nbutilamina nos sítios metálicos, o que pode explicar os casos em que houve
aumento no número de sítios ácidos dos catalisadores, podendo ser devido a
adsorção da molécula sonda sobre a superfície dos metais.

5.2.6 Espectroscopia de Reflectância Difusa (DRS)

Nas Figuras 37 e 38 encontram-se os espectros de DRS referentes aos
catalisadores suportados em Al2O3 e Nb2O5, respectivamente. Por comparação
dos espectros obtidos experimentalmente com resultados da literatura é
possível identificar as espécies presentes nos catalisadores.
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Figura 37: Espectros de DRS dos catalisadores suportados em Al2O3.

Figura 38: Espectros de DRS dos catalisadores suportados em Nb2O5.
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Os espectros dos catalisadores suportados em Al2O3 (Figura 37) e
preparados por impregnação apresentaram uma única banda larga na faixa
entre 300 e 700 nm referente ao CuO. Tal perfil corrobora com o observado por
Machado et al., que relatou absorção em semelhante faixa para o espectro de
DRS de uma amostra de CuO bulk (MACHADO et al., 2002). Turco et al.
atribuiu a essa banda as possíveis transições de transferência de carga
envolvendo Cu+2–O-2–Cu+2, mencionando também sobre uma possível
absorção em torno de 400 nm devido a presença de ZnO (TURCO et al., 2004).
Machado et al. também relataram uma interação entre CuO e ZnO dando
origem a uma banda de absorção larga e intensa em faixa semelhante aos
dados experimentais aqui apresentados, 300 – 700 nm (MACHADO et al.,
2002). O espectro de CuZnO/Al2O3 (i) possui banda mais intensa,
assemelhando-se a banda absorção característica para CuO bulk (MACHADO
et al., 2002). Nos espectros referentes aos catalisadores preparados via
precipitação não foram detectadas bandas correspondentes às espécies
metálicas.
Os espectros dos catalisadores suportados em Nb2O5 (Figura 38)
apresentaram duas bandas com absorção máxima em aproximadamente 400 e
550 nm, como também observado por Furtado et al. e Machado et al. em um
catalisador de Cu/Nb2O5 (FURTADO, 2004; MACHADO et al., 2002). A banda
na região de menor comprimento de onda (350 – 450 nm) é atribuída ao Nb2O5
e a banda na faixa de 500 – 700 nm é atribuída ao CuO (MACHADO et al.,
2002). A intensidade de reflectância dessas bandas aumenta quando os
catalisadores

são

provenientes

de

síntese

via

impregnação

úmida,

CuZnO/Nb2O5 (i) e 3CuZnO/Nb2O5 (i), onde o catalisador com menor teor
metálico (CuZnO/Nb2O5 (i)) apresenta uma intensidade mais pronunciada.
Quanto aos catalisadores preparados por precipitação, há bandas na mesma
faixa de comprimento de onda referentes a Nb 2O5 e CuO, no entanto a
intensidade das bandas é menor.
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5.2.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Os

catalisadores

suportados em

Al2O3 tiveram

sua

morfologia

investigada através da microscopia eletrônica de varredura, a fim de avaliarmos
as diferenças morfológicas nesses materiais oriundas do método de preparo de
cada catalisador.
Através das micrografias obtidas por MEV observam-se diferentes
morfologias para os sólidos analisados. A Figura 39 apresenta as micrografias
dos catalisadores 3CuZnO/Al2O3 (p) e 3CuZnO/Al2O3 (i) e a Figura 40
apresenta as micrografias dos catalisadores CuZnO/Al2O3 (p) e CuZnO/Al2O3
(i).
Na Figura 39, a micrografia do catalisador 3CuZnO/Al2O3 (p) apresenta
uma estrutura com aspecto esponjoso e com agregados cristalinos menores
aparentando certa uniformidade estrutural. Em contrapartida, o catalisador
3CuZnO/Al2O3 (i) parece apresentar agregados cristalinos maiores.
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Figura 39: Micrografias dos catalisadores 3CuZnO/Al2O3 (p) e 3CuZnO/Al2O3 (i).

Observando a Figura 40 notamos que CuZnO/Al2O3 (p) parece
apresentar maior homogeneidade microestrutural que CuZnO/Al2O3 (i).
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Figura 40: Micrografias dos catalisadores CuZnO/Al2O3 (p) e CuZnO/Al2O3 (i).

No que diz respeito às técnicas de preparo dos catalisadores, a
precipitação levou à uma distribuição, aparentemente, mais uniforme dos
agregados cristalinos na estrutura dos materiais, onde estes agregados
cristalinos também parecem ser menores. Enquanto os catalisadores
preparados por impregnação apresentaram uma morfologia pouco uniformes e
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com agregados cristalinos maiores. Desta forma, podemos observar a
importância da técnica de preparo para a morfologia do catalisador, lembrando
que as características morfológicas e de distribuição dos agregados metálicos
na superfície do material podem influenciar bastante em sua atividade
catalítica.

5.3

Testes catalíticos

5.3.1 Hidrogenação de CO2:

Para

melhor

comparação

e

compreensão

dos

resultados,

os

catalisadores foram separados em dois grupos de acordo com o teor metálico
em sua composição. Desta forma, temos catalisadores com a razão percentual
mássica aproximada 1:1 e 3:1 (Cu:Zn) para os grupos 1 e 2, respectivamente.
A Tabela 10 lista os componentes de cada grupo.

Tabela 10: Divisão dos grupos de catalisadores de acordo com a razão mássica Cu:Zn.

Grupo 1

Grupo 2

(% Cu:Zn ~ 1:1)

(% Cu:Zn ~ 3:1)

CuZnO/Al2O3 (p)

3CuZnO/Al2O3 (p)

CuZnO/Al2O3 (i)

3CuZnO/Al2O3 (i)

CuZnO/Nb2O5 (p)

3CuZnO/Nb2O5 (p)

CuZnO/Nb2O5 (i)

3CuZnO/Nb2O5 (i)
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Com o objetivo de quantificar os produtos obtidos na reação, foram feitas
curvas de calibração para CO2, CH4, metanol, DME e CO. A quantidade de
H2O foi excluída dos cálculos de conversão de CO2 e seletividade dos
produtos.
Os cálculos de conversão de CO2 (Eq. 10) foram descritos a partir das
quantidades, em mmol, de CO2 alimentado e residual na reação. Os valores de
seletividades (Eq. 11) foram obtidos em termos percentuais com relação ao
total de produtos obtidos.

Os cálculos utilizados encontram-se descritos a

seguir:

% Conversão CO2 = (CO2 alimentado – CO2 residual) x 100

Eq. 10

CO2 alimentado

% Seletividade X =

%X

Eq. 11

% total dos produtos

Onde X = metanol, DME ou CH4.

Deve-se mencionar que, ao longo de todo o processo reacional (8
horas), foi realizado o monitoramento da reação por análises de cromatografia,
mas não foram observadas alterações nos perfis obtidos, ou seja, desde os
primeiros minutos de reação até seu término o perfil cromatográfico e
correspondentes

valores

de

conversão

e

seletividade

permaneceram

inalterados. Isso indica que o catalisador não sofreu desativação ao longo do
período de 8 horas de reação. A Figura 41 apresenta um cromatograma típico
obtido durante as reações de hidrogenação de CO2 sobre os catalisadores
estudados.
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Figura 41: Cromatograma típico para as reações de hidrogenação de CO 2 sobre os
catalisadores estudados. *Tr = Tempo de retenção.

A Figura 42 apresenta a conversão de CO2 para os catalisadores do
grupo 1. Observando os resultados nota-se que a conversão aumenta com o
aumento da pressão, como já previsto segundo a termodinâmica da reação de
hidrogenação de CO2. Os catalisadores também se mostraram mais ativos com
a elevação da temperatura, onde maior desempenho foi obtido a 270 °C. Isso
indica que, em baixas conversões, a reação é afetada pelo aumento da
temperatura, tendo em vista que a reação, ainda, está distante da faixa de
equilíbrio. Tal comportamento, também, foi observado por Mota et al., onde o
catalisador CuZnAl (50/40/10 mol %) tem sua atividade aumentada com a
elevação da temperatura na faixa entre 230 -270 °C, alcançando taxa de
produção de metanol próxima ao valor obtido pela reação no equilíbrio a 270
°C (MOTA et al., 2013).
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Figura 42: Conversão de CO2 sobre catalisadores do grupo 1. Tempo de reação: 8h;
-1

Velocidade espacial: 10 h . (■)CuZnO/Al2O3 (p); (■) CuZnO/Al2O3 (i); (■) CuZnO/Nb2O5 (p);
(■) CuZnO/Nb2O5 (i).

O catalisador mais ativo do grupo 1, em todas as condições reacionais
estudadas, foi o CuZnO/Al2O3 (i), apresentando conversão máxima de 9 % a
270

°C

e

50

bar.

Os

catalisadores

suportados

em

Nb2O5

foram

significativamente menos ativos, assim como o catalisador CuZnO/Al 2O3 (p).
Como discutido anteriormente nos resultados de caracterização, os perfis de
TPR mostraram que a natureza do suporte e o método de preparo dos
catalisadores afetou fortemente a redutibilidade do CuO. Outro ponto
importante a ser considerado é o fato de que, para todos os catalisadores, a
temperatura de ativação (redução) foi delimitada a 270 °C, de modo a
minimizar possível sinterização das partículas metálicas. No entanto, esta
delimitação impediu a redução completa de parte das partículas de CuO, nos
levando a inferir que a geração de sítios ativos de Cu ocorreu apenas na
superfície do catalisador, podendo em até certo ponto, esse fenômeno ser
estendido para as camadas mais próximas a superfície. Maior redutibilidade de
CuO foi observada no catalisador

CuZnO/Al2O3 (i), onde o perfil de TPR

(Figura 34) indicou completa redução de CuO em uma faixa de temperatura
inferior a 270 °C. Isto explicaria a sua maior atividade expressa em termos de
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conversão de CO2, devido à maior disponibilidade de sítios ativos de Cu. Ainda
nessa linha de raciocínio, quanto ao catalisador suportado em Al 2O3 e
preparado pela técnica de precipitação e os catalisadores suportados em
Nb2O5, a temperatura de ativação (redução) não foi suficientemente alta para
gerar uma maior densidade de sítios ativos de Cu, resultando em menores
atividades para estes catalisadores.
A Tabela 11 compara o efeito da temperatura e da pressão sobre a
seletividade dos catalisadores do grupo 1. A formação de DME foi observada
apenas sobre os catalisadores, CuZnO/Al2O3 (i) e CuZnO/Nb2O5 (i).
Comparando a seletividade aos produtos correspondente aos catalisadores
suportados em alumina, CuZnO/Al2O3 (p) produziu somente metanol, enquanto
CuZnO/Al2O3 (i) produziu metanol e DME, apresentando seletividade máxima a
DME de 35 %. Isto seria consequência da maior conversão de CO2 observada
anteriormente na Figura 42. O mesmo comportamento foi observado para os
catalisadores suportados em Nb2O5, com CuZnO/Nb2O5 (i) mostrando
formação de DME apenas sob condições reacionais mais severas, 270 °C e 50
bar. É importante destacar que, comparando a seletividade dos catalisadores
do grupo 1, apenas os catalisadores preparados por impregnação úmida foram
seletivos a DME.

Tabela 11: Efeito da temperatura e da pressão sobre a seletividade dos catalisadores do grupo
-1

1. Tempo de reação: 8h; Velocidade espacial: 10 h .

250 °C/30 bar
Catalisador

250 °C/50 bar

270 °C/30 bar

270 °C/50 bar

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

MeOH

DME

MeOH

DME

MeOH

DME

MeOH

DME

CuZnO/Al2O3 (p)

100

-

100

-

100

-

100

-

CuZnO/Al2O3 (i)

65

35

76

24

65

35

69

31

CuZnO/Nb2O5 (p)

100

-

100

-

100

-

100

CuZnO/Nb2O5 (i)

100

-

100

-

100

-

95
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A Figura 43 apresenta os resultados de conversão de CO2 referentes
aos catalisadores do grupo 2, nos quais há maior teor do metal cobre em suas
composições.

Figura 43: Conversão de CO2 sobre catalisadores do grupo 2. Tempo de reação: 8h;
-1

Velocidade espacial: 10 h . (■)3CuZnO/Al2O3 (p);(■) 3CuZnO/Al2O3 (i); (■) 3CuZnO/Nb2O5 (p);
(■) 3CuZnO/Nb2O5 (i).

Assim como observado nos catalisadores do grupo 1, a conversão
aumenta com o aumento da pressão, seguindo a termodinâmica da reação.
Além disso, os catalisadores se mostraram mais ativos de uma forma geral e
com a elevação da temperatura. A conversão de CO2 é fortemente afetada pelo
aumento da temperatura e da pressão, dentro das condições reacionais
estudadas. Dessa forma, melhor desempenho foi obtido a 270 °C e 50 bar para
todos os catalisadores deste grupo.
Catalisadores suportados em Al2O3 demonstraram maior atividade
catalítica que os suportados em Nb2O5, onde o catalisador 3CuZnO/Al2O3 (p)
apresentou conversões na faixa de 3 - 10 % e o catalisador 3CuZnO/Al2O3 (i)
na faixa de 2 - 7 %. O catalisador 3CuZnO/Al2O3 (p) provavelmente possui
uma distribuição mais uniforme dos agregados cristalinos, o que contribuiria
para uma melhor disposição dos sítios metálicos sobre a superfície do
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catalisador, facilitando a hidrogenação de CO2 a metanol nos sítios ativos. Para
comprovar essa hipótese seria interessante que os catalisadores fossem
avaliados através de análises, como a quimissorção de N 2O, que permitiriam a
obtenção de dados de área metálica e dispersão metálica desses materiais.
Segundo dados da literatura, o método de precipitação é muitas vezes
escolhido para o preparo de catalisadores suportados, ao invés do método de
impregnação, por seu benefício em promover uma alta dispersão metálica
sobre o suporte, bastante superior àquela adquirida via impregnação. A
diferença entre as dispersões geradas a partir de cada técnica é ainda maior
quando tem-se um teor metálico mais elevado, como no caso dos catalisadores
do grupo 2, onde por impregnação obtêm-se maior aglomeração das partículas
metálicas sobre a superfície do suporte (LOK et al., 2009; MARCEAU et al.,
2009).
Ao compararmos o desempenho dos catalisadores suportados em
Nb2O5, percebemos que o catalisador preparado pela técnica de precipitação,
3CuZnO/Nb2O5 (p), apresentou melhores resultados, tendo em vista que foi
capaz de proporcionar maior conversão de CO2 em todas as condições
avaliadas. No entanto, com a utilização de 3CuZnO/Nb2O5 (i) não foi detectada
conversão mediante ao emprego da pressão de 30 bar , ou seja, este
catalisador só foi ativo sob pressão de 50 bar, com a qual apresentou um
aumento de conversão de 0,5 % a 3 % com a elevação da temperatura de 250
°C para 270 °C.
Nas condições de temperatura e pressão aqui fixadas (250 e 270 °C; 30
e 50 bar), os produtos principais obtidos a partir da reação de hidrogenação de
CO2 foram metanol e DME. Como subprodutos da reação foram detectados CO
e H2O, mas o CO foi obtido em pequenas quantidades e não considerado em
termos de seletividade. A Tabela 12 exibe os resultados de seletividade para os
catalisadores do grupo 2.
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Tabela 12: Efeito da temperatura e da pressão sobre a seletividade dos catalisadores do grupo
-1

2. *Tempo de reação: 8h; Velocidade espacial: 10 h .

250 °C/30 bar
Catalisador

250 °C/50 bar

270 °C/30 bar

270 °C/50 bar

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

MeOH

DME

MeOH

DME

MeOH

DME

MeOH

DME

3CuZnO/Al2O3 (p)

72

28

78

22

64

36

72

28

3CuZnO/Al2O3 (i)

72

28

77

23

70

30

76

24

3CuZnO/Nb2O5 (p)

100

-

100

-

100

-

99

1

3CuZnO/Nb2O5 (i)

**NC

NC

100

-

NC

NC

98

2

*Produção de pequenas quantidades de CO, não consideradas nos cálculos.
**NC: Não houve conversão.

Notamos que os catalisadores suportados em Al2O3 apresentaram
melhor seletividade a DME, sendo capazes de produzir o éter sob toda faixa de
temperatura e pressão aplicadas. Os catalisadores 3CuZnO/Al2O3 (p) e
3CuZnO/Al2O3 (i) apresentaram seletividade a DME variando de 22 - 36%. Ao
analisarmos o efeito da temperatura e da pressão sobre a seletividade a DME
percebemos que ela é favorecida em menor pressão e maior temperatura, ou
seja, 270°C e 30 bar. Isso corrobora com o fato de que a reação de
desidratação de metanol a DME não é afetada, significativamente, por
limitações termodinâmicas.
Todavia, quando se trata dos catalisadores suportados em Nb 2O5,
apenas sob a condição de maiores temperatura e pressão (270 °C e 50 bar) foi
possível detectar a formação de DME, ainda que em pequenas quantidades,
mostrando seletividades de 1 % com 3CuZnO/Nb2O5 (p) e 2 % com
3CuZnO/Nb2O5 (i). A seletividade a DME está relacionada à acidez do suporte.
Como observado na Tabela 9, exibida anteriormente no tópico 5.2.5, o Nb2O5
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apresentou acidez bastante inferior a da alumina, refletindo na baixa
seletividade a DME exibida pelos catalisadores suportados em Nb 2O5.
Analisando-se todos os catalisadores conjuntamente, grupo 1 e 2,
podemos inferir que a produção de DME é limitada pela atividade do
catalisador. Assim, a seletividade a DME aumenta para maiores conversões de
CO2. Desta forma, é necessário que seja produzida quantidade suficiente de
metanol para que, em contato com os sítios ácidos do suporte, possam ser
desidratados a DME. Neste trabalho, a acidez dos catalisadores parece ser
adequada para a desidratação do álcool formado, tendo em vista que a acidez
dos catalisadores suportados em Al2O3 foi semelhante, mas o catalisador com
baixa conversão (CuZnO/Al2O3 (p)) não produziu DME. Isso aponta para o fato
de que a produção de metanol é o fator mais importante a ser ajustado nestes
catalisadores.
A seletividade a DME não mostrou aumento significativo com o aumento
da temperatura. Isso pode ser explicado pela baixa conversão global do
sistema catalítico, que compromete uma avaliação mais precisa dos efeitos
desse parâmetro. Nos catalisadores suportados em Nb2O5, exceto para
CuZnO/Nb2O5 (p) que teve muito baixa conversão, o aumento da temperatura
leva a produção de DME, apesar da baixa seletividade.
A fim de estudar em mais de detalhes os efeitos da temperatura e da
pressão sobre a conversão de CO2 e seletividade a DME, foi selecionado o
catalisador que apresentou maior atividade nas condições avaliadas,
3CuZnO/Al2O3 (p). Ele foi testado, também, sob condições de maior
temperatura e pressão (290 °C e 70 bar). A Figura 44 apresenta os resultados
de conversão de CO2 sobre 3CuZnO/Al2O3 (p) em diferentes condições de
temperatura e pressão.
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Figura 44: Conversão de CO2 sobre o catalisador 3CuZnO/Al2O3 (p).

Fica claro que o aumento da temperatura continua a favorecer o
aumento da conversão de CO2. No entanto, a elevação da pressão, neste
caso, não mostrou um papel preponderante acima de 50 bar, pois observou-se
pequena queda de conversão.
Diante destes resultados, pode-se inferir que, para esse grupo de
catalisadores são requeridas maiores temperaturas e pressões controladas até
50 bar a fim de se obter maiores atividades em termos de conversão de CO2.
O efeito da temperatura e da pressão sobre a seletividade a DME está
ilustrado na Figura 45. Pode-se notar que o aumento da temperatura e a
redução da pressão favorecem a seletividade a DME, que chegou a 41 % a
290 °C e 30 bar.
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Figura 45: Efeito da temperatura e da pressão sobre a seletividade a DME utilizando o
catalisador 3CuZnO/Al2O3 (p).

É preciso mencionar que em todas as condições reacionais estudadas
foi observada a formação de CO. No entanto, ele não foi incluído nos cálculos
de seletividade. A formação de CO mostrou ser influenciada pelo aumento da
temperatura. Não foi observada influência da pressão sobre a formação de CO.
Outro fato importante é que apenas sob condições mais severas de
temperatura e pressão, 290°C e 70 bar, foi observada a formação de CH 4, com
uma seletividade aproximada de 3 %.
Dois recentes trabalhos da literatura podem ser comparados aos
resultados obtidos neste estudo. Ren et al. descreveu resultados de
hidrogenação de CO2 sobre catalisadores a base de cobre suportados em
Al2O3 com diferentes promotores. Os autores relataram conversões na faixa de
9 -12 % sob condições reacionais de 250 °C e 20 bar. Maiores seletividades
foram obtidas para a produção de CO, variando de 61 a 83 % dependendo do
promotor utilizado. A seletividade a metanol foi de 13 – 36 % e metano foi
formado em pequenas quantidades, enquanto DME não foi observado como
produto de nenhuma das reações, o que pode ser devido a elevada velocidade
espacial empregada, 1400 – 5000 h-1, (REN et al., 2015). Uma baixa
velocidade espacial promove maior contato entre o metanol formado e o
Capítulo 5: Resultados e Discussão

115
suporte ácido, favorecendo a desidratação do metanol formado a DME. OyolaRivera et al. também estudou a hidrogenação de CO2 a metanol e DME,
utilizando catalisadores a base de Pd suportados em Ga 2O3 a 270 °C e 17 bar.
Foram reportadas seletividades a DME variando de 4 a 53 %, com conversões
de CO2 na faixa de 5 a 14 %. Para estes catalisadores, o fator determinante
para aumento da seletividade a DME parece ser a natureza do suporte Ga 2O3 e
adição de Nb2O5 como promotor a fim de aumentar acidez do material (OyolaRivera et al., 2015). O grande problema para utilização desses catalisadores é
o alto custo do gálio.
Os catalisadores a base de CuZnO suportados em materiais ácidos
propostos nesta tese apresentaram resultados que indicam potencial para
serem empregados na reação de produção de DME a partir da hidrogenação
de CO2. A escolha apropriada do método de preparo dos catalisadores e a
velocidade espacial do processo parecem ser determinantes para se maximizar
a produção de DME. Ainda não é suficientemente claro como a técnica de
impregnação leva os catalisadores suportados em Al2O3 a uma mais fácil
redução, mas a fraca interação entre os metais e o suporte pode ser a razão
para o tal comportamento. Novos estudos experimentais devem ser
processados a fim de se avaliar melhor a interação entre as partículas dos
óxidos metálicos e o suporte, que interferem diretamente na atividade catalítica
dos materiais. A acidez dos suportes é determinante para seletividade a DME.
Dessa forma, a alumina que apresentou uma acidez significativamente maior
que o Nb2O5, levou a catalisadores suportados mais seletivos a DME.

5.3.2 Equilíbrio termodinâmico da reação de hidrogenação de CO2 a
metanol x Reação com 3CuZnO/Al2O3 (p):

Com o objetivo de reafirmar a ideia de que os catalisadores estudados
nesse trabalho não alcançaram as conversões próximas ao limite de equilíbrio,
foi construída uma curva de equilíbrio termodinâmico (Figura 46), com base
nos estudos desenvolvidos por Shen et al., para o catalisador 3CuZnO/Al2O3
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(p), que apresentou melhores resultados de conversão de CO 2 e seletividade a
DME (SHEN et al., 2000).

Figura 46: Produção de metanol em função da temperatura sob pressão de 50 bar. Dados
referentes ao equilíbrio termodinâmico da reação de hidrogenação de CO 2 a metanol e a
produção de metanol sobre o catalisador 3CuZnO/Al2O3 (p).
*Cálculos baseados no trabalho de Shen et al.
** Somatório da produção de metanol e DME (massa de DME convertida a metanol, segundo a
estequiometria da reação).

A curva de equilíbrio termodinâmico evidencia a diminuição da
conversão de equilíbrio com a elevação da temperatura. Todavia, para os
catalisadores estudados, acontece o comportamento inverso no qual a
produção de metanol aumenta com a elevação da temperatura.
Como mencionado anteriormente, os catalisadores propostos neste
trabalho não alcançaram atividade catalítica próxima àquela referente ao
equilíbrio termodinâmico, nas condições de operação testadas. Apesar de
3CuZnO/Al2O3 (p) demonstrar maior atividade catalítica para a reação de
hidrogenação de CO2 que os demais catalisadores, ainda assim sua produção
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de metanol encontra-se distante da conversão de equilíbrio, na faixa de
temperatura estudada (250 e 270 °C).
Um dado importante a ser destacado é que a 290 °C a produção de
metanol (somada à produção de DME convertida a metanol, segundo a
estequiometria da reação) apresenta-se dentro da faixa de equilíbrio. Nota-se
que nesta temperatura a produção de metanol é menor do que em 270 °C. Isso
acontece porque há um maior deslocamento da reação no sentindo da
formação de DME a 290 °C.

5.3.3 Desidratação de metanol a DME sobre suportes ácidos:

Os suportes constituintes dos catalisadores estudados neste trabalho
possuem características ácidas que permitem a desidratação do metanol. Para
uma melhor compreensão dos resultados catalíticos obtidos emerge, então, a
importância de se avaliar a capacidade desidratante desses suportes
separadamente, a fim de se comparar a associação dessa propriedade com as
seletividades observadas pelos catalisadores estudados. As Figuras 47 e 48
apresentam o efeito da temperatura sobre a conversão de metanol sobre Al2O3
e Nb2O5, respectivamente. Nb2O5 foi submetido a tratamento prévio de
calcinação a 550 °C por 2h, mesmo procedimento aplicado ao suporte no
processo de síntese do catalisador suportado com este material ácido.
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Figura 47: Desidratação de metanol a DME em função da temperatura com pressão de 50
bar utilizando Al2O3 como agente desidratante.

Figura 48: Desidratação de metanol a DME em função da temperatura com pressão de 50
bar utilizando *Nb2O5 como agente desidratante. *Calcinado previamente a 550 °C por 2h.

Dentro da faixa de temperatura de 250 – 350 °C a alumina mostrou um
aumento da conversão de metanol a DME de 10 % a 69 %, enquanto no Nb2O5
a conversão foi de 0,6 % a 12 %. Isso mostra que a Al 2O3 é um melhor
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catalisador para desidratação de metanol a DME, corroborando os dados com
os catalisadores bifuncionais.
Um ponto importante a ser destacado é que na faixa de temperatura
aplicada nas reações de hidrogenação de CO2 utilizando os catalisadores
suportados, 250 – 270 °C, a desidratação de metanol a DME sob Nb2O5 foi
baixa (0,6 %). Contudo, utilizando-se alumina a conversão ao éter é de 10 a 15
%. Esse comportamento pode ser correlacionado aos resultados dos
catalisadores suportados com os respectivos materiais ácidos que o compõem,
onde os catalisadores suportados em Al2O3 revelaram maior seletividade a
DME do que aqueles suportados em Nb2O5. Portanto, a seletividade a DME
apresentada pelos catalisadores estudados foi afetada pela capacidade de
desidratação de seus suportes. Segundo a literatura, a alumina é um dos
materiais mais empregados como agente desidratante de metanol a DME
devido à suas propriedades ácidas, corroborando com os resultados aqui
apresentados (YARIPOUR et al., 2005; XU et al., 1997).

Capítulo 5: Resultados e Discussão

120

Capítulo 6

Conclusão

Os resultados obtidos nos permitem concluir que os catalisadores
preparados, caracterizados e avaliados por testes catalíticos apresentam
potencial para serem utilizados na produção de metanol e DME a partir de CO2,
através das reações consecutivas de hidrogenação e desidratação, em uma
única etapa.
Observou-se que a conversão de CO2 sobre os catalisadores estudados
é dependente da temperatura e da pressão utilizadas. O catalisador do grupo 1
que mostrou maior atividade foi CuZnO/Al2O3 (i). Este resultado pode ser
interpretado em termos da melhor redutibilidade deste catalisador quando
comparado aos demais do grupo 1. Dentre os catalisadores do grupo 2, o
catalisador mais ativo foi 3CuZnO/Al2O3 (p), indicando que a precipitação foi a
técnica de preparo mais adequada para adsorção de maior teor metálico sobre
o suporte.
Os catalisadores suportados em Al2O3 foram mais seletivos a DME que
aqueles suportados em Nb2O5. A seletividade a DME está associada à acidez
do suporte. Desta forma, a baixa acidez de Nb2O5 refletiu em uma menor
capacidade de desidratação de metanol, quando comparada a Al2O3. Isto
corrobora com a baixa seletividade a DME apresentada pelos catalisadores
suportados em Nb2O5. Por outro lado, a alumina, que é um suporte mais ácido,
apresentou conversões de metanol superiores. E como consequência das
propriedades ácidas deste suporte, os catalisadores suportados em Al2O3
apresentaram seletividades a DME bastante significativas.
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Capítulo 7

Perspectivas Futuras

7.1



Catalisadores estudados:

Caracterizar os catalisadores estudados através da técnica de
Quimissorção de N2O, a fim de obter dados de área superficial metálica
e dispersão de cobre. Esses dados poderiam auxiliar na compreensão
dos resultados de atividade catalítica;



Aumento da temperatura de redução (maior que 270 °C)
empregada na etapa prévia ao teste catalítico, com o objetivo de avaliar
o efeito deste parâmetro no desempenho catalítico dos materiais;



Avaliar a atividade catalítica de misturas mássicas constituídas
por catalisador e suporte.

7.2



Novas propostas:

Modificação de acidez da Al2O3: criação de sítios de Bronsted, a
fim de se obter catalisadores mais seletivos a DME;



Síntese de catalisadores suportados em Al2O3 modificada;



Caracterização dos catalisadores, destacando as caracterizações
das propriedades ácidas, com o objetivo de avaliar as modificações
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ocorridas na força ácida e identificar os tipos de sítios (Bronsted e Lewis)
existentes nos catalisadores suportados em alumina modificada;


Teste catalítico com os catalisadores modificados.
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Capítulo 9

Apêndice
APÊNDICE A – REDUÇÃO À TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR)
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Figura A. 1: Perfil de redução de ZnO/Nb2O5.
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Figura A. 2: Perfil de redução de ZnO/Al2O3.
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APÊNDICE B – ADSORÇÃO E DESSORÇÃO TERMOPROGRAMADA DE NBUTILAMINA
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Figura B. 1: Curva termogravimétrica do catalisador CuZnO/Al2O3 (i).
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Figura B. 2: Curva termogravimétrica do catalisador CuZnO/Nb2O5 (p).
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Figura B. 3: Curva termogravimétrica do catalisador CuZnO/Nb2O5 (i).
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Figura B. 4: Curva termogravimétrica do catalisador 3CuZnO/Al2O3 (p).
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Figura B. 5: Curva termogravimétrica do catalisador 3CuZnO/Al2O3 (i).
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Figura B. 6: Curva termogravimétrica do catalisador 3CuZnO/Nb2O5 (p).
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Figura B. 7: Curva termogravimétrica do catalisador 3CuZnO/Nb2O5 (i).
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Figura B. 8: Curva termogravimétrica do catalisador Nb2O5.
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Figura B. 9: Curva termogravimétrica do catalisador Nb2O5 calcinado.
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Figura B. 10: Curva termogravimétrica do catalisador Al2O3.
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