
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E 

ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 

 

 

TESE DE DOUTORADO 

 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MATERIAIS CATALÍTICOS À BASE DE 

Mo SUPORTADO EM SÍLICA E CARVÃO MESOPOROSOS ORDENADOS 

PARA REAÇÕES DE HIDRODEOXIGENAÇÃO  

 

 

 
Eduardo Rigoti 

 

 

 

Orientadora: Sibele B. C. Pergher 

Co-Orientador: Victor Teixeira da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

 

OUTUBRO/2017 

  



 

 

Eduardo Rigoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MATERIAIS CATALÍTICOS À BASE DE 

Mo SUPORTADO EM SÍLICA E CARVÃO MESOPOROSOS ORDENADOS 

PARA REAÇÕES DE HIDRODEOXIGENAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Ciência e Engenharia de Materiais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte para 

a obtenção do título de Doutor em Ciência e 

Engenharia de Materiais.  

Área de Concentração: Processamento de materiais 

a partir do pó.  

Orientadora: Profa. Dra. Sibele B. C. Pergher 

Co-Orientador: Victor Teixeira da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

 

OUTUBRO/2017 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

Dedico esse trabalho aos meus pais, Fernando 

e Nelsi Rigoti e a minha esposa Lara Rigoti 

 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Gostaria de agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a desenvolver este 

trabalho. Agradeço a Deus, porque tenho certeza que Ele colocou cada um para me 

auxiliar e me ensinar alguma coisa. 

 Agradeço aos meus pais que sempre me deram o incentivo para estudar e buscar 

algo mais. Apesar da distância, sempre se fizeram presentes em todos os momentos. 

 À minha orientadora, Sibele, que depositou confiança em mim, me deu as 

ferramentas para poder desenvolver esse trabalho da melhor maneira. Sempre foi mais do 

que uma orientadora, foi amiga, uma mãe, não só para mim, mas para todos que se 

aproximam dela. Uma pessoa que passa valores profissionais e pessoais. Com certeza, 

chego no final dessa etapa melhor profissionalmente e pessoalmente pelo exemplo que 

ela me deu ao longo desses anos. 

 Ao professor Karim Sapag e a todos os colegas do LabSob, em San Luis 

(Argentina) que me receberam de braços e corações abertos, em especial a Deicy e 

Jhonny. 

 Ao professor Victor Teixeira e à Priscilla M. de Souza do Núcleo de Catálise 

(NUCAT) da COPPE-UFRJ. Obrigado por confiarem em mim e terem tido paciência para 

me ensinar. Foi uma experiência incrível passar o tempo que eu passei com vocês. 

Agradeço também ao Thiago Miceli, a Dora e ao “Macarrão” que me auxiliaram muito 

durante esse período no NUCAT. 

 A todos os colegas do LABPEMOL que auxiliaram com ideias, discussões, 

análises e as brincadeiras necessárias nos momentos de tensão. 

 Cabe um agradecimento especial a alguns colegas que fizeram toda a diferença 

nesse trabalho. Ao Christian Wittee, Anderson Parodia e Manuela Silva, que nunca 

negaram uma análise com urgência (sempre com urgência). Também ao Anderson 

Schwanke, Mariele de Mello, Lindiane Bieseki e Janaina Prasniski. Espero contar sempre 

com a amizade de vocês. 

 Agradeço, também, a PPGCEM/UFRN pela infraestrutura disponibilizada e à 

CAPES pela bolsa concedida. 



 

 

RESUMO 

 

 O objetivo desta tese foi desenvolver novos materiais catalíticos à base de 

molibdênio (Mo) por meio da síntese de suportes mesoporosos de sílica e de carvão e 

avaliar seu desempenho na hidrodeoxigenação de moléculas plataforma em fase gasosa. 

O desempenho do catalisador, do suporte e do comportamento suporte/catalisador em 

diferentes condições reacionais foram estudadas. Os carbonos mesoporosos foram 

obtidos utilizando os materiais de sílica (SBA-15 e KIT-6) como molde. A incorporação 

do óxido de molibdênio (MoO3) aos diferentes suportes foi realizada pelo método de 

impregnação ao ponto úmido a fim de obter um teor de 4 e 2 átomos de Mo/nm². As 

técnicas de caracterização empregadas foram a difratometria de raios X (DRX), 

fisissorção de N2 a 77 K, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) que permitiram confirmar a síntese dos materiais de 

sílica e carbono e a efetiva incorporação do óxido de molibdênio. A técnica de capacidade 

de estocagem de oxigênio (OSC) permitiu investigar o efeito dos pré-tratamentos 

térmicos sobre o MoO3 e, partir disso compreender a influência desses pré-tratamentos 

no desemprenho catalítico desses materiais. Além do MoO3 suportado, foram feitos testes 

catalíticos com Mo2C carburado in situ e ex situ. Os materiais foram avaliados nas reações 

de hidrodeoxigenação do fenol com temperatura de reação de 300 °C e diferentes 

temperaturas de pré-tratamento para o MoO3 suportado. Todos os catalisadores 

apresentaram seletividades a produtos desoxigenados superiores a 97 %. Os óxidos 

suportados nas réplicas de carvões mesoporosos apresentaram conversões superiores que 

o óxido suportado nos materiais de sílica. O aumento da temperatura de pré-tratamento 

influenciou positivamente na conversão a produtos desoxigenados para o óxido suportado 

nos templates de sílica e em suas réplicas. As reações utilizando Mo2C apresentaram 

valores de conversão superiores (27 %) aos valores observados com MoO3 (~1,3 – 18,5 

%), porém não foi observado uma influência significativa dos suportes. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 The aim of this thesis was to develop new catalytic materials through the synthesis 

of mesoporous silica and carbon supports for Mo impregnation to study its catalytic 

performance in hydrodeoxygenation of gas-phase platform molecules, where it was tried 

to determine the influence of the catalyst, support and support/catalyst behavior under 

different reaction conditions. Mesoporous carbons were obtained using the silica 

materials as a template. The impregnation of molybdenum oxide (MoO3) was carried out 

by the incipient wetness impregnation to obtain an amount of 4 and 2 Mo atoms/nm² in 

the silica and carbon supports. Characterization was performed using several techniques 

such as X-Ray Diffraction (XRD), N2 physisorption, Scanning Electron Microscopy 

(SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM), by these techniques was possible to 

confirm the synthesis of the silica and carbon materials and the subsequent impregnation 

of the molybdenum oxide. The oxygen storage capacity (OSC) technique allowed 

investigating the effect of thermal pre-treatments on MoO3 and, from this, to understand 

the influence of these pre-treatments on the catalytic performance of these materials. In 

addition to the supported MoO3, catalytic tests were performed with in situ and ex situ 

carburized Mo2C. The materials were evaluated in the hydrodeoxygenation reactions of 

the phenol with reaction temperature of 300 ° C and different pretreatment temperatures 

for the MoO3 supported. All catalysts presented selectivities to deoxygenated products 

higher than 97%. The oxides supported on the mesoporous carbon replicates showed 

higher conversions than the oxide supported on the silica materials. The increase in 

pretreatment temperature positively influenced the conversion to deoxygenated products 

for the oxide supported on the silica templates and their replicates. Reactions using Mo2C 

showed higher conversion values (27%) to the values observed with MoO3 (~ 1.3 - 

18.5%), but no significant influence of the media was observed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os processos químicos consistem na transformação de reagentes em produtos por 

meio de reações químicas. Com o aumento da população há a exigência de que essas 

transformações ocorram de maneira cada vez mais rápida e seletiva. A velocidade dessas 

transformações pode ser modificada com o uso de catalisadores. Os sólidos porosos são 

uma classe de materiais utilizados em catálise heterogênea quer como catalisadores quer 

como suportes das fases ativas. A presença de poros bem definidos nesses materiais 

permite a entrada seletiva de moléculas em seu interior, de acordo com o tamanho cinético 

das mesmas.  

Catalisadores suportados são os que possuem maior utilização industrial 

(DEUTSCHMANN et al., 2009). Os suportes constituem a maior parte do catalisador e 

servem de base para promover a dispersão do componente catalítico (Ciola, 1981). Os 

suportes conferem uma maior área específica, porosidade, resistência mecânica e 

estabilização do componente ativo. Dentre esses fatores, a porosidade é uma das 

propriedades mais importantes dos materiais sólidos para a sua aplicação na catálise 

(RINALDI; SCHÜTH, 2009). 

Devido às crescentes preocupações econômicas, ambientais e políticas associadas 

ao uso de combustíveis e produtos químicos derivados do petróleo, há uma crescente 

necessidade de produzir combustíveis e produtos químicos  a partir de fontes renováveis 

(HUBER et al., 2006). A biomassa lignocelulósica residual é considerada um recurso 

atraente para sanar um pouco dessas preocupações, pois é um recurso abundante, barato 

e renovável que pode e deve ser usado para a produção de biocombustíveis, produtos 

bioquímicos e outros materiais de interesse da sociedade. Os principais componentes da 

biomassa residual são: celulose, hemicelulose e lignina. A celulose e a hemicelulose são 

formados por cadeias poliméricas de monômeros de açúcar contendo cinco (C5) e seis 

(C6) átomos de carbono (WHITE et al., 2011). A lignina é um polímero amorfo e 

ramificado constituído de unidades de fenilpropano (BU et al., 2012).  

Os produtos finais da conversão da biomassa podem ser divididos em três grupos 

principais: geração de calor, combustíveis e produtos químicos. A conversão geralmente 

é ativada por algum tipo de processo termoquímico, mecânico ou biológico. A Figura 1 

ilustra três diferentes caminhos para produção de biocombustíveis a partir da biomassa 
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lignocelulósica: 1) gaseificação para obtenção de gás de síntese o qual pode ser 

transformado em produtos de interesse empregando as reações de Fischer-Tropsch ou 

síntese de metanol; 2) produção do bio-óleo por pirólise direta ou catalítica e 3) processo 

em fase aquosa ou hidrólise (BRIDGWATER, 2003; HUBER et al., 2006). 

Figura 1. Esquema mostrando os três processos principais (gaseificação, pirólise e hidrólise) para a 

obtenção de biocombustíveis a partir da biomassa lignocelulósica (adaptado de HUBER et al., 2006) 

 

 Para a conversão da biomassa em combustíveis, é necessário remover o oxigênio 

presente na biomassa. A presença de grupos funcionais contendo oxigênio é um dos 

desafios enfrentados para o uso direto do bio-óleo nas refinarias de petróleo. O oxigênio 

confere propriedades indesejáveis ao bio-óleo tais como baixa densidade energética, alta 

viscosidade, elevada acidez, imiscibilidade com outros combustíveis e instabilidade 

química. Atualmente, duas rotas principais são  consideradas para o beneficiamento do 

bio-óleo: craqueamento utilizando zeólitas e hidrodeoxigenação (FURIMSKY, 2000). A 

hidrodeoxigenação (HDO) pertence a um grupo de reações de hidrotratamento, nas quais 

a remoção do oxigênio é feita sobre pressão de hidrogênio (ente 30 e 50 atm) e altas 

temperaturas (entre 300 e 400 °C) com o auxílio de um catalisador. Depois da HDO, o 

bio-óleo pode ser misturado com combustíveis convencionais sem a necessidade de 

modificações estruturais ou de engenharia. 

O processo de HDO do bio-óleo é similar ao do hidrotratamento do petróleo, a 

remoção de heteroátomos sobre pressão de H2 a elevadas temperaturas para produzir 

combustíveis (MEIER; FAIX, 1999). Entretanto o objetivo do hidrotratamento do 

petróleo é remover heteroátomos tais como enxofre (hidrodessulforização), nitrogênio 

(hidrodesnitrogenação) e metal (hidrodesmetização), enquanto que a hidrodeoxigenação 
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do bio-óleo é essencialmente utilizada para remover o oxigênio. O oxigênio pode ser 

removido na forma de H2O, CO2 e CO por uma combinação de reações de 

descarbonilização (CO), descarboxilação (CO2) e hidrogenação (H2O). Apesar de 

consumir hidrogênio, a remoção do oxigênio sob a forma de água é a preferida já que não 

ocorre a perda de carbono no produto final. 

Três classes de catalisadores foram inicialmente avaliadas para reações de HDO: 

1) sulfetos de molibdênio, níquel e cobalto; 2) zeólitas e 3) metais nobres. Porém, cada 

um desses catalisadores, possui limitações e desvantagens. Sulfetos são catalisadores 

instáveis em água e necessitam de suprimento continuo de enxofre para prevenir uma re-

oxidação, o que não é atrativo para produção de combustíveis com baixos teores de 

enxofre. Os catalisadores à base de zeólitas produzem hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos com rendimentos moderados de dióxido de carbono como resultado do 

craqueamento (WILLIAMS; NUGRANAD, 2000; TSAI et al., 2007). Metais nobres não 

são seletivos para hidrodeoxigenação de ligações C=O porém o seu custo elevado limita 

a sua aplicação em grande escala. Sendo assim, o desenvolvimento de novos catalisadores 

mais baratos que os metais nobres para a HDO de bio-óleo tem recebido uma crescente 

atenção nos últimos anos (CHANG et al., 2013; CHEN et al., 2013).  

 Tomando como um desafio o desenvolvimento de um catalisador que se equipare 

aos metais nobres em desempenho catalítico e que possua um menor custo, a utilização 

de catalisadores à base de Mo surge como alternativa viável. Os carbetos de molibdênio 

(Mo2C), por exemplo, apresentam atividades semelhantes  ou até mesmo superiores a dos 

metais nobre em uma série de reações de interesse industrial tais como hidrotratamento, 

hidrogenólise, isomerização e hidrogenação (PANG et al., 2012; XIAO et al., 2015).  

Um catalisador comercial deve ser ativo, seletivo e estável em relação às 

condições do processo e, caso desative ao longo do uso, deve ser de fácil reativação. 

Somente uma pequena quantidade de catalisadores é constituída de substâncias puras. Na 

sua maioria, os catalisadores têm em sua composição outros constituintes que conferem 

ao catalisador outras propriedades ou são depositados sobre materiais geralmente inertes 

(os suportes). 

A função mecânica do suporte é servir de base ou estrutura para o componente 

catalítico. Além disso, outros efeitos são desejáveis aos suportes, que incluem: produzir 

uma maior área exposta para o agente ativo; aumentar a estabilidade do catalisador; obter 
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uma maior atividade por unidade de área; aumentar a atividade por aumento da 

acessibilidade do substrato aos agentes ativos depositados no suporte poroso. 

Os sólidos porosos são uma classe especial de materiais para a catálise 

heterogênea, dentre estes, as peneiras moleculares. A presença de poros bem definidos 

nesses materiais permite que a entrada seletiva de moléculas em seu interior de acordo 

com o tamanho cinético das mesmas. Os materiais mais representativos desta classe são 

as zeólitas (materiais microporosos) e as sílicas mesoporosas ordenadas (Ordered 

Mesoporous Silicate, OMS). 

Carvões com porosidade controlada na região dos mesoporos têm apresentado 

grandes potencialidades permitindo sua aplicação em áreas emergentes, como 

armazenamento de energia, adsorção e na catálise heterogênea, atuando como suportes 

de catalisadores. Os materiais de carvão mesoporosos podem ser classificados como não 

ordenados e ordenados (Ordered Mesoporous Carbons, OMC). Os carvões com 

mesoporosidade ordenada utilizam silicatos mesoporosos ordenados como template, 

logo, apresentarão uma estrutura porosa sendo a réplica inversa daquela que lhe deu 

origem. 

 Apesar de alguns inconvenientes do uso de suportes de carbono, como reações 

envolvendo oxigênio restringidas a temperaturas inferiores a 425 °C e uma possível 

dificuldade de regeneração, algumas vantagens devem ser consideradas, como: 

o Estabilidade química; carbonos são resistentes em meio ácidos e básicos. 

o Elevada estabilidade térmica; zeólitas possuem uma resistência térmica 

próxima a 730 °C, materiais de carbono podem resistir a temperaturas 

superiores a 1400 °C. Essa característica, minimiza a sinterização da fase ativa 

na superfície do suporte. 

o Carbonos podem ser mais ou menos hidrofílicos, dependendo dos recursos e 

das condições de preparo. 

o Metais caros são prontamente recuperados pela queima do suporte. 

Assim sendo, o objetivo desse trabalho foi desenvolver novos materiais catalíticos 

à base de Mo através da síntese de suportes mesoporosos de sílica e de carvão, 

compreendendo o processo de síntese dos carvões mesoporosos (principalmente a etapa 

de remoção do template de sílica).  Além disso, determinou-se a influência dos 



18 

 

catalisadores a base de molibdênio (MoO3/Suporte e Mo2C/Suporte) e o seu desempenho 

catalítico na hidrodeoxigenação de moléculas plataforma em fase gás em diferentes 

condições reacionais e pré-tratamento. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesse capítulo será apresentada uma revisão da literatura referente obtenção de 

combustíveis a partir da biomassa e a importância das reações de hidrodeoxigenação para 

a remoção de átomos de oxigênio para o uso adequado da biomassa. Além disso, será 

apresentado uma revisão sobre a síntese e as propriedades dos materiais mesoporosos 

ordenados de sílica e carbono, bem como suas potencialidades para o uso em reações de 

hidrodeoxigenação. Por último, serão descritas as propriedades dos catalisadores à base 

de molibdênio e as suas propriedades. 

 

2.1 Biomassa e Hidrodeoxigenação (HDO) 

Devido à crescente demanda de energia, o esgotamento dos combustíveis fósseis 

e a crescente emissão de gases do efeito estufa, o desenvolvimento de tecnologias limpas 

que utilizem fontes renováveis de energia tem se tornado foco de pesquisas na área da 

química, engenharia, agricultura e na política ambiental ao redor do mundo (POUSA et 

al., 2007; ALONSO et al., 2010; BALCH et al., 2016). As fontes de energia renováveis 

são caracterizadas, principalmente, por se regenerarem do ponto de vista útil para a 

humanidade(BRIDGWATER, 2003).   

Uma variedade de fontes de energia tem surgido como alternativa para os 

combustíveis fósseis. Veículos movidos a energia elétrica, energia solar, células a 

combustível e biocombustíveis são alternativas que estão surgindo para reduzir a 

dependência da população com os combustíveis fósseis. Entretanto, essas novas 

tecnologias necessitam de tempo para se tornarem econômica e tecnologicamente viáveis. 

Em relação a isso, biocombustíveis líquidos derivados de plantas tem uma similaridade 

única com combustíveis utilizados atualmente. A implementação desses combustíveis 

não exige grande mudanças de infraestrutura de transporte e em motores de combustão 

interna. Sendo assim, o uso de biomassa como fonte renovável para a produção de 

combustíveis é uma alternativa promissora a curto prazo. Por exemplo, biodiesel e 

bioetanol já vem sendo utilizados comercialmente em misturas como derivados de 

combustível (POUSA et al., 2007). 

 

Pode-se considerar três classes gerais de matérias-primas derivadas da biomassa 

que podem ser utilizadas de maneira apropriada para combustíveis renováveis: açúcares, 

triglicerídeos e lignocelulolose. Dessas, a biomassa de lignocelulose é a mais abundante 
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e não é comestível, sendo uma excelente fonte de combustível e outros produtos químicos, 

sem afetar o suprimento alimentício (CLIMENT et al., 2014). Enquanto que os 

triglicerídeos e os açúcares compõem apenas alguns corpos, a lignocelulose está presente 

na estrutura de todas as plantas. A lignocelulose é composta de três frações distintas: 

lignina (15-20%), hemicelulose (25-35%) e celulose (40-50%) (ALONSO et al., 2010; 

CLIMENT et al., 2014). 

Pode-se tratar a biomassa como sendo de primeira ou de segunda geração 

(ALONSO et al., 2010). Biocombustíveis de primeira geração são o biodiesel, o bioetanol 

e o biogás. Esses combustíveis têm sido produzidos em larga escala em diversos países e 

são considerados como “tecnologias estabelecidas”(BALCH et al., 2016). O biodiesel é 

produzido através da transesterificação de óleos vegetais e pode ser usado como 

substituinte do diesel convencional. O bioetanol é produzido pela fermentação do açúcar 

e amido, e pode ser usado como substituto da gasolina. Existe uma discussão em relação 

aos biocombustíveis de primeira geração por usarem como matéria-prima recursos que 

poderiam ser utilizados na alimentação e ainda é incerto o quanto eles contribuem para o 

decréscimo na produção do CO2 (CSÉFALVAY et al., 2015). Os biocombustíveis de 

segunda geração não competem com a alimentação. Eles utilizam matéria-prima barata 

assim como resíduos abundantes de plantas e podem usar partes como sementes, cascas 

e folhas. Entretanto, a produção de biocombustíveis de segunda geração ainda não tem 

uma eficiência econômica e enfrenta algumas barreiras tecnológicas. 

A pirólise rápida é um processo de degradação térmica em que a matéria-prima é 

rapidamente aquecida na ausência de oxigênio, onde os voláteis vaporizam e se 

condensam em um líquido escuro (ZHU; PAN, 2010). Comparando com o processo de 

pirólise tradicional para produção de carvão, a pirólise rápida é um processo mais 

avançado que pode ser controlado para obter óleo com alto rendimento. Biomassa lenhosa 

tem sido o tipo mais comum de biomassa para produção de bio-óleo através de pirólise 

(MOHAN et al., 2006). 

Bio-óleo é tipicamente um líquido escuro e homogêneo. Entretanto, o bio-óleo 

não pode ser usado diretamente como um combustível ou co-processado na refinaria de 

petróleo por algumas propriedades indesejáveis (BRIDGWATER, 2003) como baixa 

estabilidade térmica, alta viscosidade, baixa miscibilidade, acidez elevada e baixa 

volatilidade principalmente causada pela elevada quantidade de oxigênio (ZACHER et 

al., 2014). 
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A composição química do bio-óleo é muito diferente dos combustíveis de 

petróleo. O bio-óleo é composto de uma mistura complexa de hidrocarbonetos 

oxigenados, aproximadamente 45-50% de oxigênio, e uma grande quantidade de água 

(CZERNIK; BRIDGWATER, 2004; ZHANG et al., 2007; SELVARAJ et al., 2014).  

A Figura 2, mostra algumas das possibilidade de conversão da biomassa 

lignocelulósica em produtos com valor agregado durante o processo de pirólise (ZHANG 

et al., 2013). Devido a quantidade de aromáticos da lignina, fenol e guaiacol são os 

produtos mais comuns da depolimerização detectados durante o processo de pirólise e são 

separados fisicamente. 

 

Figura 2. Algumas possibilidades de depolimerização da celulose, hemicelulose e lignina durante o 

processo de pirólise rápida (ZHANG et al., 2013). Observa-se a obtenção de fenol e guaiacol a partir da 

lignina que são fisicamente separados por destilação. 

 

  

A otimização da biomassa para que ela se torne aplicada envolve a remoção de 

oxigênio e a formação de ligações C-C. A pesquisa em relação a hidrodeoxigenação da 

biomassa utilizando metais como Pt, Pd e Ru suportados tem tido excelentes resultados a 

alta pressão (JUNG et al., 2004; SELVARAJ et al., 2014). Entretanto o custo e a alta 

pressão utilizada nessas reações limitam sua aplicação em larga escala e levam a buscar 

um catalisador alternativo. Os catalisadores de metais não nobres, como Ni e Cu, tem 

surgido como alternativa, porém ainda exigem o uso de pressões elevadas de H2. Os 
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catalisadores utilizados industrialmente para reações de HDO são baseados em Co-Mo-

Ni, porém desativam rapidamente com a formação de coque e água. 

Óxidos metálicos (como Co, Ni, Mo, W, Fe) têm sido apresentados como 

catalisadores eficientes na reação de HDO usando baixas pressões e com alta seletividade 

de produtos (JUNG et al., 2004). Alguns estudos indicam que as vacâncias geradas no 

MoO3 tem um importante papel no mecanismo de reação, mas a natureza dos sítios ativos 

ainda não foram devidamente identificados (PRASOMSRI et al., 2014). Além do óxido 

de molibdênio, o carbeto de molibdênio (Mo2C) tem se mostrado um catalisador 

emergente na aplicação em reações de HDO com uma seletividade considerada elevada 

pelos pesquisadores (50-60%) (LEE et al., 2014). 

Os suportes desempenham um papel muito importante na atividade e seletividade 

nas reações de HDO (SELVARAJ et al., 2014). Materiais mesoporosos, pela 

uniformidade e tamanho dos poros surgem como potenciais suportes para esse tipo de 

reação. O tamanho de seus poros, de 2 a 50 nm (THOMMES et al., 2015), facilita a 

difusão dos substratos, em comparação com os suportes convencionais. O silicato 

mesoporos, SBA-15, foi utilizado recentemente para reações de hidrodessulforização 

(HUIRACHE-ACUÑA et al., 2013). Suportes de carvão ativado se apresentam como 

suportes promissores por terem uma elevada área específica, maior resistência ao coque, 

em comparação com os catalisadores usuais de alumina (ELLIOTT et al., 2009; 

ECHEANDIA et al., 2010). Materiais de silício, como a SBA-15, também apresentam 

uma afinidade relativamente baixa para formação de coque (ZHAO et al., 2011). Sendo 

assim, suportes mesoporosos que a base de sílica e carvão se apresentam com grande 

potencial para o uso em reações de HDO para biomassa.  

 

2.2 Sílicas Mesoporosas Ordenadas (SMO) 

 

Materiais porosos têm sido estudados de maneira intensiva para aplicações 

tecnológicas e para catálise. De acordo com a IUPAC (THOMMES et al., 2015), os 

materiais mesoporosos são divididos em três classes: macroporosos (maiores de 50 nm), 

mesoporosos (entre 2 e 50 nm) e microporosos (menores de 2 nm). O termo “nanoporoso” 

envolve as três categorias de poros, mas não pode exceder o limite de 100 nm. Pode-se 

incluir, também, os ultramicroporos (menores de 0,7 nm). Dentro do grupo dos materiais 
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microporosos, o mais conhecido é são as zeólitas que possuem uma distribuição de poro 

uniforme e um sistema de poros bem definido (TAGUCHI; SCHÜTH, 2005). 

Nos últimos anos, a busca por processos economicamente viáveis e 

ambientalmente corretos se tornou de grande interesse, tanto para empresas, como para a 

população de uma maneira geral. Nesse aspecto, a catálise heterogênea possui um papel 

importante no desenvolvimento de processos ambientalmente amigáveis na indústria do 

petróleo e na produção de produtos químicos. As zeólitas se apresentaram como um 

grande atrativo, não somente pela sua acidez, mas pela potencialidade na catalise ácida e 

redox. Porém, devido a sua estrutura, as zeólitas apresentam uma limitação quando 

moléculas grandes estão envolvidas, especialmente quando se trata de sistemas em fase 

líquida. Uma importante linha de pesquisa se focou em sintetizar catalisadores com poros 

na região meso (CORMA, 1997; TAGUCHI; SCHÜTH, 2005). 

A primeira síntese de materiais mesoporosos descritas na literatura foi no ano de 

1971 (CHIOLA et. al., 1971). Em 1992, um material similar foi obtido por cientistas da 

Mobil Oil Corporation que descobriram características notáveis dessa nova sílica e 

abriram caminho para a pesquisa nesse tipo de materiais(BECK et al., 1992). Os três 

principais materiais dessa família, estão ilustrados na Figura 3. Esses três materiais são 

conhecidos como componente da Família M41S. Onde a MCM-41 apresenta um sistema 

hexagonal, a MCM-48 um sistema de organização cubica e a MCM-50 uma organização 

lamelar. 

Figura 3. Ilustração dos materiais da Família M41S. A estrutura hexagonal (MCM-41), a estrutura cúbica 

(MCM-48) e a lamelar (MCM-50). 

 

A síntese original dos materiais que compõem a Família M41S são bastante 

similares entre si, usando os mesmos reagentes, porém, mudando alguns parâmetros com 

a concentração e a temperatura. A Figura 4 apresenta um diagrama ternário que mostra 
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as regiões de formação de cada uma das fases levando em conta a razão entre os reagentes. 

Observa-se que a fase cúbica MCM-48 é obtida em uma faixa muito estreita de 

composição, centrada na seguinte relação de síntese: 

SiO2 : 0.30 CTAOH : 39 H2O 

 Quando a concentração de CTAOH aumenta, a fase lamelar tende a ser obtida, 

enquanto que a fase MCM-41 é obtida com uma concentração menor de CTAOH. 

Figura 4. Diagrama ternário do sistema SiO2 : CTAOH : H2O (PEA et al., 2001). A síntese foi realizada a 

150 °C durante 24h. “L”, “C” e “H” significam a predominância das fases lamelar, cúbica e hexagonal, 

respectivamente. 

 

 O mecanismo de reação apresenta quatro passos (BECK et al., 1992): 1) a 

hidrólise da fonte de sílica em meio aquoso formando espécies aniônicas; 2) organização 

das espécies aniônicas ao redor de um cilindro micelar; 3) automontagem (self-assembly) 

do sistema surfactante/sílica em uma mesofase hexagonal e 4) condensação das espécies 

de sílica. Um esquema do mecanismo é apresentado na Figura 5, onde apresenta duas 

rotas, uma com a sílica interagindo com as espécies aniônicas e os surfactantes desde o 

início (rota 2) e outra com a sílica interagindo já na etapa final quando os cilindros 

micelares já estão organizados (rota 1). 
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Figura 5. Esquema do primeiro mecanismo proposto para a formação do material MCM-41 (BECK et al., 

1992) 

 

  

 Mais tarde, estudos do sistema surfactante/água/sílica, mostraram que os materiais 

da família M41S poderiam ser obtidos em reações onde o surfactante estivesse na 

concentração micelar crítica (CMC), abaixo do necessário para formar os cristais líquidos 

(HUO et al., 1994; ALBUQUERQUE et al., 2005). Por esse tipo de síntese, o mecanismo 

conhecido até então, o mecanismo de template do cristal líquido, não era mais válido. 

Então, foi sugerido que haveria um efeito de cooperação entre as espécies de sílica e as 

micelas do surfactante, onde as interações eletrostáticas entre os íons inorgânicos e os 

íons do surfactante tem papel fundamental na formação das mesofases (hexagonal, cúbica 

e lamelar)(HUO et al., 1994; ALBUQUERQUE et al., 2005). De acordo com esse 

mecanismo, antes da adição do precursor inorgânico, o surfactante está presente como 

um monômero, de micelas esféricas e cilíndricas em solução aquosa. Quando a fonte de 

sílica é adicionada, os ânions silicato deslocam o surfactante promovendo o crescimento 

das micelas como consequência da diminuição da repulsão eletrostática entre as micelas.  

 Diferente das zeólitas, que são cristalinas, as peneiras moleculares mesoporosas 

de sílica apresentam as paredes de poro amorfas. Para a MCM-41, o difratograma de raios 

X indicam poros organizados, afirmação que é confirmada por microscopia eletrônica de 

transmissão (Figura 6). 
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Figura 6. DRX e MET do material MCM-41, mostrando a organização hexagonal dos mesoporas (BECK 

et al., 1992) 

 

 Após a descoberta dos materiais da Família M41S, muitos outros materiais de 

sílica começaram a ser sintetizados e pesquisadores da Universidade de Santa Barbara 

desenvolveram um novo grupo de materiais que receberam o nome de SBA (Santa 

Barbara Amorphous), mas nenhum desses materiais teve um destaque maior que a SBA-

15 (equivalente simétrica a MCM-41) em 1998 (ZHAO et al., 1998). Essa mesoestrurura 

apresenta um arranjo hexagonal bidimensional 2D (p6mm) de canais mesoporosos 

cilíndricos de tamanho uniforme. As principais diferenças que a família SBA tem em 

relação a Família M41S são: (a) microporosidade ligando os mesoporos, (b) poro de 

tamanho maior e paredes com espessura de 4 a 6 nm, (c) maior estabilidade hidrotérmica, 

(d) template biodegradável e (e) procedimento de síntese mais barato e fácil (ZHAO et 

al., 1998). A Figura 7 ilustra a estrutura de poros do material SBA-15 antes e depois da 

calcinação. Observa-se, nesta mesma figura, a formação de micro e mesoporos com o uso 

do polímero P123 e como fica a estrutura desse material após a calcinação e remoção 

desse composto orgânico. 
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Figura 7. Ilustração da estrutura da SBA-15 com o polímero P123 formando os micro e 

mesoporosos e a estrutura final de poros do material após a calcinação (MEYNEN et al., 2009). 

 

A síntese desse material é realizada em meio ácido, usando polímero tribloco 

anfifílico (óxido de polietileno-óxido de polipropileno-óxido de polietileno-óxido 

(PEO)x(PPO)y(PEO)x), por exemplo o (PEO)20(PPO)70(PEO)20 de nome comercial 

Pluoronic P123 como template e tetraetilortosilano como fonte de sílica. O tamanho dos 

poros desse material varia de 5 a 30 nm (ZHAO et al., 1998). O polímero utilizado, por 

ser anfifílico, podem ter comportamento semelhante aos surfactantes, formando micelas, 

cuja ordenação depende da concentração e de um solvente. 

  Devido a elevada área específica e ao tamanho de poros que facilita a 

acessibilidade ao material, os materiais mesoporosos podem ser utilizados como suporte 

de metais que tenha atividade catalítica e/ou adsorção seletiva. Um dos exemplos é a 

adição de metais de transição, melhorando o desempenho catalítico e de adsorção da 

SBA-15 (CORMA, 1997). 

 Utilizando o mesmo co-polimero, Pluronic P123, pode-se obter um outro material, 

denominado KIT-6. Assim como a SBA-15 é um homólogo da MCM-41, a KIT-6 é um 

homólogo da MCM-48. Obtido em baixa concentração de ácido e utilizando butanol 

como co-direcionador (KLEITZ et al., 2006), esse material foi obtido pela primeira vez 

em 2003 (KLEITZ et al., 2003). Essa nova estrutura consiste em duas redes de poros 

interconectados, de maneira similar a MCM-48, porém com tamanho médio de poros 
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muito maiores (KLEITZ et al., 2010) e com mais facilidade de síntese. De fato, essa rede 

tridimensional de poros interligados e altamente abertos facilita um acesso fácil e direto 

para materiais suportados, facilitando a inclusão ou difusão através do sistema de poros 

sem o bloqueio dos mesmos (GUO et al., 2010). A Figura 8 apresenta o difratograma de 

raios X e as imagens de microscopia de transmissão, além da imagem representativa da 

sua estrutura Ia3d com rede de poros interconectados. 

Figura 8. Difratograma de raios X (A) e MET (B) do material KIT-6 (KLEITZ et al., 2003) e  figura 

representativa da estrutura Ia3d (C) do material  com a rede de poros interconectados (KLEITZ et al., 2010). 

 

 

 Como os outros materiais mesoporosos já mencionados, o KIT-6 apresenta uma 

estrutura de baixa atividade catalítica. Porém, apresenta um grande potencial para adição 

de sítios ativos que pode acontecer por meio  de impregnação ou pela substituição do 

silício por outros metais na rede do material (PRABHU et al., 2009, 2010). Apesar dos 

materiais 3D de estrutura cúbica serem mais difíceis de sintetizar em comparação com os 

materiais 2D de estrutura hexagonal, espera-se que com materiais de estrutura 3D sejam 

superiores em termos de seletividade de adsorção ou difusão e que tenham mais interação 

com o material suportado (KLEITZ et al., 2006). 

Kim e colaboradores (2005) mostraram que a estrutura cúbica Ia3d, baseada no 

uso de n-butanol como agente co-direcionador de estrutura com o co-polimero tribloco, 

é facilmente reprodutível independentemente da quantidade que se deseja sintetizar e que 

são perfeitamente aplicáveis no uso desses materiais para a obtenção de réplicas 

mesoporosas ordenadas de carvão. 
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2.3 Carvões Mesoporosos Ordenado (CMO) 

 

No início do século 21, a comunidade científica voltou os olhos para os materiais 

de carvão mais uma vez (OLIVEIRA et al., 2006). Os materiais porosos de carbono são 

utilizados pelo homem há centenas de anos pelas suas propriedades como alta área 

específica, volume de poros e resistência física química e boa estabilidade mecânica 

(DAVIS, B. H.; SING, K. S. W., 2002). Hoje em dia, os materiais de carbono são 

amplamente utilizados em diversas áreas da ciência e tecnologia. O campo de aplicação 

desse materiais incluem catálise, purificação de água e ar, separação de gases e 

armazenamento de energia (SCHÜTH, 2001; LEE et al., 2004). Entretanto, para que os 

materiais a base de carbono supram todas exigências da indústria, eles precisam de uma 

estrutura de poros semelhante a dos materiais de sílica já mencionados. 

Os dois polimorfos de carbono mais conhecidos são o diamante e o grafite. O 

diamante é encontrado na forma cristalina com uma orientação cubica e hibridização sp3; 

é a substância mais dura encontrada na natureza. Por outro lado, o grafite é material 

macio, em sistema hexagonal, com átomo de carbono com hibridização sp2. Além desses 

materiais naturais, fulorenos e nanotubos de carbono,  outras formar cristalinas do 

carbono, foram descobertas nas últimas décadas (OLIVEIRA et al., 2006). A Figura 9 

ilustra algumas dessas estruturas do carbono. 

Figura 9. Diferentes estruturas de carbono: a) diamante, b) grafite, c) nanotubos, d) fuloreno (bulckyball)  

 

 

 Os primeiros fulorenos foram sintetizados em 1985 (KROTO et al., 1985). 

Fulorenos esféricos também são denominados buckyballs. Desde a sua descoberta, várias 

estruturas de fulorenos diferentes foram desenvolvidas (IIJIMA, 1991). Fulorenos 

cilíndricos são chamados de nanotubos. Os nanotubos possuem propriedades elétricas 

únicas e apresentam excelente condutividade térmica (TREACY et al., 1996).  
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A maioria dos carvões porosos, como os carvões ativados, carbon black e fibras 

de carbono, são totalmente amorfos ou apresentam microestrutura grafítica, mas não 

apresentam uma estrutura cristalina ou ordenada. A estrutura de poroso dos carvões 

ativados é complexa, porém, geralmente, predominam os microporos (Figura 10). 

Figura 10. Diagrama representativo da estrutura de poros do carvão ativado (MARSH, H.; RODRIGUEZ-

REINOSO, F., 2005). 

 

 

Para aplicações que dependam do tamanho de poros, os materiais de carbono 

precisavam de estruturas de poros bem definidos. A síntese utilizando template ofereceu 

uma possibilidade de sintetizar materiais de carbono com estrutura de poros ordenados. 

O primeiro passo era preencher os poros desejados com uma matéria orgânica e 

carbonizar essa matéria orgânica dentro do template inorgânico. A segunda etapa seria 

remover o template inorgânico mantendo a estrutura de carbono. 

Knox e colaboradores impregnaram um precursor polimérico em sílica gel 

(KNOX et al., 1986). O polímero formou uma rede contínua ao redor das partículas de 

sílica.  Depois do processo de carbonização do polímero e a dissolução da sílica, uma 

mesoestrturua rígida de sílica com área específica superior a 500 m²/g e volume de poros 

~ 2cm³/g foi formada. Da mesma maneira, carbonos poroso  foram sintetizados pelo 

método de template usando materiais lamelares ou alumina (IIJIMA, 1991). Entretanto, 

essas tentativas não apresentaram uma estrutura ordenada dos materiais de carbono, 

apesar de apresentarem um tamanho de poros e morfologias semelhantes ao do template. 

Para que houvesse uma organização dos poros da estrutura de carbono, fazia-se necessário 

o uso de templates com estrutura ordenada. 
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Os mesmos de maior destaque dos materiais microporosos surgiram como 

templates interessantes, pois possuíam estrutura de poros 3D (Figura 11). 

 

Figura 11.  Esquema da estrutura e interconexão de poros de diferentes zeólitas (JOHNSON et al., 1997). 

 

  

Entretanto, o material de carbono resultante do template zeolítico, apesar de exibir 

boa área específica, em muitos casos, o desenvolvimento da microporosidade não 

acontecia porque a carbonização não era seguida da etapa de ativação que é necessária 

para a boa acessibilidade de estruturas microporosas. O material de carbono mantinha o 

mesmo formato do template zeolítico, porém não mantinha a mesma estrutura periódica. 

A primeira síntese de um carbono microporoso ordenado foi realizada utilizando a zeólita 

Y (MA et al., 2000). A síntese foi realizada impregnando em duas etapas álcool furfuril 

com subsequente carbonização seguida por deposição química de vapor de carbono por 

pirólise de propileno. Apesar da réplica de carbono apresentam um ordenamento bem 

menor do que o template zeolítico, ela manteve o plano (111) da zeólita Y (Figura 12). 
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Figura 12. MET (a) e DRX (b) da réplica de carbono utilizando zeólita Y  como template (MA et al., 2000). 

 

 

Recentemente, a síntese de carvões com estrutura de poros bem definida tem 

chamado mais atenção. Em 1999, Ryoo e colaboradores abriram o campo de pesquisa 

para o uso de templates na síntese de carvões mesoporosos ordenado com a síntese do 

material CMK-1, usando MCM-48 como  o template (RYOO et al., 1999). O resultado 

da síntese não foi uma réplica fiel da estrutura do template, mas a réplica inversa da 

estrutura da MCM-48. Essa mudança na estrutura pode ser observada no difratograma de 

raios X e é ilustrada na Figura 13. 
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Figura 13. (1) Esquema da formação da réplica CMK-1: a) peneira molecular de silício MCM-48; b) MCM-

48 após a carbonização do precursor orgânico no interior dos poros; c) CMK-1 obtida após a remoção das 

paredes de sílica. (2) Difratograma de raios X durante o processo de formação da réplica CMK-1: a) 

estrutura do material mesoporosos de silício, MCM-48; b)MCM-48 após a carbonização do precursor 

orgânico dentro dos poros; c) CMK-1 obtida após a remoção das paredes de sílica (RYOO et al., 1999)  

 

 

 Com essa nova técnica, é possível desenhar novos materiais porosos com tamanho 

controlado de poros, diferente propriedades e formatos. É importante salientar que a 

conexão de poros é essencial no uso do template para a formação de uma réplica de carvão 

estável. As estruturas resultantes desses materiais são como um negativo do template de 

sílica, obtendo a mesma simetria estrutural do template. Além disso, para obter uma 

réplica com boas características estruturais, o template precisa ser rígido, estável 

termicamente e com possibilidade de ser removido após a carbonização. 

 Basicamente, síntese das réplicas de carvão consiste de algumas etapas muito 

importantes. A primeira etapa é a formação do template MCM-48 (RYOO et al., 1999) 

ou SBA-15 (SHINAE JUN et al., 2000), por exemplo, seguido pela etapa de moldagem 

(casting step). Essa etapa de moldagem o precursor orgânico é introduzido nos canais do 

template e, então, decomposto, formando nanopartículas interconectadas dentro do 

sistema de poros. O precursor orgânico pode ser introduzido de maneiras distintas 

(impregnação, sorção). Diferentes precursores de carbono, como álcool furfurílico, 
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resinas fenólicas, sacarose, acetileno, são apropriados para a formação de carbonos 

mesoporosos ordenados (CIESLA; SCHÜTH, 1999). A semelhança entre esses 

precursores orgânicos é que eles são monômeros que podem ser polimerizados em 

temperaturas moderados em uma reação de catálise ácida. O catalisador ácido de 

polimerização mais utilizado nesse caso é o ácido sulfúrico ou ácido oxálico que podem 

ser diretamente dissolvidos em uma fonte de carbono (LU et al., 2004). Outra 

possibilidade é utilizar um sólido ácido, geralmente Al, que é incorporado na sílica 

mesoporosas previamente a incorporação do precursor orgânico (SHIN et al., 2001). 

Então, os materiais polimerizados são convertidos em carbono por pirólise a altas 

temperaturas (> 700 °C), resultando na formação da nanoestrutura de carbono dentro do 

sistema de poros do template utilizado. A última etapa é a remoção do template de sílica 

utilizando soluções de ácido fluorídrico (HF) ou hidróxido de sódio (NaOH). Depois da 

dissolução do template mesoporoso, as réplicas de carvão são, finalmente, obtidas. A 

Figura 14 ilustra a formação da réplica CMK-3 e CMK-5 a partir do template de sílica 

SBA-15. 

Figura 14. Representação esquemática das três etapas fundamentais na formação da réplica de carbono 

utilizando a sílica mesoporosa SBA-15 como template. 1) Incorporação do precursor orgânico nos poros 

do template de sílica; 2) Polimerização e carbonização do template orgânico dentro dos poros do template; 

3) Remoção do template para a formação da réplica de carbono, nesse caso, CMK-3 com morfologia tipo 

bastão ou CMK-5 com morfologia tipo tubo. 

 

 Como já foi mencionando anteriormente, uma série de novos materiais 

mesoporosos de sílica começou a ser pesquisada nos últimos anos. Como resultado, 

muitas estruturas de sílica têm sido utilizadas como templates para a formação dos 

carbonos mesoporosos ordenados (CMOs). O termo CMK vem de Carbon 

Mesostructured by KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology). A 
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Tabela 1 apresenta alguns desses materiais da família CMK e a sílica utilizada como 

template para sua síntese. 

 

Tabela 1. Diferentes estruturas de CMOs e seus templates de sílica. 

Carvão Mesoporoso 

Ordenado (Família 

CMK) 

Template utilizado (referência) 

CMK-1 MCM-48 (RYOO et al., 1999) 

CMK-2 SBA-1 (RYOO et al., 2001) 

CMK-3 SBA-15 (SHINAE JUN et al., 2000) 

CMK-4 MCM-48 desordenada (RYOO; JOO, 

2004) 

CMK-5 SBA-15 (LU et al., 2004) 

CMK-6 SBA-16 (RYOO; JOO, 2004) 

CMK-7 SBA-16 (RYOO; JOO, 2004) 

CMK-8 KIT-6 (KLEITZ et al., 2003) 

CMK-9 KIT-6 (KLEITZ et al., 2003) 

 

Todos as réplicas de carbono mantêm a mesma estrutura de simetria do seu 

template de sílica, exceto o material CMK-1. Esse material é sintetizado utilizando MCM-

48 como template, usando sacarose como fonte de carbono e ácido sulfúrico como 

catalisador para polimerização, como já foi mencionado anteriormente. Acredita-se que 

a estrutura de carbono formada dentro do sistema de poros de MCM-48 consiste em dois 

sistemas enantiomérios desligados separados pela parede de sílica. Como pôde ser visto 

na Figura 13, a réplica resultante da remoção do template de sílica possui estrutura 

simétrica diferente da MCM-48. Se fosse uma réplica de mesma simetria, a estrutura da 

CMK-1 consistiria em duas hastes de carbono interpenetrantes tridimensionais, mas a 
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simetria estrutural resultante pode ser atribuída como I4132 cúbico, indicando um colapso 

das estruturas de carbono separadas umas das outras (RYOO et al., 1999).  

O material CMK-4 é preparado com o material de sílica MCM-48 desordenado, 

obtido por tratamento hidrotérmico da MCM-48 ordenada (KANEDA et al., 2002). O 

difratograma de raios X e as imagens de MET revelam que o grupo espacial do template 

é preservado após a formação da réplica, o que não ocorre no caso da CMK-1. Isso sugere 

que os dois sistemas de carbono formados em canais de MCM-48 estão parcialmente 

ligados por poros que foram gerados nas estruturas de separação de sílica. A combinação 

de duas redes de carbono pode, também, ser evitada por um revestimento de carbono 

espesso na superfície externa dos cristais de MCM-48 (VIX-GUTERL et al., 2002). 

O carbono mesoporoso CMK-5 é composto por um sistema hexagonal de 

nanotubos de carbono formados dentro dos tubos da SBA-15. A síntese desse material é 

obtida utilizando álcool furfurílico, enquanto que a réplica CMK-3, que utiliza o mesmo 

template de sílica, é obtida com sacarose como precursor orgânico. Outra diferença entre 

a réplica CMK-5 e a CMK-3 é que, enquanto a CMK-5 forma um sistema de nanotubos, 

a CMK-3 apresenta um sistema de nanobastões, devido ao sistema de polimerização do 

álcool furfurílico (KRUK et al., 2003). Essa mudança de estrutura também pode ser obtida 

pela acidificação da parte interna dos tubos do material SBA-15. Adicionando sítios 

ácidos fracos no interior dos poros da SBA-15, a polimerização do álcool furfurílico 

forma um sistema de nanobastões, como na CMK-3 (SEO et al., 2015). 

Utilizando a sílica SBA-16 como template e álcool furfurílico como precursor 

orgânico, dois tipos de carbonos mesoporosos podem ser sintetizados (CMK-6 e CMK-

7). O carbono CMK-6 é obtido quando os poros do material de sílica forem totalmente 

preenchidos, enquanto que o carbono CMK-7 é obtido com o revestimento das paredes 

do template após a carbonização. 

A carbonização da sacarose no interior dos poros do template de sílica KIT-6 leva 

a formação de nanobastões de carbono (CMK-8), sendo uma réplica fiel do template 

(KLEITZ et al., 2003). Por outro lado, o uso do álcool furfurílico em condições 

controladas de pirólise levam a formação de nanotubos de carbono (CMK-9) 

Os materiais mesoporosos ordenados de carbono também podem ser obtidos 

através da síntese de auto-montagem (self-assembly), metodologia utilizada para a síntese 

de sílicas mesoporosas (WAN et al., 2008). Inspirada na síntese do material MCM-41, a 
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primeira síntese utilizando essa metodologia (MORIGUCHI et al., 1999) utilizou o 

surfactante CTAB como template e mesofases de resina fenólica foram montadas com 

sucesso. Variando a relação de fenol e CTAB, mesofases de estrutura lamelar, hexagonal 

e cúbica foram sintetizadas. Entretanto, as mesofases colapsaram a uma temperatura de 

200 °C, e nenhum poro foi obtido. O uso do CTAB como soft template para síntese de 

carvões mesoporosos também foi utilizado por outros pesquisadores obtendo, com 

sucesso, filmes de carbono mesoporosos ordenado com estrutura de poro aberto. 

 Como pode ser observado, nos últimos anos, o uso de materiais poroso de carbono 

com alto volume de poros e alta área específica estão sendo extensivamente usados como 

suportes em catálise. Esses materiais apresentam estruturas resistentes a meio ácido e 

básico e são estáveis termicamente. Sob condições inertes, sua estrutura é estável a 

temperaturas próximas a 1000 °C. A estrutura de poros pode ser construída a fim de obter 

a distribuição de poros desejada. Além disso, materiais de carbono são, geralmente, 

hidrofóbicas, sua superfície química pode ser facilmente modificada, até mesmo carbonos 

com hidrofílicos e com propriedades de troca iônica podem ser preparados. Em 

comparação com suportes convencionais, como sílica e alumina, o custo dos carbonos é 

geralmente menor e a fase ativa no suporte de carbono pode ser mais facilmente 

recuperada. 

2.4 Carbetos de Metais de Transição 

 Carbetos de metais de transição possuem uma diversidade de aplicações. Devido 

a sua resistência e durabilidade, esses materiais têm sido comumente utilizados em 

condições de temperatura e pressão elevadas (OYAMA, 1996). Recentemente os carbetos 

tem apresentado uma emergente aplicação na área de catálise (LEDNOR, 1992). 

Metais nobres são (Pt, Ir, Pd, Rh, Ru) são exemplos de metais que possuem a 

capacidade de interação moderada com um substrato durante uma reação. Essa interação 

depende da força da ligação de adsorção química (FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1989). 

Quando a adsorção é muito forte, a ligação com a superfície é difícil de quebrar, e a 

substância atua como um “veneno”. Porém, se a adsorção for muito fraca, a concentração 

das espécies adsorvidas será muito pequena e areação será muito lenta. Essa propriedade 

é considerada fundamental para que um catalisador possa ser utilizado em determinada 

reação (LECLERCQ et al., 1979). Apesar dos metais de transição possuírem essa 
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propriedade, são materiais que elevam o custo dos processos catalíticos. Dentro dessa 

realidade, a busca por materiais que substituam os mateis nobres é de grande interesse. 

Os carbetos são formados pela incorporação de átomos de carbono nas posições 

intersticiais existentes nas redes cristalinas dos metais de transição. Essas ligas 

intersticiais combinam propriedades dos materiais cerâmicos e propriedades eletrônicas 

dos metais de transição. Apesar dos carbetos exibirem estruturas cristalinas simples, essas 

estruturas não se relacionam com a dos metais de origem no seu estado elementar. Por 

exemplo, o Mo elementar possui uma estrutura do tipo cubica de corpo centrado, 

enquanto que o seu carbeto possuí uma estrutura hexagonal compacta. 

 A introdução de não-metais nas posições intersticiais existentes na rede cristalina 

de metais de transição tem como resultado uma expansão na rede e, consequentemente, o 

aumento da distância metal-metal (M-M). O aumento da distância M-M resulta em uma 

contração da banda “d”. Como consequência, a banda é preenchida em grande extensão, 

de tal modo que o estado de densidade do nível de Fermi (potencial eletroquímico para 

elétrons) em carbetos é tão alto quanto nos metais dos grupos 8, 9 e 10 (OYAMA, 1992).  

Alguns trabalhos investigam o uso de catalisadores de molibdênio na forma de 

carbeto suportados em carvões ativados para hidrogenação (PANG et. al., 2012; MAI et 

al., 2014) e hidrodeoxigenação (CHANG et al., 2013). Porém os materiais a base de 

carvão ativado, apesar de apresentarem elevada atividade e seletividade, são desativados 

após certo tempo de reação. O uso de nanotubos de carbono (MAI et al., 2014) apresenta 

atividade e seletividade constante por horas. A maior estabilidade dos materiais 

suportados em nanotubos de carbonos é atribuída a existência de nanopartículas no 

interior dos nanotubos. Baseado nisso, MoO3 e Mo2C suportados em carvões 

mesoporosos ordenados se apresentam como potenciais materiais para reações como a 

hidrodeoxigenação do fenol, motivo de estudo desse trabalho.   
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As sílicas mesoporosas ordenadas (SMO) do tipo SBA-15 foram sintetizadas 

obtendo materiais com canais de poros de diferentes tamanhos. A síntese da SMO do tipo 

KIT-6 foi realizada utilizando a metodologia de Keitz et al., 2006. Os carbonos 

mesoporosos ordenados foram obtidos a partir destas sílicas previamente sintetizadas 

(SBA-15 e KIT-6) seguindo a metodologia de Ryoo et. al., 1999. A seguir, são descritos 

os materiais empregados e são detalhados os processos de obtenção de cada material, bem 

como a impregnação dos Mo pelo método de impregnação a ponto úmido. A técnicas 

utilizadas para caracterização dos materiais antes e depois da impregnação do molibdênio, 

bem como os detalhes dos testes catalíticos também são descritos a seguir.  

 

3.1 Materiais 

 

Abaixo, são listados os materiais empregados no desenvolvimento dessa tese, 

tanto na síntese dos materiais como para as reações catalíticas. 

 

3.1.1 Reagentes 

 

• Brometo de hexadeciltrimetilamonio (CTMABr), Sigma-Aldrich ≥99%  

• Tetraetilortosilicato (TEOS), Sigma-Aldrich ≥99,0% 

• Hidróxido de sódio (NaOH-pelets) anidro, ACS Reagent ≥97% 

• Sacarose, Química Moderna, PA 

• Poli(propilenoglicol)-block-poli(etilenoglicol)-block-

poli(propilenoglicol) (Pluronic® P123) 

• Ácido clorídrico (HCl), Sigma-Aldrich, 37% 

• Ácido sulfúrico (H2SO4), Sigma-Aldrich, 95-98% 

• Álcool etílico, Química Moderna, 95% 

• Ácido fluorídrico (HF), Sigma-Aldrich, ≥40% 

• Fenol 

• Heptamolibdado de amônio tetra-hidratado, Fluka Analytical, 99 % 
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3.1.2 Gases 

 

• Hidrogênio (99,995%) 

• Nitrogênio (99,995%) 

• Hélio (99,995%) 

• Metano (99,995%) 

• Mistura 0,5 % (v/v) O2/N2 (99,995%) 

• Mistura 30 % (v/v) N2/He (99,995%) 

 

3.2 Métodos Experimentais 

 

A seguir são apresentados os métodos empregados para a síntese dos suportes e 

catalisadores, as técnicas de caracterização utilizadas e a descrição dos testes catalíticos 

realizados. 

3.2.1 Síntese das sílicas mesoporosas ordenadas (SMO) 

 

A síntese da peneira molecular SBA-15 foi realizada por dois procedimentos 

distintos, buscando obter materiais com diferenças no tamanho dos canais de poros a fim 

de observar a influência dessas características na síntese de suas respectivas réplicas de 

carbono. Sendo assim, sintetizou-se o material de sílica SBA-15_CL (Canais Longos) e 

sua réplica (CMK-3_CL), a SBA-15_CC (Canais Curtos) e sua réplica (CMK-3_CC). 

Além da sílica mesoporosa SBA-15, sintetizou-se a sílica mesoporosas KIT-6 com o 

objetivo de obter a sua réplica de carbono mesoporoso CMK-8.  

3.2.1.1 Síntese SBA-15_CL 

A primeira síntese, com o objetivo de obter canais de poros longos, gerando 

aproximadamente 3 g de produto final,  foi realizada dissolvendo-se 4 g de Pluronic P123 

em 144 mL de uma solução de ácido clorídrico 1,7 mol/L (FULVIO et al., 2005). Essa 

solução foi mantida em agitação magnética constante durante 2 horas a 40 °C. 

Posteriormente, 9,4 mL da fonte de sílica (TEOS) foi adicionada a esta mistura e mantida 

em agitação magnética durante 24 horas. O gel formado foi transferido para autoclaves 
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de teflon e submetidos a tratamento térmico a 100 °C por 72 horas. Passadas as 48 horas, 

sólido obtido foi separado por filtração, lavado e calcinado a 550 °C por 6 horas. 

3.2.1.2 Síntese SBA-15_CC  

A segunda síntese de SBA-15 teve o intuito de sintetizar um material com 

tamanhos de partículas pequenos, gerando 10 g de produto final. Para isso, colocou-se 

16,3 g de Pluronic P123 em uma solução contendo 519,2 g de água e 96,7 g de HCl (37 

wt%). Essa mistura manteve-se em agitação por 3 horas a 40 °C, para dissolução do 

copolímero. Passadas as 3 horas, adicionou-se 34,8 g de TEOS. Essa solução permaneceu 

em agitação por mais 20 horas e depois foi transferida para uma autoclave de teflon com 

capacidade para 1 L e colocada na estufa a 100 °C por 48 horas. O sólido resultante foi 

separado por filtração, seco e calcinado a 550 °C por 6 horas. 

 

3.2.1.3 KIT-6 

 

O material KIT-6 foi sintetizado, também, em condições ácidas, utilizando uma 

mistura do copolímero Pluronic 123 e n-butanol (KLEITZ et al., 2006). Nessa síntese, 

utilizando TEOS como fonte de sílica, 6 g de P123 foram dissolvidos em 217 g de água 

destilada e 11,8 g de HCl (35 wt%). Depois da total dissolução do copolímero, 6 g de 

butanol foram adicionados a solução em agitação a 35 °C durante uma hora. 

Posteriormente, o gel foi transferido para autoclaves de teflon e colocadas em uma estufa 

a 100 °C por 24 horas. O sólido resultante foi filtrado, seco e calcinado a 550 °C por 6 

horas. 

3.2.2 Síntese dos carbonos mesoporosos ordenados (CMO) 

 

Baseado nos resultados das sínteses dos materiais de sílica foram sintetizadas três 

réplicas de carbono mesoporoso. Todas as réplicas foram sintetizadas baseadas na 

metodologia de replication (RYOO et al., 1999). A quantidade de cada reagente foi 

definida pelo volume total de poros do template de sílica. Para os cálculos dos reagentes 

utilizados, tomou-se como base o valor de 0,90 cm³/g de volume de poros do template 

utilizado por Ryoo e seus colaboradores na primeira síntese desse material, fixando, 
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inicialmente, 2 gramas de template. Todos os materiais foram sintetizados utilizando duas 

etapas de impregnação do precursor orgânico (sacarose). 

A Figura 15 representa esquematicamente a metodologia de síntese utilizada para 

as réplicas de carbono. Em todas as sínteses foram realizadas duas impregnações com o 

precursor orgânico (sacarose), seguidas de tratamento térmico a 100 e 160 °C.  

 

Figura 15. Ilustração das etapas do processo de síntese das réplicas de carbono mesoporosas. Todas as 

sínteses dos CMOs seguiram as mesmas etapas descritas abaixo, modificando a quantidade de precursor 

orgânico, H2O e H2SO4 concentrado. 

 

 

 

Além da variação na quantidade de precursor orgânico, água e H2SO4 

concentrado, os materiais passaram por dois diferentes processos de remoção da sílica: 1) 

lavagem, onde o composto sílica-carbono foi colocado em um funil de Bücher e a solução 

de lavagem era passada no material; 2) extração, onde o composto sílica-carbono foi 

adicionado a solução (25 mL/g de composto sílica-carbono) de HF 5% ou NaOH. 

As réplicas utilizadas para a impregnação de Mo foram sintetizadas utilizando 10 

g de template de sílica. Para isso, foi necessário utilizar um forno com maior capacidade 

para a carbonização do precursor orgânico. Sendo assim, a carbonização para obtenção 

das primeiras réplicas foi realizada em forno tubular horizontal e para a obtenção das 
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réplicas com maior quantidade de template, utilizou-se um forno tubular vertical que 

possuía uma capacidade maior.   

As etapas detalhadas de cada processo de síntese são descritas a seguir: 

 

3.2.2.1 CMK-3_CL (réplica do material SBA-15_CL) 

 

Tendo como base o volume total de poros de 0,80 cm³/g, a primeira impregnação 

foi realizada utilizando 2 g do template SBA15_P, 8,5 g de água destilada, 0,24 g de ácido 

sulfúrico concentrado e 2,1744 g de sacarose. 

Primeiramente, dissolveu-se a sacarose na solução de ácido sulfúrico e água 

destilada. Após total dissolução do precursor orgânico, o template de sílica foi adicionado 

cuidadosamente a solução que permaneceu em agitação magnética durante 3 horas a 

temperatura de 25 °C. Então, a solução foi levada para uma estufa a 100 °C/6 horas e, 

subsequentemente, aumentou-se a temperatura para 160 °C por mais 6 horas. Passado 

esse período, o material foi macerado e uma segunda etapa de impregnação foi realizada 

utilizando 8,5 g de água destilada, 0,15 g de H2SO4 concentrado e 1,3689 g de sacarose, 

repetindo o tratamento térmico da primeira etapa. 

Terminada a segunda etapa de impregnação, o material foi macerado e 

carbonizado em um forno tubular de quartzo a uma temperatura de 900 °C/3h com fluxo 

de N2. O material resultante da carbonização foi lavado com uma solução de ácido 

fluorídrico 5% com objetivo de retirar o material de sílica e, posteriormente, seco a 60 

°C/12 horas. 

 

3.2.2.2 CMK-3_CC (réplica do material SBA-15_CC) 

 

Nessa síntese, o volume total de poros do template SBA-15_D foi de 1,19 cm³/g. 

Baseado nesse valor, utilizando 2 g de template, a solução de ácido sulfúrico foi feita com 

13,2 g de água destilada e 0,38 g de H2SO4 concentrado. Uma massa de 3,3605 g de 

sacarose foi dissolvida nessa solução para que, posteriormente, o template foi adicionado 

a solução. O tratamento térmico foi realizado da mesma maneira que a metodologia 

anterior. 
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Na segunda impregnação de precursor orgânico, utilizou-se 13,2 g de água 

destilada, 0,24 g de H2SO4 concentrado e 2,1156 g de sacarose. Após o tratamento 

térmico, o material foi macerado e carbonizado a 900 °C/3 horas com fluxo de N2 durante 

6 horas. Após a carbonização o material foi lavado com uma solução de HF 5% para 

remoção do template de sílica.  

 

3.2.2.3 CMK-8 (réplica do material KIT-6): 

 

Considerando o volume total do template KIT-6 igual a 0,77 cm³/g, a primeira 

impregnação foi realizada utilizando a mesma quantidade de água, H2SO4 e sacarose da 

primeira síntese, ou seja, 2 g de template, 8,5 g de água destilada e 0,24 g de H2SO4 

concentrado.  

Primeiramente, o dissolveu-se a sacarose na solução de ácido sulfúrico 

concentrado e água destilada. Após a total dissolução do precursor orgânico, o template 

de sílica foi adicionado cuidadosamente a solução que permaneceu em agitação 

magnética durante 3 horas a 25 °C. Então, a solução foi levada para uma estufa a 100°C/6 

horas e, subsequentemente, aumentou-se a temperatura para 160 °C por mais 6 horas. 

Passado esse período, o material foi macerado e uma segunda etapa de impregnação foi 

realizada utilizando 8,5 g de água destilada, 0,15 g de H2SO4 concentrado e 1,3689 g de 

sacarose repetindo o tratamento térmico da mesma etapa. 

Terminada a segunda etapa de impregnação, o material foi macerado e 

carbonizado em um forno tubular de quartzo a uma temperatura de 900 °C/3 h com fluxo 

de N2. O material resultante da carbonização foi lavado com uma solução de ácido 

fluorídrico 5% com o objetivo de retirar o material de sílica e, posteriormente, seco a 60 

°C/12 h. Impregnação dos precursores catalíticos. 

 

3.2.3 Síntese dos catalisadores de Mo suportados 

 

Para as reações de hidrooxigenação (HDO), diferentes catalisadores foram 

preparados utilizando os suportes de sílica e suas réplicas. Para esse estudo, uma maior 

quantidade de suportes foi necessária para a posterior impregnação dos catalisadores. 
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Sendo assim, utilizou-se 10 g de template de sílica para sintetizar as réplicas de carvão, 

mantendo as proporções para os demais reagentes. Para não ser repetitivo, a metodologia 

de síntese utilizada para a obtenção das réplicas não será descrita novamente. 

A impregnação dos precursores de Mo foi realizada utilizando o método de 

impregnação ao ponto úmido, em todos os suportes. Como os suportes utilizados nesse 

trabalho apresentam áreas específicas distintas, optou-se por trabalhar com uma relação 

de átomos de Mo/nm² para que a dispersão fosse a mais semelhante possível entre eles, 

evitando, assim, que alguns materiais tivesse uma dispersão muito diferente, interferindo 

no desemprenho catalítico. Inicialmente, calculou-se a quantidade de 4 átomos de 

Mo/nm², quantidade necessária para formação de uma monocamada de Mo. Essa 

quantidade foi utilizada somente para o suporte SBA-15_CC. Uma segunda impregnação 

com 2 átomos de Mo/nm² foi realizada em todos os materiais, incluindo o suporte SBA-

15_CC. 

No procedimento de impregnação para a quantidade de 4 átomos de Mo/nm², uma 

quantidade de 3,80548 g de heptamolibdato de amônio ((NH4)6Mo7O24.H2O) foi 

dissolvida em água que, posteriormente, foram adicionados aos suportes gota-a-gota. 

Antes de preencher totalmente o volume total de poros dos materiais, os materiais foram 

levados à estufa a 120 °C por 1 hora com o objetivo de eliminar a água em excesso. Esse 

procedimento foi repetido até que toda a solução aquosa tivesse sido totalmente 

adicionada aos suportes. Para a obtenção de 2 átomos de Mo/nm², 2,24576 g de 

(NH4)6Mo7O24.H2O foram dissolvidos em água destilada e adicionados gota a gota em 5 

g dos materiais de sílica e carbono mesoporosos previamente secos  em estufa a 120 °C. 

O mesmo  procedimento de secagem a 120 °C/1 h foi seguido para a impregnação de 2 

átomos de Mo/nm². 

Ao final dessa etapa de incorporação do precursor de molibdênio aos suportes, os 

materiais foram separados em dois grupos: os materiais de sílica (SBA-15_CC e KIT-6) 

e as réplicas de carvão (CMK-3_CC e CMK-8). Os materiais de sílica foram calcinados 

a 500 °C durante 3 horas (taxa de 5 °C/min) em mufla para a obtenção do MoO3. Os 

materiais de carbono contendo o precursor de Mo foram apenas secos (caso fossem 

calcinados, todo o suporte seria oxidado a CO e/ou CO2). Sendo assim, os materiais 

obtidos por esse procedimento, estão listados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Conjunto de materiais utilizados como precursores para formação de carbetos de Mo. 

Amostra Átomos de 

Mo/nm² 

Teor calculado 

(%) 

MoO3/SBA-15_CC 4 43,27 

MoO3/SBA-15_CC 2 26,80 

MoO3/KIT-6 2 25,34 

(NH4)8Mo7O24/CMK-3_CC 2 32,47 

(NH4)8Mo7O24/CMK-8 2 30,01 

  

 

3.2.4 Caracterizações dos suportes e dos catalisadores suportados 

 

Os materiais sintetizados antes e após a impregnação de Mo foram caracterizados 

por diversas técnicas complementares que são descritas a seguir. 

 

3.2.4.1 Difração de Raios X (DRX) 

 

O ordenamento dos suportes e as fases cristalinas dos catalisadores suportados 

foram determinadas por difração de raios X empregando o método do pó usando um 

difratômetro Bruker D2 Phaser utilizando radiação CuKα (λ=1,54Å) com filtro de Ni, 

com passo de 0,02° para as análises a alto ângulos e passo de 0,01° para baixo ângulo 

com fenda divergente de 0,1 nm, corrente de 10 mA, voltagem de 30 kV, utilizando um 

detector Lynxeye. Para a identificação das fases foi utilizado o software JADE 5 e as 

fichas cristalográficas do banco de dados ICDD (International Center for Diffraction 

Data).  
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3.2.4.2 Fisissorção de N2 

 

A análise textural dos materiais sintetizados foi investigada empregando a 

fisissorção de N2 utilizando um equipamento ASAP 2020 da Micromeritics. O método 

baseia-se na fisissorção de N2 sobre o material a uma temperatura de 77 K (temperatura 

de condensação do N2) e, através dos métodos BET e BJH, calcula-se os valores de área 

específica e volume de poros dos materiais.  

 Antes da análise, o material passou por um pré-tratamento a 150 °C por 2 horas 

sob vácuo para remoção da água fisissorvida em sua superfície. 

 

3.2.4.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

A determinação do tamanho de partícula médio, distribuição do tamanho de 

partícula e a análise morfológica dos suportes e dos catalisadores suportados foram 

realizados por microscopia eletrônica de transmissão. 

As microscopias de alta resolução foram adquiridas em um equipamento JOEL – 

JEM 2100F – 200Kv. Equipado com uma unidade STEM e detectores de imagem em 

campo claro e campo escuro (HAADF). As amostras foram dispersas em diclorometano 

e colocadas no ultrassom por 1 minuto. Logo em seguida, extraiu-se uma gota da parte 

superior da solução que foi depositada sobre um grid de Ni. As amostras foram 

depositadas em uma fita dupla face apropriada para estudos de microscopia eletrônica. 

 

3.2.4.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Raios X 

(EDS) 

 

A composição química das amostras foi estudada por EDS (Energy Dispersive X-

ray Spectroscopy) em microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo (Field 

Emision Scanning Microscopy -FSEM) utilizando um microscópio ZEISS Ultra-55. 
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3.2.4.5 Redução a Temperatura Programada (TPR) 

 

O material analisado por TPR foi pré-tratado a 200 °C/30 minutos, em uma taxa 

de aquecimento de 10 °C/min sob uma corrente de He de 60 mL/min. Terminado o pré-

tratamento, o material foi aquecido a 1000°C a uma taxa de 10°C/min sob corrente de H2 

puro de 60 mL/min. Os gases efluentes do reator foram analisados continuamente em um 

espectrômetro de massas.  

 

3.2.4.6 Plasma por Acoplamento Indutivo (ICP) 

  

 Utilizou-se, para os materiais iniciais, a análise química realizada pelo ICP-OES 

Varian 715-ES. As amostras de pós (cerca de 20-30 mg) foram dissolvidas em uma 

mistura de ácido HNO3 20% : HF 20% : HCl 60% (% volume). Em todos os casos, a 

curva de calibração foi ajustada à concentração aproximada prevista de analito e 

determinada usando solução padrão (Aldrich). 

 

3.2.4.7 Análise Elementar (CHN) 

 

 A microcombustão é a técnica mais empregada para determinação de carbono, 

hidrogênio, nitrogênio e enxofre. A amostra, previamente pesada, é introduzida no 

analisador e depois desgaseificada para combustão adicional sob fluxo de oxigênio puro 

a 1020 °C. A detecção e quantificação dos gases liberados são realizados por 

cromatografia gasosa. O conteúdo de CHNS presente nos catalisadores foi determinado 

em um analisador elementar SCHN FISONS.  

3.2.5 Testes Catalíticos  

 

Nos testes de avaliação catalítica, estudou-se a reação de hidrodeoxigenação do 

fenol. Os testes foram realizados utilizando diferentes temperaturas de pré-tratamento dos 

diferentes catalisadores previamente sintetizados. Além disso, os testes utilizando 

Mo2C/suporte foram realizados com carburações in situ e ex situ. 

Na unidade de HDO do fenol, a alimentação dos reagentes foi realizada por meio 

de um saturador, como pode ser observado na Figura 16. Neste sistema, o fenol foi 
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adicionado em um saturador e a mistura reacional foi produzida pela passagem de H2 pelo 

saturador. A composição da mistura depende exclusivamente da temperatura do saturador 

e pode ser facilmente determinada pela equação de Antoine (Equação 1). Desta forma, o 

saturador foi mantido a uma temperatura constante através de um banho termostático. A 

reação foi realizada em um reator de quartzo de leite fixo. 

 

 
 CT

B
APLog


10

   Equação 1 

 

Onde: 

P = pressão de vapor do composto orgânico (mmHg) 

T = temperatura (°C) do saturador 

A, B, C = constantes específicas do composto orgânico 

 

 

Figura 16. Foto da unidade de hidrodeoxigenação do fenol. Em destaque, o saturador e 

condensador.  
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 A Figura 17 apresenta o esquema de reação de hidrodeoxigenação direta do fenol 

na presença do suporte/catalisador para obtenção do benzeno.    

 

Figura 17. Representação esquemática reação de hidrodeoxigenação direta do fenol.   

 

 

 

Os testes de atividade catalítica foram realizados em um reator tubular de quartzo 

utilizando 60 mg de catalisador diluído em carbeto do silício (SiC), empregando uma 

razão 1:3. Os catalisadores empregados na forma de carbetos foram sintetizados in situ e 

ex situ, empregando o programa de carburação apresentado na Figura 18. 

 

Figura 18. Programa de carburação empegado para a obtenção dos carbetos de molibdênio empregados 

nas reações de hidrodeoxigenação. Esse programa foi utilizado na carburação in situ e ex situ. 

 

 

Os catalisadores empregados na forma de óxido foram pré-ativados em diferentes 

temperaturas (300, 400, 500 e 600 °C) por 2 horas e com uma vazão de H2 de 60 mL/min. 

A reação foi realizada a 300 °C, em 10 minutos com uma razão H2/Guaiacol ou H2/Fenol 

igual a 60. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, os resultados serão apresentados e discutidos em seções distintas. 

Primeiramente serão apresentados os resultados das caracterizações dos materiais de 

sílica e carbono mesoporosos, mostrando a importância do processo de extração do 

template de sílica. Em seguida, os resultados da síntese das réplicas de carbono utilizando 

uma quantidade de template cinco vezes maior que nas sínteses anteriores serão 

apresentadas e a impregnação do Mo nesses materiais. Por último, serão apresentados e 

discutidos os resultados do desemprenho catalítico desses materiais na reação de 

hidrodeoxigenação do guaiacol e fenol.  

 

4.1 Caracterização dos materiais mesoporosos ordenados de sílica e suas réplicas 

Os primeiros resultados são referentes ao template mesoporosos de sílica SBA-

15_CL e SBA-15_CC e suas respectivas réplicas (CMK-3_CL e CMK-3_CC). 

Inicialmente, é apresentado o processo de lavagem para a remoção da sílica e obtenção 

do material CMK-3_CL. Em seguida, o processo de remoção do template de sílica é 

realizado por extração nas amostras CMK-3_CL e CMK-3_CC. 

Um importante processo na síntese das réplicas de carvões mesoporosos é a 

remoção do template de sílica, após a carbonização do precursor orgânico. Na literatura 

(RYOO et al., 1999; SHINAE JUN et al., 2000; SEO et al., 2015), fala-se em “duas 

lavagens” para a remoção do template. Sendo assim, o primeiro procedimento de lavagem 

foi realizado passando uma solução de NaOH 1 mol/L na amostra em um funil de 

Büncher. 

A eficiência das etapas de lavagem foi, primeiramente, acompanhada por difração 

de raios-X que são apresentadas na Figura 19. Observa-se uma grande diferença entre a 

primeira e a terceira lavagem, indicando que somente uma etapa, de fato, não é suficiente 

para a total remoção do template de sílica. Observando os difratogramas que acompanham 

os processos de lavagem, juntamente com as análises de ICP e CHN que serão 

apresentadas a seguir, pode-se afirmar que a remoção do template não foi realizada com 

sucesso, apesar dos resultados de microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

apresentarem um elevado ordenamento hexagonal desse material após a terceira lavagem 

(Figura 20). 
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Figura 19. Difratograma do template de sílica (SBA-15_CL), a primeira (CMK-3_CL 1Lv), segunda 

lavagem (CMK-3_CL 2Lv) e a terceira lavagem (CMK-3_CL 3Lv). 

 

Após a terceira lavagem, o material foi analisado por microscopia eletrônica de 

transmissão. A imagem referente a análise de MET mostra um material bem ordenado, 

evidenciando claramente a organização hexagonal dos poros, característica desse tipo de 

material. 
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Figura 20. Microscopia eletrônica de transmissão do material CMK-3_CL após a terceira lavagem para 

remoção do template de sílica. 

 

 

Análises químicas de CHN e ICP foram realizadas para garantir que a remoção 

do material de silício ocorreu de maneira efetiva durante as etapas de lavagem. Ao 

contrário do que deveria acontecer se o template tivesse sido removido completamente, o 

material apresentou um baixo teor de carbono (17%) e alto teor de silício (29%), 

indicando que o procedimento de lavagem não foi empregado da maneira correta. 

Baseado nos resultados obtidos, duas novas sínteses de sílicas mesoporosas do 

tipo SBA-15 foram realizadas. Uma delas com canais de poros longo (SBA-15_CL) e 

outra com canais de poros curtos (SBA-15_CC). Esses materiais foram utilizados como 

template para a síntese de novos carvões mesoporosos ordenados (CMK-3_CL e CMK-

3_CC), modificando a etapa de remoção da sílica. Diferente da primeira síntese 

apresentada, após a impregnação e carbonização do precursor orgânico, os materiais 

foram colocados cada um em um béquer com a solução de HF 5% (25 mL de solução 

para cada grama de material). A solução com HF permaneceu em agitação durante 24 
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horas. Esse procedimento de remoção do template foi denominado de “extração”. Após 

as 24 horas, os materiais foram neutralizados, secos e caracterizados.  

Os difratogramas de raios X referentes aos materiais SBA-15_CL e SBA-15_CC 

e suas respectivas réplicas (Figura 21) evidenciam que não há uma mudança significativa 

no ordenamento do material, indicando que a estrutura do template foi mantida em sua 

réplica. O ordenamento levemente mais baixo da réplica de carbono, evidente nas réplicas 

dos dois templates, ocorre devido a difícil obtenção de estruturas ordenadas com pirólise 

abaixo de 600 °C. Produtos de carbono obtido por pirólise abaixo de 500 °C apresentam 

difratogramas característicos com intensidades muito baixas devido à ligações 

incompletas das estruturas de carbono (SHINAE JUN et al., 2000). O pequeno 

deslocamento da reflexão (100) da réplica, em relação ao seu template de sílica, pode 

estar relacionado com o encolhimento estruturas durante o processo de carbonização e, 

talvez, a existência de uma certa distância entre as paredes de poros do template e a 

estrutura de carbono no composto template/carbono. 
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Figura 21. Difratogramas de raios X dos templates de sílica SBA-15_CL e SBA-15_CC e suas respectivas 

réplicas antes da remoção do template (CMK-3_CL_SL e CMK-3_CC_SL) e após a remoção do template 

(CMK-3_CL e CMK-3_CC). 
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A Figura 22 apresenta as isotermas de adsorção e dessorção de N2 a 77 K dos 

materiais SBA-15_CL e SBA-15_CC e suas respectivas réplicas de carbono (CMK-3_CL 

e CMK-3_CC). Ambos materiais apresentaram um material com mesoporosidade regular 

e isotermas do tipo IV. Os templates mesoporosos de sílica, SBA-15_CL e SBA-15_CC, 

tiveram um aumento significativo no valor da área específica (Tabela 3), mais do que 

dobrando na réplica do material SBA-15_CL. Observa-se que o tamanho das isotermas 

dos templates SBA-15_CL e SBA-15_CC são significativamente diferentes. Como os 

materiais foram sintetizados com tamanhos de partícula diferentes, como pode ser 

observado na Figura 22, essa mudança de tamanho das isotermas indica que o tamanho 

dos canais dos mesoporos é diferente entre as amostras. A isoterma mais curta, referente 

ao material SBA-15_CL, indica que os mesoporos são mais longos. O volume de 

mesoporos menor para o material SBA-15_CL, também pode ser relacionado aos canais 

mais longos. 
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Figura 22. Isoterma de N2 para o material SBA-15_CL e SBA-15_CC e suas respectivas réplicas (CMK-

3_CL e CMK-3_CC). 
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Tabela 3. Valores de área BET (ABET), volume de mesoporos (Vmeso) e microporos (Vmicro) para os 

templates de sílica SBA-15_CL e SBA-15_CC e suas respectivas réplicas CMK-3_CC e CMK-3_CC. 

 

Amostra ABET 

(m²/g) 

Vmeso (cm³/g) Vmicro (cm³/g) 

SBA-15_CC 820 0,95 0,03 

CMK-3_CC 1150 0,56 0,13 

SBA-15_CL 605 0,67 0,03 

CMK-3_CL 1390 0,75 0,10 

 

A principal diferença está relacionada a diminuição do volume total de mesoporos 

da réplica CMK-3_CC em relação ao seu template SBA-15_CC. Esse comportamento 

pode estar relacionado ao elevado volume de mesoporos do template. Quando se tem um 

grande volume de mesoporos no template, é esperado que se tenha uma grande quantidade 

de precursor orgânico sendo adsorvido para a formação da réplica. Isso gera uma redução 

no volume de mesoporos em materiais com esse perfil. Além da diferença nos mesoporos, 

observa-se um aumento significativo no volume de microporos. Esse aumento é 

proveniente da estrutura microporosa do carvão.  

A Figura 23 apresenta os gráficos de distribuição de mesoporos dos materiais 

SBA-15_P e SBA-15_D e suas respectivas réplicas (CMK-3_P e CMK-3_D). Observa-

se uma distribuição de mesoporosos homogênea para todos os materiais. Como pode ser 

observado nos difratogramas de raios X desses materiais (Figura 20), as réplicas 

apresentam um tamanho médio de poros inferior aos materiais de sílica. A redução do 

tamanho de poros é natural, levando em conta que os poros dos materiais de sílica tornam-

se a estrutura do material de carbono. Comparando a distribuição de mesoporos do 

material de sílica e sua réplica, pode-se observar que o material de sílica com poros 

maiores (SBA-15_CC) resulta em uma réplica com tamanho menor justamente pelo 

raciocínio comentado anteriormente. Enquanto que o material SBA-15_CL resulta em 

uma réplica com poro maior, comparação com a réplica do material SBA-15_CC. 
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Figura 23. Distribuição de mesoporos referentes aos materiais SBA-15_CL e SBA-15_CC e suas 

respectivas réplicas (CMK-3_CL e CMK-3_CC). 
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As micrografias eletrônicas de transmissão apresentadas na Figura 24 apresentam 

as imagens referentes as réplicas dos materiais CMK-3_D e CMK-3_P. Os dois materiais 

apresentam uma morfologia bem definida, podendo-se definir bem o ordenamento 

hexagonal dos poros, corroborando com os resultados complementares apresentados até 

aqui. 
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Figura 24. Microscopias eletrônicas de transmissão referentes aos materiais CMK-3_CC (A) CMK-3_CL 

(B).  

 

 

A Figura 25 apresenta as microscopias eletrônicas de varredura referentes aos 

materiais SBA-15_CL e SBA-15_CC. Os dois materiais apresentam a morfologia típica 

desse tipo de material. A morfologia do material SBA-15_CC apresenta tamanho de 

partículas menores que as partículas referentes ao material SBA-15_CL. Além disso, o 
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material SBA-15_CC apresenta tamanhos mais homogêneos e não é visível aglomerados 

de sílica que não reagiram, ao contrário do material SBA-15_CL onde pode-se ver alguns 

aglomerados na superfície do material. 

Figura 25. Microscopias eletrônicas de varredura referentes aos materiais SBA-15_CL (A e B) e SBA-

15_CC (C e D).  

 

Observando as microscopias referentes as réplicas (Figura 26) dos materiais de 

sílica SBA-15_CL e SBA-15_CC, contata-se que a morfologia do material permanece a 

mesma. 
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Figura 26. Microscopias eletrônicas de varredura referentes aos materiais CMK-3_CL (A e B) e CMK-

3_CC (C e D).  

 

 

Sabendo que a remoção do template de sílica deve ser realizada pelo método de 

extração, a síntese de um novo material de sílica (KIT-6) foi realizada a fim de se obter a 

sua réplica de carvão mesoporosos (CMK-8). Para esse material, estudou-se a influência 

da remoção por extração utilizando HF 5% e NaOH 1 mol/L. 

A réplica CMK-8 obtida removendo o template KIT-6 por extração utilizando HF 

5% e NaOH 1 mol/L. Os difratogramas mostrados na Figura 27 demonstram que o 

material lavado com HF 5% apresenta uma organização levemente superior ao material 

lavado com NaOH 1mol/L. Além disso, os resultados de EDS mostraram que o material 

apresenta uma quantidade de carbono superior a 93%.  
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Figura 27. Difratogramas de raios X da peneira molecular mesoporosas de sílica KIT-6, do material com 

o precursor orgânico carbonizado antes da remoção da sílica (KIT-6/CMK-8) e a réplica após a remoção 

do template com HF 5% (CMK-8 HF) e utilizando NaOH 1mol/L (CMK-8 NaOH). 

  

Estudos de adsorção de nitrogênio indicam um material com mesoporosidade regular. 

Na Figura 28, podemos observar as isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio para 

o material de KIT-6, o composto com o precursor orgânico carbonizado no interior dos 

poros (KIT-6/CMK-8) e a réplica CMK-8, após a remoção do template de sílica. 
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Figura 28. Isoterma de N2 para o material KIT-6, sua réplica (CMK-8) e o compósito (KIT-6/CMK-8). 

 

Tanto o material de sílica como a sua réplica, apresentam isotermas do tipo IV, 

típica de materiais mesoporosos, com histerese do tipo H1 para o material de sílica e H2 

para sua réplica. A histerese do tipo H1 é típica de materiais mesoporosos ordenados de 

forma cilíndrica e de distribuição uniforme, enquanto a histerese do tipo H2 é considerada 

um intermediário da histerese anterior, característica de materiais com estrutura porosa 

tipicamente complexas e tendem a estar constituída por reder interconectadas de poros de 

diferentes tamanhos e formas.  

A análise realizada sem a remoção do template de sílica, apresenta uma isoterma 

do tipo I característica de materiais microporosos. Como o template ainda não havia sido 

removido, as moléculas de N2 acessam somente os microporos do carvão, apresentando 

um perfil diferente dos outros materiais, com uma área menor e volume de mesoporos 

praticamente inexistente, mantendo o volume de microporo como pode ser observado na 

Tabela 4. 
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Tabela 4.  Valores de área BET (ABET), volume de mesoporos (Vmeso) e microporos (Vmicro) para o template 

de sílica KIT-6, sua réplica CMK-8 e o template com a sacarose carbonizada no interior dos poros (KIT-

6/CMK-8). 

Amostra ABET 

(m²/g) 

Vmeso (cm³/g) Vmicro (cm³/g) 

KIT-6 555 0,66 0,02 

CMK-8 1200 0,74 0,18 

KIT-6/Carbono 370 0,03 0,14 

 

 Para o material CMK-8, observa-se uma manutenção da mesoporosidade em 

relação ao template de sílica e um acréscimo significativo do volume de microporos. Esse 

volume de microporos é característico da estrutura de carbono do material. 

 A distribuição de tamanho de mesoporos do material KIT-6 (Figura 29) e da sua 

réplica de carbono, CMK-8, apresenta a mesma lógica dos materiais SBA-15_CC e SBA-

15_CL. 

 

Figura 29. Distribuição de mesoporos referentes ao material KIT-6 e sua réplica CMK-8. 
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Observando as microscopias eletrônicas de transmissão do material CMK-8 

(Figura 30) constata-se a distribuição homogênea de poros do material sintetizado.  

 

Figura 30. Microscopia eletrônica de transmissão do material de carbono mesoporosos CMK-8 

 

 

4.2 Caracterização dos catalisadores suportados 

 

Na síntese dos materiais apresentados até aqui, utilizou-se 2 g de template de sílica 

para obtenção de aproximadamente 1 g de réplicas de carvão. Tendo em vista a 

necessidade de sintetizar uma grande quantidade de material para aplicação, aumentou-

se a quantidade de template de 2 para 10 g, guardando as proporções dos demais 

reagentes. Para isso, utilizou-se a síntese do material tipo SBA-15 de canais de poros 

curtos (SBA-15_CC), com o objetivo de obter as 10 g em uma síntese, garantindo as 

propriedades do material. Lembrando que os catalisadores foram preparados utilizando o 

método de impregnação ao ponto úmido, com uma relação de 4 átomos de Mo/nm² (teor 

teórico necessário para a formação de uma monocamada de MoO3) e de 2 átomos de 

Mo/nm² (teor necessário para a formação de uma monocamada) para que a dispersão 

fosse a mais semelhante possível entre os materiais. 

A primeira impregnação teve como objetivo obter um teor de 4 átomos de Mo/nm² 

no suporte SBA-15, produzindo uma amostra contendo 43,27% (m/m) de MoO3. Após a 

calcinação em ar para a obtenção do MoO3, observou-se que o material apresentou uma 

coloração azul escura (Figura 31), diferente do amarelo claro, cor usual do trióxido de 

molibdênio.  
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Figura 31. Material resultante da impregnação de heptamolibdato de amônia com o intuito de obter trióxido 

de molibdênio suportado em SBA-15 (MoOx/SBA-15). 

 

 

Para determinar que fase de óxido de molibdênio foi obtida após a etapa de 

calcinação, foi realizada uma análise de difração de raios X (Figura 32). Observando o 

difratograma em alto ângulo, é possível perceber uma mistura de fases de MoO2 e MoO3 

indicando que houve a redução parcial de parte do óxido de molibdênio. Seria normal 

esperar que a calcinação do (NH4)6MoO7.4H2O impregnado na SBA-15 levasse à 

formação exclusiva de MoO3. Entretanto, devido aos elevados teores empregados pode-

se especular que a amônia formada durante a decomposição do heptamolibdato de amônio 

tenha reduzido parcialmente o MoO3 formado.  
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Figura 32. Difratograma de raios X da amostra MoOx/SBA-15 a baixo (A) e alto ângulo (B). 

 

A Figura 33 mostra com mais detalhes a identificação da mistura de fases de 

óxidos no suporte SBA-15, utilizando o software JADE 5. 
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Figura 33. Difratograma de raios X da amostra MoOx/SBA-15. Identificação das fases pelo software 

JADE 5. 
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Em virtude desse resultado, uma nova impregnação foi realizada a fim de se obter 

uma dispersão de 2 átomos de Mo/nm² no suporte. A identificação das fases para o 

material MoO3/SBA-15, pelo software JADE 5 são apresentadas no difratograma da 

Figura 34. Observando o difratograma de raios X do material MoO3/SBA-15 e o material 

impregnado no material CMK-3 (Figura 35), o óxido suportado na sílica SBA-15 

apresentou as reflexões características do MoO3 segundo a ficha cristalográfica ICDD 

(05-0508). Como os suportes de carvão não foram calcinados, as reflexões observadas no 

suporte de sílica não podem ser observadas nas réplicas de carvão. 
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Figura 34. DRX do MoO3 suportado em SBA-15 com identificação das fases pelo software JADE 5. 
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Figura 35 Difratogramas de raios X para os suportes SBA-15 e CMK-3 antes e após a impregnação do 

óxido de molibdênio com o cálculo para obtenção de 2 átomos de Mo/nm². A = suporte SBA-15 baixo 

ângulo; B = suporte SBA-15 alto ângulo; C = suporte CMK-3 baixo ângulo; D = suporte CMK-3 alto 

ângulo. 

 

O que pode ser observado no suporte de carvão CMK-3 é uma fraca reflexão em 

2θ = 26,4° (ICDD 23-0785) do heptamolibdato de amônio. Como esse suporte possui 

uma elevada área específica (1006 m²/g), a ausência das demais reflexões referentes ao 

heptamolibdato pode ser atribuída como um indicativo da alta dispersão do sal sobre o 

suporte ou que o mesmo se encontra sob uma forma amorfa. 

A Figura 36 apresenta os difratogramas de raios X para o material KIT-6 e sua 

réplica de carbono CMK-8. As mesmas reflexões observadas no material MoO3/SBA-15 

são observadas no material MoO3/KIT-6 no drifratograma em alto ângulo. Assim como 

na réplica CMK-3, a réplica CMK-8 não foi calcinada após a impregnação do percursor 

de molibdênio. 
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Figura 36. Difratogramas de raios X para os suportes KIT-6 e CMK-8 a baixo ângulo (A e C) antes e após 

a impregnação do óxido de molibdênio com o cálculo para obtenção de 2 átomos de Mo/nm² e a alto ângulo 

após a impregnação de molibdênio (B e D) A = suporte KIT-6 baixo ângulo; B = suporte KIT-6 alto ângulo; 

C = suporte CMK-8 baixo ângulo; D = suporte CMK-8 alto ângulo. 

 

A isoterma de adsorção e dessorção de N2 do suporte SBA-15 e da sua réplica, 

CMK-3, com o óxido de molibdênio incorporado (Figura 37) indica que os materiais 

mantêm a sua estrutura de poros, com a redução do valor da área específica. Essa redução 

da área específica, de 766 para 376 m²/g (SBA-15) e de 1009 para 439 m²/g (CMK-3), 

juntamente com a redução do volume total de poros é um indicativo de que provavelmente 

ocorreu um bloqueio e/ou entupimento parcial dos poros pelo óxido de molibdênio. É 

possível observar na isoterma do suporte CMK-3, a presença de mesoporosos de 

tamanhos não homogêneos. Isso pode ser constatado na região de condensação da 

isoterma, diferente do que aconteceu na síntese com uma quantidade menor de reagentes. 

A presença dos mesoporos de tamanhos diferentes pode ser atribuída a utilização de um 

forno diferente do utilizado nas sínteses das primeiras réplicas. O forno para pouca 

amostra era horizontal e possuía uma saída de ar que impedia a entrada de oxigênio. No 

forno utilizado para a síntese desses materiais, a saída era aberta e era possível a entrada 

de oxigênio. Com a entrada de oxigênio, parte do material orgânico que estava sendo 
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carbonizado, transformou-se em CO e CO2 gerando mesoporos de diferentes tamanhos e 

uma organização menor em relação as primeiras réplicas sintetizadas. Essa diferença nos 

mesoporos e a menor organização podem ser evidenciadas, também, nas micrografias 

eletrônicas de transmissão após a impregnação de Mo nos materiais.  

Figura 37. Isotermas de adsorção e dessorção de N2 para o suporte SBA-15 com e sem MoO3 (A) e CMK-

3 com e sem MoO3 (B).  
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O mesmo comportamento é observado no material KIT-6 e na sua réplica, CMK-

8 (Figura 38). Observa-se que os materiais mantiveram o perfil das isotermas do tipo IV, 

antes e depois da impregnação do MoO3. O material KIT-6 apresenta uma área de 710 

m²/g antes da impregnação do óxido de molibdênio e, após a impregnação, uma área de 

201 m²/g. Sua réplica, CMK-8, apresentava um valor de 897 m²/g antes da impregnação 

e, após a impregnação, apresentou um valor de 373 m²/g. 

Figura 38. Isotermas de adsorção e dessorção de N2 para o suporte KIT-6 com e sem MoO3 (A) e CMK-8 

com e sem MoO3 (B).  
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As microscopias apresentadas na Figura 39, mostram que a morfologia da SBA-

15 é mantida na sua réplica de carbono, CMK-3, e que não são observados de 

aglomerados de MoO3 na superfície dos materiais. 

Figura 39. Micrografias de MEV das amostras SBA-15 (A, B e C) e CMK-3 (D, E e F) com MoO3 

suportado. 
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Com o mapeamento feito por EDS (Figura 40), pode-se constatar que a remoção 

do template de sílica (SBA-15) foi efetuada com sucesso, já que a réplica não apresenta 

resíduo de Si na sua composição (Tabela 5). Pode-se observar uma porcentagem de Mo 

levemente maior no suporte CMK-3. Isso acontece porque o material possui uma área 

maior que o material SBA-15, sendo assim, o teor de heptamolibdato de amônio utilizado 

para se obter 2 átomos de Mo/nm² foi maior A porcentagem de oxigênio no material 

MoO3/SBA-15 é, obviamente, muito maior que a do material MoO3/CMK-3 pela 

composição de SiO2 da SBA-15. 

 

Figura 40. Mapeamento da composição dos materiais MoO3/CMK-3 (A) e MoO3/SBA-15 (B). 

 

 

Tabela 5. Composição dos materiais MoO3/SBA-15 e MoO3/CMK-3 

Material %Si %C %O %Mo 

MoO3/SBA-15 24 - 68 8 

MoO3/CMK-3 - 73 18 9 

  

 O mapeamento realizado nos materiais MoO3/KIT-6 e MoO3/CMK-8 é 

apresentado na Figura 41. Ambos materiais apresentaram uma boa distribuição do 

molibdênio na superfície do material, assim como nos materiais anteriores (MoO3/SBA-

15 e MoO3/CMK-3). A Tabela 6 apresenta a composição dos materiais, mostrando que a 
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remoção da sílica e incorporação do molibdênio foram realizadas com sucesso em todos 

os materiais. 

 

Figura 41. Mapeamento da composição dos materiais MoO3/CMK-8 (A) e MoO3/KIT-6 (B). 

 

 

Tabela 6. Composição dos materiais MoO3/KIT-6 e MoO3/CMK-8 

Material %Si %C %O %Mo 

MoO3/KIT-6 30 - 59 11 

MoO3/CMK-8 - 76 15 8 

 

 

As microscopias eletrônicas de transmissão para os materiais MoO3/SBA-15 e 

MoO3/CMK-3 são apresentadas na Figura 42. Pode-se observar nas microscopias do 

material MoO3/SBA-15, um perfeito ordenamento hexagonal e uma boa dispersão do 

óxido de molibdênio, essa distribuição também é evidenciada no mapeamento da Figura 

40. Algumas regiões apresentam uma coloração mais escura que podem ser devido a um 

pequeno aglomerado de MoO3 que podem estar bloqueando alguns canais. Como os 

resultados de DRX já puderam demonstrar, a microscopia eletrônica de transmissão 

comprova que a réplica CMK-3 perdeu um pouco do seu ordenamento e os mesoporos 

formados não possuem um tamanho homogêneo, fato evidenciado, também, nas 

isotermas de adsorção e dessorção de N2 da Figura 37. Apesar do ordenamento da réplica 

não possuir o mesmo padrão do template de sílica, pode-se afirmar que a réplica foi 
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sintetizada com sucesso e que as partículas de MoO3 aparentemente apresentam mais 

aglomerados do que na amostra MoO3/SBA-15. A presença de uma maior quantidade de 

aglomerados de MoO3 no suporte CMK-3 pode explicar a maior redução no valor da área 

desse material em comparação com a redução observada no material SBA-15 após a 

impregnação do MoO3, como pode ser evidenciado no mapeamento da Figura 40 e nas 

isotermas de adsorção e dessorção de N2 (Figura 37). 

 

Figura 42. Micrografias de transmissão eletrônica de MoO3/SBA-15 (A) e MoO3/CMK-3 (B).

 

 

 As microscopias eletrônicas de transmissão referentes aos materiais MoO3/KIT-6 

e MoO3/CMK-8 (Figura 43) apresentam um comportamento similar ao observado nos 

materiais MoO3/SBA-15 e MoO3/CMK-3. O material MoO3/KIT-6 apresenta poros bem 

ordenados, com tamanhos homogêneos. É possível observar, também, a presença de 

alguns aglomerados de MoO3 dentro dos poros do material. O material MoO3/CMK-8, 

como já pôde ser observado nas isotermas de adsorção e dessorção de N2 (Figura 38), não 

apresenta poros tão homogêneos como o seu molde de sílica. Nesse caso, observa-se uma 

maior formação de aglomerados no material de sílica, representando uma maior redução 

na área desse material em comparação com a redução observada em sua réplica.  
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Figura 43. Micrografias de transmissão eletrônica de MoO3/KIT-6 (A) e MoO3/CMK-8 (B). 

 

 

4.3 Avaliação catalítica  

 Nesta seção, serão apresentados os resultados do estudo do desempenho catalítico 

dos materiais MoO3/Suporte e Mo2C/Suporte na reação de hidrodeoxigenação do fenol. 

O estudo foi realizado visando comprar o desempenho catalítico de MoO3 e Mo2C 

(carburado in situ e ex situ), além de analisar a influência do suporte (morfologia e 

composição) e da temperatura de pré-tratamento dos materiais em questão. 

Inicialmente foram os materiais MoO3/SBA-15 e MoO3/KIT-6 e suas respectivas 

réplicas MoO3/CMK-3 e MoO3/CMK-8 foram avaliados na reação de HDO do fenol. 

Utilizou-se 60 mg de cada material. Um teste inicial foi realizado com pré-tratamento a 

300 °C/1 hora empregando-se H2, reação a 300 °C com razão mola H2/fenol de 60 e os 

catalisadores foram diluídos em SiC em uma razão de 1:3. Os resultados obtidos podem 

ser observados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Valores de conversão e seletividade a benzeno obtidos na reação de HDO do fenol empregando-

se os catalisadores MoO3/SBA-15, MoO3/KIT-6, MoO3/CMK-3 e MoO3/CMK-8 pré-tratados a 300 

°C/1hora com H2 puro. 

Catalisador Conversão (%) Seletividade (%Benzeno) 

MoO3/KIT-6 0,0 - 

MoO3/CMK-8 1,0 100 

MoO3/SBA-15 0,0 - 

MoO3/CMK-3 0,5 100 
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Como a conversão observada foi insignificante, um novo pré-tretamento foi 

realizado a 400 °C/1h com corrente de H2 puro; a reação foi realizada a 300 °C com uma 

razão molar de H2/fenol de 60. O tempo de reação foi de 10 minutos e os catalisadores 

foram diluídos com SiC na proporção de 1:3.  

A Tabela 8 apresenta a conversão e seletividade para benzeno dos catalisadores 

MoO3/KIT-6, sua réplica de carbono MoO3/CMK-8, MoO3/SBA-15 e sua réplica 

MoO3/CMK-3. 

 

Tabela 8. Valores de conversão e seletividade a benzeno obtidos para os catalisadores MoO3/KIT-6, 

MoO3/CMK-8, MoO3/SBA-15 e MoO3/CMK-3 pré-tratados a 400 °C/1 hora com H2 puro. 

Catalisador Conversão (%) Seletividade (%Benzeno) 

MoO3/KIT-6 1,3 100 

MoO3/CMK-8 7,4 97,4 

MoO3/SBA-15 2,0 98,1 

MoO3/CMK-3 9,8 98,4 

 

Observa-se que os materiais suportados nas réplicas de carbono apresentam um 

valor de conversão maior em relação aos suportados em sílicas, mantendo o valor de 

seletividade superior a 97%, existe uma melhora significativa quando utiliza-se MoO3 

suportado em carvão. Entretanto, a organização dos poros, seja hexagonal (SBA-15 e 

CMK-3) ou cúbica (KIT-6 e CMK-8) não tem uma influência significativa.  

Utilizando os mesmos materiais e as mesmas condições de reação, porém com 

pré-tratamento em corrente de H2 puro a 500 °C/1 hora, observa-se um aumento 

significativo na conversão utilizando os catalisadores suportados nas réplicas de carbono 

(Tabela 9). O mesmo não acontece para os catalisadores suportados nos materiais de sílica 

KIT-6 e SBA-15. 
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Tabela 9. Valores de conversão e seletividade a benzeno obtidos para os catalisadores MoO3/KIT-6, 

MoO3/CMK-8, MoO3/SBA-15 e MoO3/CMK-3 pré-tratados a 500 °C/1 hora com H2 puro. 

Catalisador Conversão (%) Seletividade (%Benzeno) 

MoO3/KIT-6 1,9 98,3 

MoO3/CMK-8 18,5 97,4 

MoO3/SBA-15 3,6 98,4 

MoO3/CMK-3 15,5 97,8 

 

A Figura 44 apresenta a estabilidade dos catalisadores MoO3/SBA-15 e 

MoO3/KIT-6 pré-tratados com H2 puro a 500 °C/1hora. Os dois materiais apresentam 

uma boa estabilidade, mantendo valores de conversão e seletividade constantes durante 

aproximadamente 900 minutos de reação. Os materiais de carbono MoO3/CMK-3 e 

MoO3/CMK-8 apresentaram uma redução na conversão de aproximadamente 40% nos 

primeiros 120 minutos de reação. Após esse período, a conversão manteve-se em torno 

de 9% e a seletividade se manteve em valores superiores a 96% em todo o período de 

reação. 
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Figura 44. Estabilidade e seletividade para os materiais MoO3/SBA-15 e MoO3/KIT-6 pré-

tratados a 500°C 
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Figura 45. Estabilidade e seletividade para os materiais MoO3/CMK-3 e MoO3/CMK-8 pré-

tratados a 500°C 
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Observando o difratograma de raios X do material MoO3/CMK-3 pré-tratado a 

diferentes temperaturas e posteriormente passivadas (Figura 46) percebe-se linhas de 

difração que podem ser atribuídas a planos de um arranjo de face cúbico centrada (111), 

(200), (220) e (311) que pode ser relacionado com a formação de uma fase MoOxCy ou 

MoC1-x (JCPDS: 17-0104). Essa mudança ocorre pela natureza do suporte utilizado na 

reação. Como o material CMK-3, assim como CMK-8, é um material de carbono, com a 

presença de H2 e temperatura do pré-tratamento, tem-se a formação de CH4 e a 

consequente carburação, ainda que parcial, do MoO3. Sendo assim, a mudança de fase 

relacionada com uma melhora na atividade é um indicativo de que existe uma melhora 

significativa no uso de Mo2C/suporte em relação ao uso de MoO3/suporte. 

 

Figura 46. Difratogramas de raios X do material MoO3/CMK-3 pré-tratado a diferentes temperaturas (300, 

400, 500 e 600 °C).  

 

  

Analisando os difratogramas de raios X e os resultados dos testes catalíticos, 

pode-se afirmar que essa capacidade de estocagem de O2 superior a dos outros materiais 

é devido a uma redução do MoO3 em MoO2. Podemos observar isso, vendo que a fase 

MoO3 é bem menos visível no difratograma do material reduzido a 600 °C e, no teste 
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catalítico, a taxa de conversão reduz significativamente de 500 para 600 °C de tratamento. 

No caso do suporte CMK-3 que é a base carbono, temos a influência da formação de uma 

fase MoOxCy ou MoC1-x, ou seja, com a presença de H2 e o aumento da temperatura do 

pré-tratamento ocorre uma interação do H2 com o suporte formando CH4 e carburando 

parcialmente o catalisador MoO3. Nos catalisadores pré-tatados a 400 e 500 °C existe 

uma contribuição das vacâncias geradas (PRASOMSRI et al., 2013) e dessa influência da 

carburação parcial do catalisador, o que pode ajudar a explicar a melhora nos materiais 

suportados em sílica, também. A 600 °C a quantidade de óxido reduzido já se torna grande 

o suficiente para afetar o desempenho do catalisador durante a reação. 

 

Baseado nos resultados apresentados, foram realizados testes empregando-se os 

materiais carburados. Para a carburação, adotou-se duas metodologias distintas, uma 

carburação foi feita in situ e outra ex situ. A carburação foi realizada a 650 °C/2 horas 

com uma taxa de aquecimento de 2,5°C/minuto com uma mistura 20% CH4/H2 com fluxo 

de 150 mL/minuto. Os catalisadores carburados ex situ passaram pelo mesmo processo 

de carburação, porém, após a carburação o material foi passivado a temperatura ambiente 

por 16 horas com uma mistura de 0,5% O2/He (30 mL/min). Antes da reação, o material 

passivado foi reativado com fluxo de H2 (60 mL/min) durante 1 hora a 500 °C. 

 A Tabela 11 apresenta a conversão e seletividade para benzeno dos catalisadores 

carburados in situ e ex situ suportados nas sílicas mesoporosas KIT-6 e SBA-15. Observa-

se que a conversão dos materiais carburados e suportados nos materiais de sílica 

apresentam valores bem superiores que os valores obtidos com MoO3 suportados nos 

mesmos materiais. Enquanto os valores obtidos com MoO3 suportados são inferiores a 

4%, os valores de conversão para Mo2C suportados nas sílicas mesoporosas é superior a 

20%. Entretanto, a conversão e a seletividade não apresentaram uma mudança 

significativa com a mudança da morfologia e de carburação dos catalisadores utilizados. 

 

Tabela 10. Valores de conversão e seletividade a benzeno obtidos para os catalisadores Mo2C(ex)/KIT-6, 

Mo2C(in)/KIT-6 Mo2C(ex)/SBA-15, Mo2C(in)/SBA-15. 

Catalisador Conversão (%) Seletividade (%Benzeno) 

Mo2C(ex)/KIT-6 22,7 98,0 

Mo2C(in)/KIT-6 20,7 97,5 

Mo2C(ex)/SBA-15 23,0 97,6 

Mo2C(in)/SBA-15 25,7 98,0 
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 A Figura 47 apresenta a estabilidade dos carbetos suportados nos materiais SBA-

15 e KIT-6 obtidos in e ex situ. Ambos materiais apresentam comportamento bem 

semelhante, com uma conversão inicial em torno de 20%, baixando para próximo de 10% 

nos primeiros 200 minutos de reação e permanecendo constante até o final do teste. Além 

disso, todos os materiais apresentaram uma seletividade constante durante todo o período 

do teste, com valores de seletividade para benzeno superiores a 97%. 

 

Figura 47. Estabilidade para os materiais carburados in e ex situ e suportados nas sílicas 

mesoporosas SBA-15 e KIT-6.  

 

 

A Tabela 12 apresenta os valores de conversão e seletividade para benzeno para 

os catalisadores suportados nas réplicas de carbono. Os valores de conversão, em 

comparação com os valores obtidos com MoO3, apresentam, também, uma melhora 

significativa. Enquanto que para os óxidos suportados a conversão foi de 

aproximadamente 15 %, os carbetos apresentam valores superiores a 25 %. Mais uma 

vez, não observa-se uma mudança significativa nos valores de conversão e seletividade 

com a mudança de morfologia ou na metodologia de carburação 
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Tabela 11. Conversão e seletividade para benzeno dos catalisadores Mo2C(ex)/CMK-8, Mo2C(in)/CMK-8 

Mo2C(ex)/CMK-3, Mo2C(in)/CMK-3. 

Catalisador Conversão (%) Seletividade (%Benzeno) 

Mo2C(ex)/CMK-8 25,1 97,8 

Mo2C(in)/CMK-8 27,4 96,8 

Mo2C(ex)/CMK-3 27,1 97,6 

Mo2C(in)/CMK-3 25,1 97,1 

  

Na Figura 48, os gráficos de estabilidades dos materiais carburados in e ex situ 

nos carvões mesoporosos CMK-3 e CMK-8 apresentam comportamentos semelhantes 

entre si e com os materiais suportados nas sílicas mesoporosas apresentadas 

anteriormente. Nas primeiras duas horas de reação há um decréscimo na conversão do 

fenol. Após esse período, a conversão se mantém constate, com valores próximos a 12%, 

enquanto que a seletividade tende a se manter elevada (<96%) durante todo o teste de 

estabilidade. 

 

Figura 48. Estabilidade para os materiais carburados in e ex situ e suportados nos carvões 

mesoporosas CMK-3 e CMK-8 

  



89 

 

Comparando a Tabele 11 com a Tabela 12, observa-se que a diferença apresentada 

na Tabela 9 entre os materiais suportados em sílica e carvão não tão elevados. A mudança 

é mais significativa para os carbetos suportados na KIT-6 e na sua réplica CMK-8. A 

Figura 49 apresenta o difratograma de raios X dos materiais carburados ex situ e 

passivados. Nela, observa-se que existe uma mudança de fase do carbeto formado no 

material de sílica em relação ao carbeto formado no material de carbono. Essa mudança 

pode explicar o resultado levemente superior dos materiais de carbono em comparação 

com os materiais de sílica.  

Utilizando carvões mesoporosos não ordenados como suporte para Mo2C, LU et 

al., (2015) apresentaram conversões semelhantes com uma quantidade de Mo bem 

superior (40%) e maior quantidade de catalisador (0,25-0,5g). Além disso o catalisador 

Mo2C suportados em carvão mesoporosos não ordenado apresentou uma redução 

constante e significativa, o que não é observado aqui. 

 

 

Figura 49. Difratogrma de raios X dos materiais Mo2C/CMK-3, Mo2C/CMK-8, Mo2C/SBA-15 e 

Mo2C/KIT-6 carburados e passivados. 
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Os espectros Raman (Figura 50) dos materiais CMK-3 e MoO3/CMK-3 

apresentam duas bandas que podem ser observadas na Figura 46. A primeira banda, 

próxima a 1325 cm-1, denominada banda D, é característica de materiais de carbono com 

hibridização sp³. A segunda, situada em torno de 1590 cm-1, denominada banda G, é 

associada a estrutura grafítica que possuem hibridização sp². A maior intensidade da 

banda D em relação a banda G indica que o material apresenta uma certa deserdem, o 

materaial de carbono realmente não é cristalino. Porém, como pode ser observado nos 

difratogramas de raios X a baixo ângulo o material possui um ordenamento na sua 

estrutura. 

 

Figura 50. Espectros Raman dos materiais CMK-3 e MoO3/CMK-3. 

 

 

 Em comparação com outros trabalhos empregando diversos metais (Pt, Pd, Rh, 

Ni, Co e Ru) suportados em sílica (TELES et al., 2016), nas mesmas condições reacionais 

empregas nesse trabalho, pode-se afirmar que os resultados de seletividade obtidos aqui 

são excelentes. Enquanto que metais como Pd e Pt suportados em sílica apresentam uma 

seletividade de 44 e 24 %, respectivamente, todos os materiais aqui empregados 

apresentaram seletividade superior a 96%. 
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5. CONCLUSÃO 

As etapas de remoção dos templates de sílica, após a carbonização dos precursores 

orgânicos, no processo de obtenção dos carbonos mesoporosos ordenados mostrou-se 

uma etapa essencial para que a síntese desses carvões fosse realizada com sucesso. Ficou 

claro que o termo utilizado frequentemente na literatura, “lavagem”, não é aplicado 

maneira adequada. O termo “extração” é o mais adequado, pois colocamos o compósito 

carbono/sílica em solução de HF 5% ou NaOH 1 mol/L, e mais eficiente do que um 

processo de lavagem. 

 Em relação a solução utilizada para a extração do template, HF 5% ou NaOH 1 

mol/L, ambas são eficientes e resultam em materiais bem ordenados e não influenciam 

nas características do material de carbono obtido. O uso do HF 5% pode ser considerado 

mais eficiente por necessitar de apenas uma etapa de extração, enquanto que o NaOH 1 

mol/L necessita de duas etapas para remover o template de maneira eficiente. 

 Além da extração do template de sílica, a etapa de carbonização também é uma 

etapa importante para a obtenção dos carbonos mesoporosos ordenados. Como pôde ser 

observado, os materiais que tiveram contato com oxigênio durante a etapa de 

carbonização apresentaram tamanhos de mesoporosos de diferentes tamanhos, enquanto 

que os materiais que foram carbonizados em atmosfera de N2 apresentaram 

mesoporosidade uniforme. 

 Após a impregnação do MoO3 nos materiais mesoporosos, tanto de sílica como 

de carbono, observou-se uma diminuição significativa nos valores de área específica e no 

volume de poros, indicando que o MoO3 ficou localizado no interior dos poroso dos 

materiais. Pelas microscopias eletrônicas de transmissão, pode-se observar que alguns 

materiais apresentaram maior formação de aglomerados de MoO3, resultando no maior 

bloqueio dos poros e uma maior redução no valor da área desses materiais. 

 Quanto ao desempenho dos catalisadores nas reações de hidrodeoxigenação do 

fenol, o óxido de molibdênio suportado nas réplicas de carbono mesoporoso (CMK-3 e 

CMK-8) apresentaram resultados superiores em relação aos seus templates de sílica SBA-

15 e KIT-6. Esse fato ocorre, principalmente, pela formação de uma fase MoOxCy, ou 

seja, ocorre uma carburação parcial do catalisador MoO3. 

 O aumento da temperatura de pré-tratamento do óxido suportado também 

contribui em um melhor desempenho dos catalisadores pela formação de vacâncias de 

oxigênio, observado pela técnica de OSC. 
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 As reações feitas realizadas com Mo2C suportado nos diferentes materiais 

sintetizados apresentou um desemprenho bem superior ao desemprenho apresentado pelo 

óxido suportado. Porém, o suporte e a carburação in situ ou ex situ não apresentou 

influência na reação de hidrodeoxigenação do fenol. 

 Todos os catalisadores apresentaram uma excelente seletividade ao benzeno, 

favorecendo a deoxigenação direta (DDO). Onde os maiores valores de conversão e 

seletividade foram encontrados nas reações utilizando Mo2C suportado nas réplicas de 

carvão mesoporosos. 
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