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RESUMO 

 

Catalisadores de rutênio suportados em óxidos mistos de Nb2O5 e ZnO foram preparados, 

com as porcentagens de ZnO no suporte variando entre 0, 5, 10, 20 e 50%  em peso,  para 

serem utilizados na reação de hidrogenação parcial do benzeno. A adição de zinco aos 

suportes dos catalisadores da hidrogenação de benzeno vem sendo amplamente estudada na 

literatura e tem apresentado resultados promissores. Os suportes foram preparados usando a 

técnica de impregnação úmida, ambas seguidas por calcinação. 1% em peso de rutênio foi 

adicionado às amostras por impregnação ao ponto úmido. As amostras foram, então, 

caracterizadas por análise textural, fluorescência de raios X (FRX), difração de raios X 

(DRX), redução a temperatura programada (TPR), quimissorção de H2, dessorção a 

temperatura programada de H2 (TPD-H2), microscopia eletrônica de varredura por emissão de 

campo (MEV-FEG) e espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS). As 

caracterizações apontaram formação de niobato de zinco, ZnNb2O6, a temperaturas mais 

baixas do que as esperadas e esse composto acabou por se mostrar relevante nas reações. 

Testes catalíticos foram realizados para se avaliar a atividade, a seletividade e o rendimento a 

cicloexeno. Os testes foram realizados em um reator batelada a 50 bar de H2 e 150 °C por 

uma hora, coletando-se alíquotas a cada 10 minutos. Além desses testes, foi verificada a 

influência da adição de água ao meio reacional e a influência do resfriamento da alíquota 

antes de sua retirada do sistema. Os resultados mostraram uma excelente atividade do 

catalisador Ru/Nb2O5. Além disso, os resultados também mostraram que a amostra contendo 

20% em peso de óxido de zinco apresentou resultados interessantes em termos de atividade e 

seletividade. A adição de água parece desfavorecer a hidrogenação devido à baixa 

solubilidade dos reagentes, porém se mostra uma estratégia interessante para o aumento da 

seletividade da reação em cicloexeno. O sistema de resfriamento das alíquotas se mostrou de 

extrema importância, apresentando diferenças relevantes em comparação com o recolhimento 

sem resfriamento. 

 

Palavras-chave: benzeno, cicloexeno, nióbio, zinco, rutênio. 



ABSTRACT 

 

Ruthenium catalysts supported on Nb2O5 and ZnO mixed oxides were prepared, with 

percentages of ZnO in the samples ranging from 0, 5, 10, 20 and 50 %wt, for its use in the 

partial hydrogenation reaction of benzene. The addition of zinc to the supports of benzene 

hydrogenation catalysts has been extensively studied in the literature and has presented 

promising results. The supports were prepared using wet impregnation technique followed by 

calcination. 1 %wt of ruthenium was added to the samples by incipient wetness impregnation 

technique. The samples were then characterized by textural analysis, X-ray fluorescence 

(XRF), X-ray diffraction (XRD), temperature programmed reduction (TPR), H2 

chemisorption, temperature programmed desorption of H2 (TPD-H2) , Field emission 

scanning electron microscopy (SEM-FEG) and X-ray dispersive energy spectroscopy (EDS). 

The characterizations indicated formation of zinc niobate, ZnNb2O6, at lower temperatures 

than expected and this compound proved to be relevant in the reactions. Catalytic tests were 

performed to evaluate the activity, selectivity and yield to cyclohexene. The tests were carried 

out in a batch reactor at 50 bar H2 and 150 °C for one hour; aliquots were collected every 10 

minutes. In addition to these tests, the influence of the addition of water to the reaction 

medium and the influence of aliquot cooling before its removal from the system was verified. 

The results showed an excellent Ru/Nb2O5 catalyst activity. In addition, the results also 

showed that the sample containing 20%wt of zinc oxide presented interesting results in terms 

of activity and selectivity. The addition of water seems to be deleterious for the hydrogenation 

due to the low solubility of the reactants, but also seems to be an interesting strategy for the 

increase of the selectivity of cyclohexene. The aliquot cooling system proved to be extremely 

important, presenting significant differences compared to a non-cooling system.  

 

Keywords: benzene, cyclohexene, niobium, zinc, ruthenium. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os compostos aromáticos, principalmente o benzeno, são amplamente utilizados na 

indústria química. Oriundo principalmente do petróleo, o benzeno tem se tornado mais 

abundante com o aumento da rigidez na legislação ambiental quanto à sua liberação para a 

atmosfera, o que consequentemente, torna-o mais barato. Com isso, rotas alternativas para o 

seu consumo são comercialmente atrativas (SUBRAHMANYAM et al., 1991). 

A hidrogenação parcial de benzeno é uma das reações mais comumente estudada. O 

cicloexeno, produto dessa reação, possui valor comercial mais elevado que o benzeno e o 

cicloexano, respectivamente o reagente e o produto da hidrogenação total. Parte desse valor 

agregado ao cicloexeno se dá devido a seu papel como intermediário de reação na produção 

de poliamidas, nylon, cicloexanol e outros produtos da química fina (FUKUOKA et al., 1991, 

CHIN et al., 1988). Embora o cicloexano também seja intermediário para a obtenção de 

nylon, sua síntese via cicloexeno é muito mais adequada do ponto de vista ambiental do que a 

partir do cicloexano (BART e CAVALLARO, 2014). Contudo, a termodinâmica da reação de 

hidrogenação parcial se apresenta menos favorável que a da hidrogenação total. Por isso, se 

faz necessário o uso de catalisadores seletivos e estudos de otimização de parâmetros de 

reação. Catalisadores para esta reação são amplamente estudados na literatura, sendo os 

catalisadores de rutênio os que mais se destacam. 

A empresa japonesa Asahi Chemical Industry Co. Ltd. possui a patente para a reação 

de hidrogenação parcial de benzeno usando rutênio mássico como catalisador e adição de sais 

de zinco ao meio reacional, compondo um sistema quadrifásico: fase gasosa, fase aquosa, fase 

orgânica e fase sólida (OKAL et al., 2007). A adição de sais de zinco é um bom exemplo de 

parâmetro de otimização, pois eleva a seletividade a cicloexeno (DIETZSCH et al., 2000). No 

entanto, a adição desses sais acarreta problemas relacionados à corrosão, o que diminui a vida 

útil do reator. 

O uso de catalisadores mássicos, apesar de seus bons resultados, apresenta a grande 

desvantagem do alto custo dos metais nobres. Os catalisadores suportados, por sua vez, além 

de possibilitarem a diminuição da quantidade de metal nobre utilizado, podem atuar 

dispersando o metal e influenciando nas características do mesmo, possibilitando uma maior 

seletividade ao produto de interesse. Suportes de natureza hidrofílica vêm sendo estudados a 

fim de que a dessorção e não readsorção do cicloexeno seja favorecida. Em especial, a 

presença de espécies de zinco se mostra dentro dessa classe. (DA SILVA et al., 2003, 

SOARES, 2014) 
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Suportes tradicionais, como alumina e nióbia, quando aplicados a essa reação, 

possuem atividade e seletividade comparáveis. A atividade catalítica se destaca mais no Al2O3 

enquanto a seletividade para cicloexeno é favorecida quando Nb2O5 é utilizado como suporte 

(SOARES et al., 2011). Estudos recentes mostraram grande influência da adição de pequenas 

proporções de ZnO ao suporte de Al2O3, melhorando drasticamente sua atividade para esta 

reação (SOARES, 2014). De maneira análoga, espera-se que a adição de ZnO ao suporte 

Nb2O5 apresente significantes mudanças em termos de atividade e seletividade na reação de 

hidrogenação parcial do benzeno. 

Portanto, o presente trabalho tem por objetivo a preparação, caracterização e estudo 

da atividade, seletividade e rendimento de catalisadores de Ru suportados em óxidos mistos 

de Nb2O5 e ZnO em diferentes proporções aplicados à reação de hidrogenação parcial de 

benzeno. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 BENZENO: ORIGEM, IMPORTÂNCIA INDUSTRIAL E ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

2.1.1 Benzeno na indústria 

 

O benzeno foi primeiramente descoberto e isolado do alcatrão de carvão no 

século XIX. É um hidrocarboneto aromático, que nas condições normais de pressão e 

temperatura se apresenta na forma de um líquido volátil incolor e estável, altamente 

inflamável e com odor característico. Possui ponto de ebulição relativamente baixo (80,1 °C) 

e em contato com o ar evapora rapidamente. Devido à sua apolaridade, é pouco solúvel em 

água e miscível na maior parte dos solventes orgânicos (BUDAVARI et al., 2001). 

A produção industrial de benzeno se dá, principalmente, a partir de combustíveis 

fósseis, como a destilação do petróleo bruto, destilação de hulha, produção de coque e por 

síntese química a partir de hidrocarbonetos lineares. Fontes naturais de benzeno, que incluem 

as emissões de gases provenientes de vulcões e incêndios florestais, também contribuem para 

a presença de benzeno no ambiente. O benzeno também está presente na gasolina e na fumaça 

de cigarro (MILNE et al., 1998 e ATSDR - AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND 

DISEASE REGISTRY, 2007). 

Benzeno é uma das matérias primas aromáticas de maior importância industrial 

devido a sua disponibilidade e também devido à sua versatilidade, levando em conta os seus 

inúmeros usos. Os maiores produtos industriais provenientes do benzeno são derivados 

alquilados, como etilbenzeno e cumeno, que são usados como materiais base para a produção 

de estireno e fenol, e alquilbenzenos de longa cadeia, que são usados como matérias primas 

para as indústrias de surfactantes. Outros processos relevantes para a conversão do benzeno 

incluem a hidrogenação para produção de cicloexano, oxidação para fabricação de anidrido 

maleico, nitração para obtenção de nitrobenzeno, que é um intermediário na produção de 

anilina, e halogenação para obtenção de derivados de clorobenzeno. Na Figura 2.1 são 

descritos os principais usos do benzeno na indústria. 

 Uma visão geral das aplicações do benzeno mostra que os três produtos mais 

importantes são usados na fabricação de plásticos na forma de poliestireno, resinas fenólicas e 

fibras de poliamida. Outras utilizações em menor escala, mas ainda extremamente versáteis, 

são derivados de halogênios e nitrogênio para a química de corantes, a produção de agentes 
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fitofarmacêuticos e aditivos para o processamento de borracha e plástico, bem como para a 

fabricação de produtos farmacêuticos (FRANCK e STADELHOFER, 1988). 

 

 

Adaptado de: GREENER INDUSTRY, 2017. 

Figura 2.1 – Intermediários químicos produzidos a partir de benzeno no mundo em 2012. 

 

O etilbenzeno, que é o principal produto obtido a partir do benzeno, assim como o 

próprio benzeno, é constituinte do petróleo. Entretanto, a separação de etilbenzeno e p-xileno 

requer um fracionamento de alta eficiência devido ao fato de seus pontos de ebulição serem 

muito próximos (diferença de 2,2 °C). Devido ao elevado custo desta destilação, a 

recuperação de etilbenzeno das frações derivadas do petróleo diminuiu consideravelmente nos 

últimos anos e atualmente tem menor importância em comparação com a síntese. A síntese de 

etilbenzeno é realizada por alquilação de Friedel-Crafts de benzeno com etileno, conforme 

mostrado na Figura 2.2. 

 

 

Adaptado de: FRANCK e STADELHOFER, 1988. 

Figura 2.2 – Reação de alquilação do benzeno produzindo etilbenzeno. 

 

Um dos grandes problemas da alquilação de compostos aromáticos é a probabilidade 

de polialquilação, devido ao fato do grupamento alquil ser ativante, favorecendo a segunda 

alquilação. Para obter rendimentos elevados, a alquilação é operada com baixa conversão 

primária (40 %) e reciclagem de aromáticos polialquilados, atingindo um rendimento total de 
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98 %. O etilbenzeno é usado na indústria como um intermediário principalmente na produção 

de estireno, monômetro usado na produção de resinas, polímeros e borrachas sintéticas. Além 

disso, também é um intermediário na produção da gasolina, tintas, inseticidas e tabaco 

(FRANCK e STADELHOFER, 1988 e DEGNAN-JR et al., 2001). 

O segundo produto mais importante obtido a partir do benzeno é o cumeno 

(isopropilbenzeno), que assim como o etilbenzeno, também é produzido por alquilação do 

benzeno, conforme mostrado na Figura 2.3. A recuperação do cumeno pela indústria 

petroquímica ou do carvão é inviável economicamente devido a baixa quantidade de cumeno 

presente.  

 

Adaptado de: FRANCK e STADELHOFER, 1988. 

Figura 2.3 – Reação de alquilação do benzeno produzindo cumeno. 

 

O cumeno ganhou maior imporância industiral após o descobrimento da rota de 

síntese do fenol a partir de sua oxidação, por Heinrich Hock e Shon Lang na Alemanha em 

1944, cuja reação é apresentada na Figura 2.4. A alquilação do benzeno com propileno é feita 

de maneira muito similar a etilação do benzeno com etileno. Polialquilados são separados por 

destilação e em seguida são reciclados a fim de reduzir a formação de produtos altamente 

aquilados. Pelo mesmo motivo, também é utilizado um excesso de benzeno na reação 

(FRANCK e STADELHOFER, 1988). 

 

 

Adaptado de: FRANCK e STADELHOFER, 1988. 

Figura 2.4 – Reação de oxidação do cumeno produzindo fenol e acetona. 

 

2.1.2 Exposição e influência na saúde humana 

 

A exposição ao benzeno ocorre principalmente através da respiração. Os níveis de 

benzeno no ar podem ser elevados pelas emissões da queima de petróleo e carvão, operações 
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de resíduos e armazenamento, escapamento de veículos automotivos e evaporação em postos 

de gasolina. Conforme portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social (Portaria 

MTPS Nº 1109 DE 21/09/2016), os postos de gasolina no Brasil precisam afixar o aviso sobre 

o benzeno conforme a Figura 2.5. 

 

 

Fonte: BRASIL POSTOS, 2017. 

Figura 2.5 – Sinalização obrigatória nos postos de gasolina 

 

A fumaça do tabaco é outra fonte de benzeno, particularmente em ambientes 

fechados. Além disso, a descarga industrial de rejeitos que contêm benzeno e os vazamentos 

de tanques de armazenamento de gasolina subterrâneos contaminam a água e o solo. Os 

vapores (ou gases) de produtos que contêm benzeno, tais como colas, tintas, cera de móveis e 

detergentes, também podem ser uma fonte de exposição. As emissões de gases de 

escapamento e emissões industriais representam cerca de 20 % da exposição total da 

população norte-americana (ATSDR, 2007). 

Cerca de metade da exposição ao benzeno nos Estados Unidos resulta do tabagismo 

ou da exposição ao fumo do tabaco. O fumante médio (32 cigarros por dia) absorve cerca de 

1,8 mg de benzeno por dia. Esta quantidade é cerca de 10 vezes a ingestão diária média de 

benzeno por não-fumantes. Os níveis medidos de benzeno no ar variaram de 0,02 a 34 ppb. 

Para a maioria das pessoas, o nível de exposição ao benzeno através de alimentos, bebidas ou 

água potável não é tão elevado como através do ar. A água potável contém tipicamente menos 

de 0,1 ppb de benzeno (ATSDR, 2007). 

A exposição a níveis muito elevados de benzeno no ar (10.000-20.000 ppm) pode 

levar a morte rapidamente (5-10 minutos). Níveis mais baixos (700-3.000 ppm) podem causar 

sonolência, tonturas, taquicardia, dores de cabeça, tremores, confusão e inconsciência. Em 

geral, esses sintomas desaparecem logo após o fim da exposição. A ingestão de alimentos ou 
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bebidas contendo altos níveis de benzeno pode causar vômitos, irritação do estômago, 

sonolência, tontura, convulsões, elevar a frequência cardíaca, coma e até a morte. Em contato 

com a pele, pode causar vermelhidão e feridas, já o contato com os olhos pode causar irritação 

geral e danos à córnea (ATSDR, 2007). 

O benzeno provoca diversos problemas relacionados ao sangue, como defeitos nos 

tecidos que formam as células do sangue, especialmente na medula óssea, o que pode 

interromper a produção normal de sangue, levando a problemas como anemia, hemorragia e 

até leucemia. Ele também atua no sistema imunológico, aumentando as chances de infecções 

e diminuindo as defesas do organismo contra o câncer. Além disso, a exposição ao benzeno 

tem sido associada ao desenvolvimento de um determinado tipo de leucemia chamada 

leucemia mielóide aguda (LMA). De fato, o benzeno é um carcinogênico conhecido (ATSDR, 

2007). 

 

2.1.3 Restrições ambientais 

 

Devido aos inúmeros efeitos à saúde humana conforme visto no item anterior, a 

legislação no Brasil e no mundo limitam a utilização do benzeno. A Tabela 2.1 mostra as 

limitações previstas pela legislação em diversos países. 

 

Tabela 2.1 – Restrições na legislação à exposição ao benzeno em diversos países. 

País 

 TWA  STEL 

 mg/m³ ppm  mg/m³ ppm 

Austrália (1978)  30 10    

Dinamarca (1981)  30 10    

Finlândia (1973)  32 10    

Japão (1980)  32 10  80 25 

Holanda (1982)  30 10    

Suécia (1981)  16 5  30 10 

EUA (1983)  30 10  75 25 

TWA: exposição máxima permitida para um período de 8 h. 

STEL: exposição máxima permitida em curto prazo (num período de 15 min). 

Adaptado de: HOLMBERG e LUNDBERG, 1985. 
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No Brasil, desde 2004 a legislação entende que, pelo fato de o benzeno ser um 

produto cancerígeno, não existe limite seguro de exposição. Por este motivo, é proibida a 

comercialização de quaisquer produtos acabados que contenham benzeno, tais como solventes 

orgânicos. Entretanto, é permitida a sua presença como agente contaminante, sendo seu teor 

máximo permitido de 0,1 % em volume (876 g/m
3
). Para o caso dos combustíveis derivados 

de petróleo, como a gasolina, por exemplo, é admitido um percentual não superior a 1 % em 

volume (8760 g/m
3
) (PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 775, 2004). 

Desde 21/09/2016, a portaria Nº 1109 do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social (MTPS), obriga os postos de gasolina a tomarem diversas medidas para assegurar 

segurança dos trabalhadores, como o uso de medidores eletrônicos para uso em tanques de 

armazenamento, proibição da transferência por meio de mangueira comum de combustíveis 

que contenham benzeno de um veículo para o outro, obrigatoriedade do uso de EPI em casos 

de necessidade de necessidade de checagem manual de tanques e até mesmo de exames de 

sangue semestrais para todos os funcionários (PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1109, 

2016). 

Como resultado das restrições na legislação a cerca do uso do benzeno, a 

disponibilidade deste aumentou, o que impulsionou os estudos sobre novos usos para o 

benzeno. Além disso, as duplas ligações existentes nos compostos aromáticos conferem a 

estes compostos relativa reatividade, extremamente útil para sua conversão em intermediários 

químicos para obtenção de produtos comerciais de alto valor agregado, como poliestireno, 

fibras de poliamida, resinas fenólicas, entre outros, conforme visto anteriormente (FRANCK e 

STADELHOFER, 1988). 

 

2.2 REAÇÃO DE HIDROGENAÇÃO PARCIAL DE BENZENO 

 

2.2.1 Termodinâmica e cinética da reação 

 

As entalpias de hidrogenação de todas as etapas são apresentadas na Figura 2.6. 

Como pode ser observado, a hidrogenação parcial é desfavorável, sendo a energia liberada 

pela hidrogenação parcial menor do que a liberada pela hidrogenação total. Além disso, 

cicloexano é um composto mais estável do que cicloexeno, possuindo uma diferença de cerca 

de -75 kJ.mol
-1

 em termos de energia livre de Gibbs e calor de hidrogenação de cicloexeno a 

cicloexano igual a -120 kJ.mol
-1

 (FRANCK e STADELHOFER, 1988). 
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Adaptado de: FRANCK e STADELHOFER, 1988.  

Figura 2.6 – Entalpia e energia livre de Gibbs da reação de hidrogenação de benzeno. 

 

O mecanismo da reação mais aceito foi inicialmente proposto por Prasad et al. 

(1983), conforme ilustrado na Figura 2.7. Esse mecanismo estabelece que duas reações 

ocorrem concomitantemente: a primeira é de uma etapa única, onde o benzeno é convertido 

diretamente a cicloexano, e a segunda é de várias etapas, onde intermediários são produzidos. 

Orbitais σ, π e π/σ podem interagir com os sítios ativos do metal, porém o orbital σ é tido 

como inativo ou inibidor dos demais. Por isso, cada sítio adsorvente produz uma rota 

reacional (FOPPA e DUPONT, 2015). 

 

 

Fonte: STRUIJK et al., 1992a. 

Figura 2.7 – Representação esquemática do mecanismo de Horiuti-Polanyi para a 

hidrogenação do benzeno sobre metais do grupo VIII. 
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Na literatura, diversos sistemas catalíticos apresentaram uma pressão ótima de 

hidrogênio em torno de 40 a 60 bar, abaixo da qual o rendimento diminui (WANG et al., 

2004; NING et al., 2006). O que é explicado pelo fato da hidrogenação ser favorecida em 

maiores pressões de hidrogênio (NING et al., 2006) e ao fato de, para pressões muito 

elevadas, o aumento da pressão de hidrogênio ter uma menor influência na taxa de 

hidrogenação do benzeno a cicloexeno em comparação com a taxa de hidrogenação do 

cicloexeno a cicloexano (ODENBRAND e LUNDIN, 1980). 

Em relação à temperatura foi observado que o seu aumento ocasiona inicialmente um 

aumento na seletividade a cicloexeno que é logo é seguido por um decrescimo (WANG et al., 

2004; NING et al., 2006). Na verdade, temperaturas elevadas favorecem a dessorção do 

cicloexeno, o que em tese aumentaria a seletividade ao produto de hidrogenação parcial, no 

entanto, o aumento da temperatura não afeta significativamente a cobertura de hidrogênio, 

fazendo com que o processo seja controlado por transferência de massa. 

A cobertura de hidrogênio afeta mais a hidrogenação do cicloexeno a cicloexano do 

que a hidrogenação de benzeno a cicloexeno, resultando em um aumento no rendimento a 

cicloexeno, como pode ser obervado na Equação 2.1, onde kdes é a constante de dessorção de 

clicloexeno, kH é a constante de hidrogenação, θH é a cobertura de hidrogênio sobre a 

superfície de rutênio e ΔH
≠
 é a entalpia de ativação da dessorção (≈ 26 kJ.mol

-1
) (STRUIJK et 

al., 1992a). 
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 (Equação 2.1) 

Struijk et al. (1992a) determinaram a temperatura de 150 °C como a temperatura 

ótima de operação, acima da qual há um aumento da solubilidade do cicloexeno em água 

(WANG et al., 2004), fazendo com que este se aglomere na superfície do catalisador, 

favorecendo sua decomposição e assim diminuindo o rendimento da hidrogenação parcial de 

benzeno. 

 

2.2.2 Processo Asahi Kasei 

 

As ciclo-olefinas são compostos de grande interesse industrial devido à sua 

versatilidade: a alta reavitidade da dupla ligação permite que o composto seja facilmente 

utilizado como intermediário na produção de diversos compostos, como o cicloexanol e a 

cicloexanona, que por sua vez são intermediários na fabricação de produtos como nylon e 
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produtos de química fina, os quais possuem elevado valor agregado (STRUIJK et al., 1992a e 

1992b e SETOYAMA et al., 1995). Além disso, a reação de hidrogenação parcial de benzeno 

apresenta uma alternativa para a utilização do benzeno, dadas as restrições impostas pela 

legislação em relação a seu uso, uma vez que este é extremamente prejudicial à saúde 

(PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 775, 2004 e ATSDR, 2007). 

O ácido adípico é o principal componente na fabricação do nylon 6,6, presente em 

fibras de carpete, tapeçaria, entre outros, cuja produção mundial gira em torno de 2,2 milhões 

de toneladas. A caprolactama, que é intermediário do nylon 6, é um termoplástico que possui 

excelentes propriedades mecânicas, térmicas e elétricas, tendo assim diversas aplicações na 

indústria (SUPPINO, 2010; ISOLAPLAST, 2017; FUKUOKA e NAGAHARA, 1991; CHIN 

e LEE, 1988). A principal rota industrial para produção desses dois intermediários químicos 

usa benzeno como matéria-prima conforme ilustrado na Figura 2.8.  

 

 

Adaptado de: CARVALHO, 1996.  

Figura 2.8 – Produção de nylon através da oxidação catalítica do cicloexano. 

 

Primeiramente o benzeno é hidrogenado a cicloexano, que por sua vez sofre uma 

oxidação catalítica gerando uma mistura de cicloexanol e cicloexanona. A partir desse ponto, 

o processo geralmente segue para uma das seguintes rotas: a) a mistura é oxidada com ácido 

nítrico, produzindo ácido adípico, matéria-prima para a produção do nylon 6,6, ou b) a 

mistura é desidrogenada, gerando cicloexanona pura, matéria-prima para a produção de 

caprolactama, que é a estrutura básica para a obtenção do nylon 6 (FUKUOKA e 

NAGAHARA, 1991 e CHIN e LEE, 1988). 

A primeira rota industrial de produção dos nylon 6 e 6,6 foi a partir da hidrogenação 

do fenol, conforme demonstrado na Figura 2.9. A grande vantagem deste processo é a 
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obtenção do cicloexanol e ciclohexanona em proporções desejadas, entretanto o custo mais 

elevado do fenol em relação ao benzeno tem levado esta rota ao desuso (CHIN e LEE, 1988). 

 

 

Adaptado de: CARVALHO, 1996.  

Figura 2.9 – Produção de nylon através da hidrogenação catalítica do fenol. 

 

Um outra rota seria a substituição da etapa de hidrogenação total de benzeno pela 

hidrogenação parcial, conforme mostrado na Figura 2.10. Nesse processo o cicloexanol é 

facilmente obtido por hidratação catalítica do cicloexeno. Outra vantagem é a possibilidade de 

obtenção de cicloexanol e cicloexanona em proporções desejadas aos processos subsequentes. 

O restante do processo, apresenta-se de forma muito semelhante àquele a partir do cicloexano. 

No entanto, este processo traz como desvantagem a formação de misturas de cicloexeno, 

benzeno e cicloexano, que são difíceis de separar devido aos seus pontos de ebulição muito 

próximos: 80,7 °C, 80,1 °C e 83,0 °C, respectivamente (SUPPINO, 2010 e BUDAVARI et 

al., 2001). 

 

Adaptado de: CARVALHO, 1996.  

Figura 2.10 – Produção de nylon através da hidratação catalítica do cicloexeno. 
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Em 1988, a produção de cicloexeno via hidrogenação parcial de benzeno foi 

patenteada pela empresa japonesa Asahi Chemical Industry Co., atualmente chamada Asahi 

Kasei Corporation [US. Patent 4,734,536, 1988]. Utilizando essa tecnologia, a Asahi Kasei 

em parceria com a empresa Shijiazhang Coke & Chemical Group Co. Ltd (SCCG) 

construíram uma fábrica que opera desde 2007 com capacidade de produção de 100 mil 

toneladas de cicloexeno por ano (ASAHI KASEI, 2017). 

Nagahara et al. (1997) descreveram o sistema reacional utilizado na planta da Asahi 

Kasei. Eles utilizam quatro fases no meio reacional: fase gasosa, que consiste no hidrogênio 

puro, fase orgânica, que consiste inicialmente no benzeno puro, fase aquosa e a fase sólida, 

onde se utiliza um catalisador de rutênio mássico, previamente reduzido. Este esquema é 

apresentado na Figura 2.11. Para obter uma certa homogeneidade entre as fases, o sistema é 

agitado continuamente, melhorando assim o processo de transferência de massa. 

 

 

Adaptado de: NAGAHARA et al., 1997.  

Figura 2.11 – Sistema reacional da hidrogenação parcial do benzeno contendo quatro fases. 
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Neste mesmo trabalho, Nagahara et al. (1997) adicionaram ao meio reacional 

descrito anteriormente sais de zinco e zircônia, que atuaram como promotores e agentes 

dispersantes, respectivamente, melhorando a estabilidade do catalisador mássico de Ru e 

consequentemente aumentando a seletividade a cicloexeno. 

 

2.3 CATALISADORES APLICADOS NA HIDROGENAÇÃO PARCIAL DE BENZENO 

 

Por mais que a possibilidade da obtenção de produtos de hidrogenação parcial 

advindos da reação de hidrogenação de benzeno fosse amplamente conhecida, Anderson 

(1957) foi o primeiro a efetivamente identificar o cicloexeno como um dos produtos após uma 

reação de hidrogenação de benzeno em fase gasosa, utilizando níquel e tungstênio como 

catalisadores. Pouco tempo depois, Siegel et al. (1962) e Haretog et al. (1963) observaram o 

mesmo nas reações em fase líquida, sendo as identificações por medições indiretas e diretas, 

respectivamente. 

Desde então, sistemas e catalisadores diferentes foram estudados, buscando melhores 

rendimentos ao produto intermediário da reação. Kubicka (1968) estudou catalisadores de 

rutênio, platina, tecnécio, paládio e rênio, suportados em Al2O3 e SiO2. Para os experimentos, 

Kubicka utilizou concentrações de 1 % p/p de metal e os catalisadores de rutênio 

apresentaram melhor atividade em relação aos demais metais. De igual forma, pesquisas 

posteriores também destacaram os catalisadores de rutênio como mais ativos e seletivos para a 

reação de hidrogenação parcial, sendo eles, atualmente, o objeto majoritário de estudo para as 

reações em fase líquida (FOPPA e DUPONT, 2015). 

 

2.3.1 Rutênio 

 

Rutênio é um metal de transição, localizado no grupo VIII da tabela periódica, o 

grupo dos metais nobres. Devido a isso, ele pode apresentar variados estágios de oxidação, 

desde Ru
0
 até Ru

8+
, sendo este último normalmente observado em espécies voláteis, como o 

RuO4, por exemplo (SILVA e GUERRA, 2012). A Figura 2.12 apresenta as principais 

propriedades atômicas do rutênio.  

Por ser um metal nobre, os custos para utilização de catalisadores mássicos é elevado 

e acaba sendo menos atrativo. Suportar o rutênio num óxido se apresenta como uma boa 

alternativa não só aos custos, mas também na promoção das reações catalisadas, tendo em 

vista que a interação suporte-metal e a própria natureza do suporte também podem atuar 
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auxiliando na dispersão do rutênio e no aumento da área específica dos catalisadores (OKAL 

et al., 2007). 

 

 

Fonte: QUIMLAB, 2017. 

Figura 2.12 – Apresentação das propriedades atômicas do Rutênio. 

 

Tanto a natureza dos sais precursores de rutênio quanto à interação desses com os 

suportes podem favorecer um ambiente bastante complexo de espécies de rutênio, o que 

dificulta a determinação exata das espécies presentes nos catalisadores. As técnicas de 

redução a temperatura programada (TPR) e de espectroscopia fotoeletrônica de raios X (XPS) 

são as mais empregadas para essa determinação. 

Na técnica de TPR, determinadas temperaturas de redução são atribuídas a diferentes 

espécies de rutênio para sua identificação nas amostras. As espécies observadas são 

normalmente óxidos de rutênio, denominados RuOx, onde x pode possuir os valores de 1, 2 ou 

3; porém podem haver espécies derivadas dos sais precursores, como o RuCl3 não oxidado. 

Autores que utilizaram RuCl3 como sal precursor para impregnação em Nb2O5 como suporte 

não observaram a presença de RuCl3 não oxidado (CHARY et al., 2009; RODRIGUES, 

2008), enquanto outros autores que utilizam diferentes óxidos como suportes, como o Al2O3, 

costumam observar a presença desse sal, que possui temperatura característica de redução em 

torno de 140 °C (BETANCOURT et al., 1998; KOOPMAN et al., 1978). No caso da alumina, 

esta é frequentemente associada à retenção de cloreto, o que justifica a presença do rutênio na 

forma RuCl3 (NARITA et al., 1987). 

Chary et al.(2009) realizaram um estudo de redução a temperatura programada de 

catalisadores de Ru suportado em Nb2O5, sendo o rutênio advindo do RuCl3.3H2O. Esse 

estudo foi realizado com 150 mg de cada catalisador com teores de Ru variando de 0,5 % a 

7,18 %. Inicialmente, o catalisador foi seco com He (50 mL.min
-1

) a 200 °C, resfriado em 

Estados de 
oxidação 

Número atômico 

Ru 

+1 
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
+8 

101,07 

44 

2334 
4150 

12,37 

[Kr] 4d6 5s1 

Ponto de fusão (°C) 

Ponto de ebulição (°C) 

Densidade relativa* 

Massa atômica 

Símbolo 
Configuração 

eletrônica 

*Densidade em relação à água a temperatura ambiente 
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seguida até a temperatura ambiente e, logo após, aquecido até 600 °C, com taxa de 

aquecimento de 10 °C.min
-1

 e com vazão volumétrica de 50 mL.min
-1

 de uma mistura 

redutora de 5 % H2 em argônio. Neste estudo, os autores perceberam a presença de uma única 

espécie de rutênio sendo reduzida, evidenciada por um único pico atribuído ao RuO2, sem a 

formação de valências intermediárias, como Ru
+3

 ou Ru
+2

. 

Os autores também perceberam um deslocamento do pico, originalmente relatado a 

227 °C (BACHILLER-BAEZA et al., 2005), de acordo com a quantidade de rutênio no 

catalisador. Para menores proporções, o pico foi deslocado para temperaturas mais baixas, o 

que foi atribuído ao tamanho das partículas, enquanto para concentrações maiores que 1,5 %, 

o pico foi deslocado para maiores temperaturas. Um aumento na intensidade do pico também 

foi percebido com o aumento da proporção de Ru. A Figura 2.13 apresenta os resultados 

obtidos pelos autores. 

 

 

Adaptado de: CHARY et al., 2009 

Figura 2.13 – Perfil de TPR do Nb2O5 e dos catalisadores de Ru/Nb2O5. 
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Ramos-Fernández et al. (2010), por sua vez, estudaram catalisadores de Ru/ZnO e o 

efeito de dois sais precursores diferentes, sendo um o RuCl3.xH2O e o outro, Ru(C5H7O2)3. 

Ambos os catalisadores estudados possuíam 1 % de Ru, tendo sido calcinados a 400 °C por 

duas horas após a impregnação. Nos estudos de TPR, 100 mg de catalisador foram reduzidos 

sob uma vazão volumétrica de 50 mL.min
-1

 de uma mistura redutora de 5 % H2 em He. 

Os perfis podem ser observados na Figura 2.14. O catalisador com acetilacetonato de 

rutênio (III) como sal precursor apresentou somente um pico bem definido em 200 °C, 

enquanto o outro catalisador, com cloreto de rutênio (III) como sal precursor, apresentou dois 

picos: um pico bem definido, centrado a 140 °C e um outro pico largo, com centro em 200 °C. 

O primeiro pico foi atribuído ao RuCl3 não oxidado, ainda presente na amostra, mesmo após a 

calcinação. O segundo pico foi atribuído a espécies de óxido de rutênio, oxicloreto de rutênio 

e/ou óxido de zinco com uma distribuição dos tamanhos de partícula bem heterogênea. O ZnO 

pode ser relacionado como uma das possíveis espécies reduzidas devido ao efeito de spillover, 

quando o H2 adsorvido dissociativamente no rutênio metálico acaba migrando ao suporte. 

Desse efeito, Zn metálico e H2O são produzidos, tendo essa última sido observada ao longo da 

redução, o que corrobora com o sugerido pelos autores. Além disso, uma possível formação 

da liga Ru-Zn, com entalpia de formação negativa, é relatada. 

 

 

Adaptado de: RAMOS-FERNÁNDEZ et al., 2010. 

Figura 2.14 – Perfis de TPR (consumo de H2) para o Ru(Cl)/ZnO (linha cheia) e Ru(A)/ZnO 

(linha tracejada). 
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2.3.2 Suportes típicos 

 

Como visto, suportar o Ru é atrativo e isso tem despertado o interesse de inúmeros 

pesquisadores. Tipicamente, os suportes mais utilizados na reação de hidrogenação parcial 

para este metal são o SiO2 e Al2O3, devido a seus expressivos valores de área específica. Isso 

pode ser evidenciado nos trabalhos de Spinacé e Vaz (2003) e Milone et al. (1996) 

respectivamente, por exemplo (FOPPA e DUPONT, 2015). 

Outros suportes, como Nb2O5, ZnO, TiO2, La2O3 e carvões vem sendo amplamente 

estudados. Foppa e Dupont (2015) destacam especialmente os resultados obtidos pelos 

estudos de óxidos mistos como suportes, especialmente aqueles contendo ZnO, estudados por 

Hu e Chen (1997, 2001). 

A interação do metal com o suporte se mostra bastante relevante em catalisadores 

suportados, especialmente na adsorção de H2 e de CO em metais do grupo VII. Tauster e 

Fung (1978) relatam a mudança nas propriedades químicas dos catalisadores com a mudança 

do suporte, denominando-as de interação forte entre suporte e metal, Strong Metal-Support 

Interaction – SMSI. 

Nesses estudos, os autores perceberam significativa diminuição da capacidade 

adsortiva do irídio a valores próximos de zero com o aumento da temperatura de redução. 

Porém, a temperatura em que isso se observava era diferente, de acordo com o óxido redutível 

usado como suporte, enquanto essa diminuição não era observada em suportes típicos não 

redutíveis. 

Posteriormente, Chakrabartv et al. (1989) atribuiu o fato observado a uma expansão 

do retículo cristalino sofrida pelo sólido quando submetido à altas temperaturas de redução. 

Isso se deve à diminuição da atração eletrostática no sólido. Além disso, outro fator a que a 

SMSI foi atribuída é a transferência de carga do suporte ao metal, causando um aumento da 

densidade eletrônica no subnível eletrônico d do metal. 

Soares et al.(2011) estudaram as influências dos suportes nos catalisadores de 

Ru/Al2O3, Ru/Nb2O5, Ru/ZrO2 e Ru/ZnO na reação de hidrogenação parcial de benzeno. 

Todos os catalisadores possuíam teor nominal de 1 % p/p de rutênio. A reação de 

hidrogenação foi realizada com 0,5 g de catalisador e 100 mL de benzeno, a 150 °C e sob 

50 bar de H2. Nesse estudo foi observado que os catalisadores foram mais ativos na seguinte 

ordem: Ru/Al2O3> Ru/Nb2O5> Ru/ZrO2> Ru/ZnO, sendo que este último não apresentou 

atividade. Após 3 h de reação, os catalisadores apresentaram conversão de benzeno de cerca 

de 21 %, 13 %, 5 % e 0 %, respectivamente, conforme apresentado na Figura 2.15. 
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Os autores associaram a maior atividade do Ru/Al2O3 a uma melhor dispersão de Ru 

cristalino, obtida pela quimissorção de H2. Com isso, as moléculas de benzeno são mais 

fortemente adsorvidas, o que resulta numa maior atividade. Consequentemente, a reação em 

série é favorecida e a seletividade a cicloexeno é menor. Também foi observado pelos autores 

que o catalisador contendo nióbia como suporte apresentou maior seletividade a cicloexeno 

quando comparadas as seletividades em isoconversão de 2-2,5 %. Esse também foi o segundo 

catalisador mais ativo dentre os estudados, o que desperta atenção ao rendimento em 

cicloexeno desse catalisador. 

 

 

Adaptado de: SOARES et al., 2011. 

Figura 2.15 – Conversão de benzeno por tempo de reação. 

 

2.3.3 Influência do zinco 

 

Diversos aditivos vêm sendo estudados para a hidrogenação de benzeno. Dentre os 

principais, a presença de zinco se mostra como o aditivo inorgânico mais utilizado 

atualmente, podendo estar presente como Zn
2+

 ou Zn
0
 (FOPPA e DUPONT, 2015). 

Wang et al. (2004) mostraram em seu trabalho o efeito da adição do sal de ZnSO4 em 

diferentes quantidades à reação catalisada pelo catalisador de Ru/m-ZrO2. As condições foram 

de 8 % p/p de Ru, 1 g de catalisador, 50 mL de benzeno, 100 mL de H2O, 145 °C, 42,8 bar de 
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H2 e agitação de 1000 rpm. A adição do sal de zinco foi feita em dois momentos: 

anteriormente a redução ou anteriormente a reação, conforme descrito na Tabela 2.2. 

A adição do sal diminuiu a atividade do catalisador, porém aumentou 

consideravelmente a seletividade a cicloexeno, sendo o rendimento otimizado quando 4,0 g 

do sal foram introduzidos ao meio reacional antes da redução. Os autores também concluíram 

que a presença de ambos Zn
2+

 e Zn
0
 influenciam na reação. Eles propõem que o zinco 

metálico ocupa irreversivelmente os sítios mais ativos do rutênio e que este mesmo zinco 

muda a estrutura eletrônica do Ru ao doar elétrons, de acordo com a eletronegatividade dos 

compostos. Três explicações relativas à presença do Zn
2+

, em consonância com a literatura, 

foram propostas, de forma que um ou a combinação de mais de um desses efeitos pode ser 

atribuída como causa do alto rendimento observado: 

(1) A presença do cátion quimissorvido aumenta a hidrofilicidade do Ru; 

(2) Os sítios ativos para a hidrogenação do cicloexeno a cicloexano são bloqueados 

pelo cátion quimissorvido; e/ou 

(3) Cicloexeno é estabilizado por uma ligação fraca entre cicloexeno e o cátion Zn
2+

. 

A tabela abaixo foi adaptada da apresentada por Wang et al. (2004) e sumariza os 

resultados acima descritos. 

 

Tabela 2.2 – Influência da quantidade de sulfato de zinco adicionada antes do processo de 

redução na seletividade a cicloexeno. 

MZnSO4·7H2O(g) Conversão 

(mol.%)
b
 

Seletividade 

(%)
c 

Rendimento 

(mol.%)
d
 

Tempo (min)
e
 

0 100 ~0 ~0 6 

1,0 63,1 28,3 17,8 8 

2,0 69,2 55,1 38,1 15 

3,0 70,9 56,8 40,3 21 

4,0 69,3 62,7 43,4 23 

5,0 68,8 60,5 41,7 25 

6,0 67,8 60,4 40,9 29 

4,0
f
 86,3 31,4 27,1 9 

0
g
 43,2 16,5 9,4 6 

a 
Condições de reação: 1,0 g de 8,0 % Ru/m-ZrO2; 50 mL benzeno; 100 mL água; 

temperatura: 145 °C; pressão de H2: 42,8 bar; velocidade de agitação: 1000 rpm. 

b 
Conversão de benzeno quando o rendimento em cicloexeno é máximo. 
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c 
Seletividade em cicloexeno quando o rendimento em cicloexeno é máximo. 

d 
Rendimento máximo em cicloexeno. 

e 
Tempo de reação quando o rendimento em cicloexeno é máximo. 

f 
ZnSO4·7H2O adicionado antes da reação ao invés de antes da redução. 

g 
Catalisador primeiramente reduzido em presença de 4,0 g de ZnSO4·7H2O, limpo 

por sucessivas lavagens e centrifugação para retirada do excesso de sal de zinco e  então 

utilizado na reação de hidrogenação. 

Adaptado de: WANG et al., 2004. 

 

Nagahara et al. (1997) descreveram o processo Asahi, no qual um composto de zinco 

é adicionado como co-catalisador ao rutênio mássico. Ao final da reação, cerca de 60 % de 

seletividade a cicloexeno foi obtido para uma conversão de cerca de 80 % de benzeno inicial. 

Os autores propuseram que a reação de hidrogenação de benzeno pode ser bem descrita como 

duas reações em série de primeira ordem ou uma reação direta de benzeno a cicloexano. 

Porém, para o sistema Asahi, a constante mais expressiva acaba sendo a da reação de 

hidrogenação de benzeno a cicloexeno. 

Os autores também concluíram, semelhantemente a Wang et al. (2004), que o 

composto de zinco é responsável pela estabilização do intermediário gerado e pelo 

impedimento da readsorção do mesmo, o que impede a hidrogenação em série. 

 

2.4 INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE REAÇÃO 

 

2.4.1 Pressão de hidrogênio 

 

Struijk et al. (1992a) utilizou um sistema reacional de catalisadores de rutênio 

mássico, sob agitação de 1500 rpm, 150 °C e adição de sulfato de zinco em solução aquosa 

para estudar a influência da pressão de H2 na reação. Foi constatado um aumento na taxa de 

reação com o aumento da pressão de 15 a 50 bar, porém pouca variação na seletividade, o que 

pode ser observado na Figura 2.16. O aumento linear na taxa se deve a limitações difusionais 

externas do hidrogênio no meio, tendo em vista a maior solubilidade do benzeno em água 

para as mesmas condições de temperatura e pressão. Portanto, segundo a lei de Henry e como 

observado, a solubilidade de H2 é proporcional à pressão parcial do mesmo. 

Wang et al. (2004) também estudaram a influência da variação da pressão de 

hidrogênio no rendimento a cicloexeno da reação, conforme seu sistema descrito 
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anteriormente. Nesses estudos, os autores variaram as pressões entre 31,0; 42,8 e 53,5 bar e 

avaliaram o rendimento por valores de conversão. Eles perceberam um leve aumento no 

rendimento quando variaram de 31,0 para 42,8 bar e um considerável decréscimo quando a 

pressão foi elevada de 42,8 para 53,5 bar. Os autores alegaram, com o observado, que cada 

reação de hidrogenação (parcial ou total) possui uma dependência diferente com a pressão de 

H2, sendo o valor de 42,8 bar o que mais favorece a hidrogenação a cicloexeno. 

 

 

Adaptado de: STRUIJK et al., 1992a. 

Figura 2.16 – Influência da pressão na taxa e na seletividade da reação. 

 

Hu e Chen (1997) também observaram um máximo de atividade dos seus 

catalisadores de Ru/La2O3–ZnO e Ru/Ga2O3–ZnO quando variaram a pressão de 5 a 51 bar. 

Eles associaram esse fenômeno à adsorção competitiva pelo mesmo sítio entre H2 e benzeno, 

o que dificulta a adsorção de benzeno em pressões muito elevadas. 

Schoenmaker-Stolk et al. (1987) estudaram a ordem da reação de hidrogenação em 

relação ao benzeno e ao hidrogênio com catalisadores de 0,4 % Ru em sílica e pressão de 

1,3 bar. Os pesquisadores obtiveram ordem zero com relação ao benzeno para a temperatura 

de 30 °C e ordem 0,2 quando a temperatura foi aumentada para 127 °C. Igualmente, para a 

ordem de reação com relação ao H2, eles obtiveram ordem 1,2 e 2,0 para as temperaturas de 

30 e 127 °C, respectivamente. Odenbrand e Lundin (2007) fizeram um estudo semelhante 

com catalisadores mássicos de Ru a 175 °C, porém com pressões de H2 variando de 9,0 a 
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35 bar. Para o seu estudo, foi determinado que a reação era de primeira ordem com relação ao 

H2 e de ordem 0,42 com relação ao C6H6. 

 

2.4.2 Temperatura 

 

A temperatura é um dos fatores mais determinantes para a obtenção dos produtos 

desejados na reação estudada. Kubicka (1968) apresenta os produtos obtidos em seu 

experimento da reação de hidrogenação de benzeno, em um reator de fluxo contínuo, ao se 

variar a temperatura, na Figura 2.17. Esses produtos foram obtidos ao se utilizar 

0,1 g de Ru/SiO2. É interessante notar que em temperaturas abaixo de 130 °C, a conversão de 

benzeno não é completa e em temperaturas acima de 170 °C, os produtos de hidrogenólise 

começam a apresentar valores mais relevantes, sendo os principais produtos obtidos a partir 

de 185 °C. 

 

 

Adaptado de: KUBICKA, 1968. 

Figura 2.17 – Composição dos produtos de acordo com a temperatura para 0,1 g de Ru/SiO2. 

 

Nos testes catalíticos de Wang et al. (2004), foi investigado o efeito da variação de 

temperatura de 135 °C a 175 °C no rendimento da reação. As condições de reação foram as 

mesmas anteriormente descritas, de 42,8 bar de pressão de H2, velocidade de agitação de 
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1000 rpm e 50 mL de benzeno. Os autores relatam a temperatura de 150 °C como sendo a 

temperatura mais usual na literatura, porém foi observado em suas análises um valor de 

rendimento crescente até a temperatura de 145 °C, havendo o decaimento logo em seguida. 

Outra avaliação da influência na temperatura de reação foi feita por Liu et al. (2011). 

Seu sistema reacional consistia em catalisadores de Ru/ZnO–ZrOx(OH)y, com razão molar 

Zn:Zr 10:1 e 4 bar de pressão de hidrogênio, sendo o meio reacional aquoso. O rendimento 

em cicloexeno aumentou de 13,4 para 44,4 % para os mesmos valores de conversão quando a 

temperatura é acrescida de 80 para 150 °C, porém quando há um acréscimo ainda maior na 

temperatura para 170 °C, o rendimento a cicloexeno começa a decrescer. 

Em seu sistema reacional, Struijk et al. (1992a) também estudou os efeitos da 

temperatura na taxa de reação. Seu sistema era composto por uma pressão de 50 bar de H2, 

1500 rpm de taxa de agitação, 200 mg de catalisador (41,38 % p/p Ru/suporte) e solução 

aquosa de ZnSO4. Os autores observaram um aumento linear da taxa com o aumento da 

temperatura, sendo a taxa aproximadamente quatro vezes maior ao se quadruplicar o valor de 

temperatura de 50 °C para 200 °C. Os autores também observaram a diminuição da taxa para 

valores de temperatura superiores a 200 °C, fato justificado por eles pela desativação do 

catalisador a partir dessa temperatura. 

 

2.4.3 Velocidade de agitação 

 

Soares (2014) nos recorda da importância da minimização dos efeitos difusionais a 

fim de se obter melhores taxas para a reação. Com sistemas tri ou quadrifásicos, como é o 

caso da reação estudada, a difusão de H2 pode ser um importante fator controlador. Dessa 

forma, uma velocidade de agitação adequada pode eliminar os efeitos difusionais externos e 

proporcionar disponibilidade suficiente de H2 para a reação. 

No trabalho de Wang et al. (2004), ao se variar a taxa de agitação de 450 a 1000 rpm, 

os autores perceberam um aumento muito significativo no rendimento quando do acréscimo 

de 450 para 600 rpm. A partir desse ponto, o sistema ainda apresentou aumento no 

rendimento até a taxa de agitação de 800 rpm, porém pouco pronunciado e, a partir de 

800 rpm, não houve variação no rendimento a cicloexeno. 

Struijk et al.(1992a) observou, em um sistema reacional a 150 °C e 35 bar de H2, que 

em valores de taxa de agitação inferiores a 100 rpm, o sistema catalítico não apresentava 

atividade. Isso indica um forte impedimento difusional do H2 no meio reacional. Porém, ao se 

aumentar a agitação, a taxa de reação sofre um aumento vertiginoso entre valores de 100 e 
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800 rpm. A partir de 1000 rpm esse aumento se torna menos pronunciado. Os dados obtidos 

pelos autores estão expostos na Figura 2.18. 

 

 

Adaptado de: STRUIJK, 1992a. 

Figura 2.18 – Influência da velocidade de agitação na taxa de reação. 

 

Cobo et al. (1993), em seus estudos de catalisadores de rutênio para a hidrogenação 

parcial de benzeno, percebeu que em altos valores de rotação, além do desgaste do 

equipamento, podem ocorrer degradações físicas nos catalisadores devido ao alto atrito. Essas 

degradações foram observadas a uma taxa de rotação de 2000 rpm. 

Soares (2014) estudou os efeitos da variação na velocidade de reação no mesmo 

aparato experimental utilizado neste trabalho. Suas condições também foram semelhantes, 

sendo elas: 150 °C, 50 bar de pressão de H2 e 0,5 g de catalisador. Percebeu-se que não houve 

variação na taxa de reação com a variação de 400 rpm para 600 rpm. Portanto, o autor 

considerou que não houve limitação difusional externa em 600 rpm. Por isso, foi utilizada a 

velocidade de agitação de 600 rpm para todos os estudos catalíticos realizados neste trabalho.  
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2.4.4 Solventes 

 

Diversos solventes vêm sendo estudados para a obtenção de um melhor rendimento a 

cicloexeno, tanto solventes inorgânicos, como a água, quanto solventes orgânicos, como 

alcoóis e aminas. Segundo Foppa e Dupont (2015), a maioria dos solventes orgânicos, 

também chamados pelos autores de aditivos, apresenta em sua estrutura molecular grupos 

polares ou capazes de formar ligações de hidrogênio, sendo aminas, polialcoóis e líquidos 

iônicos exemplos desses compostos.  

Ainda, os autores relacionam três das principais hipóteses sobre os efeitos que esses 

exercem sobre o sistema catalítico de forma a melhorar a obtenção do produto de interesse. A 

primeira delas é que há a formação de adutos moleculares entre o solvente e os reagentes. 

Esses adutos se formam através de ligação de hidrogênio entre a parte polar do solvente e os 

elétrons dos orbitais π do benzeno/cicloexeno. Então, a adsorção, que ocorre devido à ligação 

entre o orbital π do cicloexeno e dos orbitais d do Ru, é muito enfraquecida, sendo a 

dessorção dos adutos mais fácil do que a do C6H10 puro. Os experimentos de Van der Steen e 

Scholten (1990a e 1990b) comprovam essa hipótese através de suas análises de infravermelho 

e reação em fase gasosa com glicol e ε-caprolactama como aditivos. 

A segunda das hipóteses traz as considerações que solventes hidrofílicos ajudam a 

estabilizar uma camada de água ao redor da superfície do catalisador. Devido à diferença de 

solubilidade, a dessorção das moléculas de cicloexeno é favorecida. Por último, os autores 

salientam a hipótese de que os átomos de nitrogênio e oxigênio presentes nos solventes 

podem diminuir a densidade eletrônica do rutênio ao interagirem com os sítios ativos desse. 

Dessa forma, semelhantemente ao descrito na primeira hipótese, a adsorção de cicloexeno é 

enfraquecida, o que favorece sua dessorção (FOPPA e DUPONT 2015). 

Ao se analisar a influência da água no meio reacional, Mizukami et al. (1993) já 

haviam proposto que a diferença de solubilidade é o principal fator que influencia o aumento 

no rendimento a cicloexeno. Benzeno é o mais solúvel dentre os produtos e reagentes da 

reação, sendo o cicloexeno consideravelmente menos solúvel em água e o cicloexano 

praticamente insolúvel. Os autores relatam as temperaturas de 170 a 190 °C e pressões de 

60 a 80 bar como sendo as condições ótimas encontradas por eles. 

Fan et al. (2008) estudaram o efeito da adição de solventes orgânicos na seletividade 

da reação de hidrogenação parcial de benzeno. Praticamente todos os solventes utilizados 

apresentaram considerável aumento na seletividade com valores razoáveis de conversão, 
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tendo se destacado a etilenodiamina, com rendimento máximo de 34,8 %. A Tabela 2.3 

apresenta alguns dos resultados obtidos por eles. 

 

Tabela 2.3 – Efeito de diferentes aditivos orgânicos na reação de hidrogenação parcial de 

benzeno. 

Aditivo Conversão (%) Seletividade (%)
 

Rendimento (%) 

Etanolamina 45,9 66,9 30,7 

Dietanolamina 46,8 68,8 32,2 

Glicina 49,4 37,5 18,5 

Difenilamina 59,2 45,2 26,7 

Trietilamina 52,8 44,4 23,4 

Etilenodiamina 72,6 48,0 34,8 

Dietilamina 44,2 62,3 27,5 

1,3-propanodiol 66,3 45,4 30,1 

Etilenoglicol 60,9 43,1 26,3 

Glicerol 51,5 47,2 24,3 

PEG-6000 79,3 43,4 34,4 

PEG-400 72,2 31,5 22,8 

Condições de reação: RuCoB/γ-Al2O3; 3,0 mL benzeno; 4,0 mL água; ZnSO4: 

0,70 mmol; aditivos: 0,20 mmol; temperatura: 150 °C; pressão de H2: 50 bar; velocidade de 

agitação: 1500 rpm; tempo de reação: 1 h. 

Adaptado de: FAN et al., 2008. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 PREPARO DOS SUPORTES 

 

Nb2O5 foi obtido ao se calcinar ácido nióbico (CBMM) a 400 °C (rampa de 

10 °C.min
-1

) por 4 h em mufla Jung 1000. Então, 12 g de cada suporte, na forma            

xZnO-Nb2O5, onde x representa o percentual de ZnO em peso, foram preparados por 

impregnação úmida de nitrato de zinco sobre o óxido de nióbio. Para tal, a massa calculada de 

Zn(NO3)2.6H2O (Aldrich) para cada suporte foi pesada e dissolvida em 180 mL de água 

destilada, de acordo com a porcentagem de ZnO desejada. A impregnação foi realizada sob 

agitação constante de aproximadamente 200 rpm em evaporador rotativo a temperatura 

ambiente por 2 h. Em seguida, os materiais foram submetidos a secagem a vácuo a 75 °C por 

1 h e secagem em estufa a 100 °C por 16 h em seguida. As amostras foram então calcinadas a 

400 °C por 4 h em mufla Jung 1000. Foram preparados cinco suportes, sendo eles: Nb2O5, 

5%ZnO-Nb2O5, 10%ZnO-Nb2O5, 20%ZnO-Nb2O5 e 50%ZnO-Nb2O5 

 

3.2 PREPARO DOS CATALISADORES 

 

Os catalisadores foram preparados por impregnação ao ponto úmido a partir de uma 

solução aquosa de RuCl3.xH2O (Aldrich), objetivando teor nominal de 1 % p/p de rutênio. O 

volume de solução utilizado na impregnação é igual ao volume de poros do suporte, medido 

pelo teste do ponto úmido (titulação em massa). Para esse teste, uma massa de 

aproximadamente 0,1 g de suporte foi levada a estufa por 1 h para secagem e então pesada em 

balança analítica. Adicionou-se água destilada pouco a pouco fazendo uso de uma bureta de 

1,0 mL até que fosse constatado o ponto úmido do suporte (volume antes do qual o sólido 

começa a aglomerar-se). As medições de volume foram feitas em triplicata, sendo o valor 

obtido dividido pela massa pesada de cada amostra, definindo-se, assim, o volume de solução 

de RuCl3 necessário para a impregnação em cada suporte. 

Após a impregnação, as amostras foram secadas em estufa a 100 °C por 16 h e, em 

seguida, calcinadas em mufla a 400 °C a uma taxa de aquecimento de 10 °C.min
-1

 por 4 h. 

Cinco catalisadores foram preparados, tendo-se adotado as seguintes nomenclaturas em 

função da porcentagem de zinco (em peso) no suporte, seguindo a nomenclatura 

anteriormente utilizada: Ru/Nb2O5, Ru/5%ZnO-Nb2O5, Ru/10%ZnO-Nb2O5, Ru/20%ZnO-

Nb2O5 e Ru/50%ZnO-Nb2O5. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

3.3.1 Análise textural 

 

A caracterização textural das amostras foi realizada em um equipamento ASAP 2020 

da Micromeritcs. Foram feitas análises tanto para os suportes, quanto para os catalisadores. 

As áreas específicas foram obtidas pelo método BET e o volume de poros, pelo método BJH. 

A técnica consiste na adsorção de N2 a -196 °C, variando-se a pressão aplicada e obtendo-se 

os volumes adsorvidos correspondentes. As amostras foram previamente secas sob vácuo, a 

300 °C por 2 h. 

 

3.3.2 Fluorescência de raios X (FRX) 

 

A fluorescência de raios X (FRX) é uma técnica que identifica e quantifica, 

apresentando dados em porcentagem, os elementos químicos presentes na amostra. Na 

catálise heterogênea, uma de suas aplicações é a confirmação das concentrações nominais 

empregadas nas sínteses dos catalisadores. Os resultados de FRX sempre serão de 

concentrações elementares totais, podendo ser esses valores convertidos aos valores dos 

óxidos presentes. 

Neste trabalho, foi utilizado um equipamento Bruker S8 TIGER dotado de tubo 

gerador de raios X de Rh (voltagem: 50 kV, corrente: 80 mA), sendo utilizada a massa de 

0,300 g de amostra para cada análise realizada. Tanto os suportes quanto os catalisadores 

foram analisados, além dos catalisadores após sua aplicação na reação. 

 

3.3.3 Difração de raios X (DRX) 

 

A técnica de difração de raios X (DRX) é baseada no princípio de que como a rede 

cristalina é formada por átomos regularmente espaçados, estes podem se comportar como 

centros de difração de raios X, nos quais o comprimento de onda seja da mesma ordem de 

grandeza das distâncias interatômicas dos retículos cristalinos. Assim, o método fornece 

informações sobre a estrutura e a composição de materiais cristalinos, possibilitando ainda a 

determinação do tamanho médio dos cristalitos e a quantidade aproximada de uma certa fase 

em uma amostra. 
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Quando átomos de um cristal arranjados em planos paralelos recebem radiação 

incidente, estes reemitem em todas as direções. Para algumas direções os feixes são 

espalhados em fase, caracterizando-se por um fenômeno construtivo. Este fenômeno é 

descrito pela Lei de Bragg (Equação 3.1), que estabelece as condições essenciais para que este 

fenômeno seja observado: 

 

λnθsend2     (Equação 3.1) 

 

Onde:  

d = distância interplanar (nm); 

θ= ângulo de incidência do feixe; 

λ = comprimento de onda (nm); 

n = número de comprimento de onda. 

 

Nesta análise faz-se uma varredura da amostra variando-se continuamente o ângulo 

de incidência do feixe de raios X. Os resultados são expressos sob a forma de um 

difratograma, que mostra a intensidade do sinal difratado pela amostra em função do ângulo 

de incidência dos raios X. O equipamento utilizado é o difractômetro Bruker D8 e foi 

utilizada radiação Cu Kα. A amostra foi compactada no porta-amostra e analisada na região 

de 2θ entre 10° e 70°, com passo de 0,05° e tempo de passo de 20 s. 

Para análise das estruturas cristalinas, bem como a determinação dos diâmetros dos 

cristalitos presentes, foi utilizado o refinamento de estruturas chamado Rietveld, também 

conhecido como Método Rietveld, a partir do uso do software TOPAS. Esse método consiste 

no ajuste de uma curva teórica aos picos experimentais do difratograma. 

O Método Rietveld define equações que calcularão parâmetros como as intensidades 

dos picos, formas dos picos e fatores como orientação preferencial a partir das informações 

disponíveis nas fichas cristalográficas das estruturas. Esses parâmetros, já inicialmente 

presentes, são refinados iterativamente até que o resultado de sua convergência seja o ajuste 

da curva teórica com a experimental. Duas categorias de ajustes são utilizadas: o refinamento 

estrutural e o ajuste das posições dos picos difratados, também chamado de indexação das 

reflexões de Bragg. 

A principal vantagem do Método Rietveld é que ele permite quantificar as 

contribuições dos picos superpostos. Porém, além disso, o método permite o refinamento de 
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fatores como parâmetros de rede, posições atômicas, presença de orientação preferencial, 

fatores de vibração térmica, números de ocupação, identificação de impurezas, quantificação 

das fases, entre outros. 

O método é regido pelas seguintes equações:  

O formato do pico pode ser descrito por uma distribuição gaussiana quando o 

equipamento utilizado é um equipamento de feixe de nêutrons monocromático. Assim: 
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I     (Equação 3.2) 

 

Onde yi é a contribuição de uma determinada reflexão para o perfil na posição 2θi, Hk 

é a largura à meia altura do pico, 2θk é o centro do reflexo, e Ik é a intensidade calculada do 

reflexo.  

Em ângulos de difração muito baixos, as reflexões podem adquirir uma assimetria 

devido à divergência vertical do feixe. Rietveld usou um fator de correção semi-empírico para 

a correção dessa assimetria, como mostrado na Equação 3.3: 
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   (Equação 3.3) 

 

Onde P é o fator de assimetria e s pode assumir os valores de +1, 0 ou -1, 

dependendo se a diferença 2θi - 2θk é positiva, zero ou negativa, respectivamente. Em uma 

determinada posição, mais de um pico de difração pode contribuir para o perfil.  

A largura dos picos de difração é ampliada em ângulos de Bragg, que podem ser 

representados pela Equação 3.4: 

 

WVUH kkk   tantan22
   (Equação 3.4) 

Onde U, V e W são os parâmetros à meia largura e podem ser refinados durante o 

ajuste.  

Para a análise de orientação preferencial, Rietveld corrigiu o fator de intensidade Icorr 

da seguinte forma: 
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2

. G

obscorr eII     (Equação 3.5) 

 

Onde Iobs é a intensidade esperada para amostras organizadas de forma aleatória, G é 

o fator de orientação preferencial e   é o ângulo agudo formado entre o vetor de 

espalhamento e o vetor normal aos cristais. 

Finalmente, o princípio do Método Rietveld é minimizar uma função M que analisa a 

diferença entre um perfil calculado y
calc

 e os dados observados y
obs

. Rietveld definiu essa 

equação segundo a Equação 3.6: 
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Onde Wi é o peso estatístico e c é um fator de escala geral tal que: 
obscalc cyy   

(RIETVELD, 1969). 

 

3.3.4 Redução à temperatura programada (TPR) 

 

A redução à temperatura programada (TPR) é uma técnica que permite determinar o 

perfil de redução e as espécies redutíveis presentes na estrutura do catalisador. O método 

também permite avaliar a interação metal-suporte e os efeitos de promotores sobre a 

redutibilidade do catalisador. A técnica consiste em monitorar a redução da fase ativa 

utilizando um agente redutor, usualmente hidrogênio ou monóxido de carbono. Os consumos 

de hidrogênio são monitorados com um detector de condutividade térmica ao mesmo tempo 

em que a temperatura do sistema aumenta a uma taxa de aquecimento pré-estabelecida. A 

reação característica do TPR de H2, quando a redução do óxido do metal é completa, é 

descrita como: 

OHyMxHyOM 22yx   

Os resultados do TPR de H2 são interessantes para o estudo das espécies presentes na 

amostra e do mecanismo de redução. A aparelhagem empregada neste estudo foi um 

AutoChem II 2920 da Micromeritcs que utiliza um detector de condutividade térmica (TCD). 

O catalisador primeiramente passou por um processo de retirada de água adsorvida, sendo 

aquecido sob fluxo de N2 de 50 mL.min
-1

 até 150 °C, a uma taxa de 10 °C.min
-1

 durante 
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30 min. Para o TPR foram empregadas as seguintes condições: vazão de mistura 10 % H2 em 

N2 (25 mL.min
-1

) e rampa de aquecimento de 10 °C.min
-1

 até 500 °C. 

 

3.3.5 Quimissorção de H2 

 

A quimissorção, em geral de H2, O2 ou CO, é um método comumente reportado na 

literatura para medição da exposição de Ru na superfície de catalisadores (LU e 

TATARCHUK, 1987a e 1987b; MASTHAN et al., 1990; MAZZIERI et al., 2003; UNER et 

al., 1995). Contudo, a utilização destes últimos é limitada devido a problemas relativos à 

oxidação do Ru e ao fato de que a estequiometria da quimissorção de O2 é complexa. Já o 

hidrogênio tem estequiometria conhecida e as técnicas de quimissorção do mesmo são bem 

estabelecidas. Desta forma, o H2 vem sendo extensivamente aplicado na quimissorção em 

catalisadores de Ru (TAYLOR, 1975). 

Nesta técnica, são injetadas pressões conhecidas de H2 sobre o catalisador 

previamente reduzido até a saturação. A diferença entre o volume de H2 colocado em contato 

inicialmente com a amostra e o volume de H2 que saiu do sistema através de vácuo é medido, 

obtendo-se assim o volume adsorvido. Através do volume adsorvido é possível calcular o 

número de átomos de hidrogênio e, com este, o número de átomos de Ru metálico na 

superfície, admitindo dissociativa a adsorção de hidrogênio e considerando que a 

estequiometria de adsorção seja H:Ru 1:1. Com estes dados é possível determinar a dispersão 

do metal (OKAL et al., 2007). 

O presente estudo foi realizado num equipamento da Micromeritcs, modelo 

AutoChem II 2920. As amostras foram previamente reduzidas a 500 °C sob vazão de 

25 mL.min
-1

 de uma mistura redutora contendo 10 % H2 em N2. Após a redução, purgou-se o 

sistema com N2 puro (99,999 %). A quimissorção, por pulsos de H2, foi realizada a 100 °C, 

seguindo metodologia reportada por Bond et al. (1996). 

Na literatura não há uma temperatura padrão para a quimissorção de hidrogênio em 

catalisadores de rutênio. Estudos recentes relatam o equilíbrio na quimissorção sendo atingido 

em temperaturas entre 60 e 100 °C entre 5 e 10 min (MAZZIERI et al., 2003; UNER et al., 

1995). Okal et al., 2007 estudaram a quimissorção de catalisadores de Ru suportados em       

γ-Al2O3 a temperatura ambiente e a 100 °C e concluíram que não houve diferença nos 

resultados. 
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3.3.6 Dessorção a temperatura programada de H2 (TPD-H2) 

 

Os experimentos de dessorção à temperatura programada em catalisadores na forma 

de metal suportado são usualmente realizados com pequenas amostras de catalisador (100-

200 mg) em um reator conectado a um forno. Após a redução do catalisador na análise de 

TPR, este é purgado e resfriado até a temperatura na qual será realizada a quimissorção 

utilizando-se um gás inerte, em geral He ou N2. A quimissorção é realizada por pulsos do gás 

adsorvente no gás transportador. Depois do excesso de gás adsorvente ser carreado, o 

catalisador é aquecido de forma que a temperatura cresça linearmente com o tempo. 

Um detector instalado na saída do reator contabiliza a quantidade de H2 desprendida 

com o tempo. Com o aumento da temperatura, a taxa de dessorção aumenta, chegando a um 

máximo a partir do qual decai a zero quando a superfície metálica estiver livre do adsorvente. 

É obtido então um gráfico de concentração de gás dessorvido x temperatura. Contudo, os 

dados da análise também permitem inferir conclusões sobre a composição e dispersão 

metálica, medidas de área específica, entre outros (FALCONER e SCHWARZ, 1983). 

O experimento foi realizado no mesmo equipamento usado para a quimissoção: 

Micromeritcs modelo AutoChem II 2920. Logo após a realização da quimissorção, conforme 

descrito anteriormente, as amostras foram aquecidas até 500 °C a uma taxa de 10 °C.min
-1

, 

sob vazão de N2 de 50 mL.min
-1

. 

 

3.3.7 Microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo (MEV-FEG) 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é muito utilizada para a análise de 

microestrutura dos materiais sólidos. Os microscópios MEV utilizam um feixe de elétrons no 

lugar de fótons, o que permite solucionar o problema da resolução máxima para o 

microscópio ótico. Os resultados apresentados por ele são imagens que possuem boa 

resolução, noção de profundidade e são de fácil interpretação. Em geral, os microscópios 

MEV também possuem microanálise química semi-quantitativa a partir dos níveis de energia 

dispersiva de raios X das amostras (ZANATTA, 2009). 

O MEV comumente consiste de uma coluna ótico-eletrônica, câmara de amostra, 

unidade de varredura, sistema de detectores e sistema de visualização da imagem. Na coluna 

ótico-eletrônica fica localizado o canhão de elétrons, geralmente formado por um filamento de 

tungstênio ou de LaB6, o ânodo, lentes condensadoras, bobinas para a deflexão do feixe de 

elétrons primários e as bobinas que corrigem o astigmatismo. Porém, ao se utilizar da 
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operação de emissão de campo (FEG), os elétrons são extraídos de uma fina ponta de 

tungstênio sob alto vácuo. 

Os elétrons do feixe podem interagir com os átomos da amostra de duas formas: 

elasticamente ou inelasticamente, interações essas que resultam em elétrons retroespalhados, 

elétrons secundários ou em quantum de raios X. Os elétrons retroespalhados resultam da 

colisão elástica com a camada superficial da amostra. Eles possuem alta energia e, se somente 

eles forem captados, a imagem gerada não possuirá informações resolvidas de profundidade. 

O sinal dos elétrons secundários, porém, fornece a imagem de maior resolução. Eles são 

melhores resolvidos quando provenientes de regiões mais superficiais da amostra 

(MALISKA, 2005). 

O FEG apresenta vantagens e desvantagens quanto ao seu uso no MEV. Alguns 

exemplos de vantagens são maior brilho, maior resolução e maior tempo de vida quando 

comparo aos injetores de tungstênio e LaB6. Dentre as desvantagens, pode-se citar a 

necessidade de ultra-vácuo e a pouca estabilidade do feixe de elétrons, o que limita o uso 

desse injetor (FLEGLER,1993). 

 

3.3.8 Espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS)  

 

A técnica de espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS) consiste na 

quantificação da energia liberada no espectro de raios X pela amostra após receber 

determinada radiação. Quando um feixe de elétrons incide sobre essa amostra, os elétrons são 

excitados, mudando de níveis energéticos. A energia liberada por esses elétrons ao retornarem 

para sua posição inicial é medida por um detector. Sabendo que cada átomo possui uma 

assinatura energética distinta, é possível, no ponto de incidência do feixe, determinar quais os 

elementos químicos estão presentes naquele local. 

Geralmente, detectores EDS são associados ao MEV, como no caso deste trabalho, 

permitindo essa análise química da composição das amostras. 

 

3.4 REAÇÃO DE HIDROGENAÇÃO PARCIAL DE BENZENO 

 

A reação de hidrogenação parcial de benzeno foi realizada num reator batelada, com 

capacidade de 300 mL, da marca PARR Instruments. Para cada reação, 0,5 g de catalisador e 

100 mL de benzeno puro (Aldrich) foram utilizados, à exceção de duas reações: a reação de 

reuso de catalisador e a reação com benzeno em solução aquosa.  
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Para os testes catalíticos, o procedimento a seguir foi adotado: primeiramente, os 

catalisadores foram reduzidos in situ a 250 °C por 1 h sob fluxo de 50 mL.min
-1

 de H2. O 

reator foi então resfriado até a temperatura ambiente e, em seguida, foi adicionado benzeno 

sob fluxo de N2 puro. Purgou-se o nitrogênio do sistema e adicionou-se H2. A temperatura foi 

então elevada a 150 °C juntamente com a pressão a 50 bar de H2. Ao se atingir esses 

patamares, iniciou-se a agitação de 600 rpm. Foram retiradas alíquotas líquidas pelo coletor 

de amostra em intervalos regulares e analisadas em um cromatógrafo a gás modelo HP 6850 

equipado com coluna de KCl/Al2O3 (60 m x 0,53 mm) e um detector de ionização em chama 

(FID). A temperatura empregada no forno foi de 70 °C isotérmica e de 300 °C no detector. O 

gás de arraste usado foi o hélio puro (99,999 %). A Figura 3.1 apresenta o sistema reacional 

utilizado para os testes catalíticos. 

 

 
1
 Reator. 

2
 Manta de aquecimento. 

3
 Vaso de alimentação de reagente gasoso (H2). 

4
 Vaso de alimentação de reagente líquido (Benzeno). 

5
 Módulo de controle do reator Parr. 

6
 Computador. 

7
 Manômetros. 

Figura 3.1– Aparato experimental utilizado nos testes catalíticos. 

 

Foram estudados os efeitos da mudança do sistema de recolhimento de alíquotas, 

com a adição de um estágio intermediário para resfriamento dessa alíquota recolhida. Esse 

estágio foi inserido de forma que ele fosse encamisado e a alíquota retirada do reator fosse 

resfriada até a temperatura ambiente antes de seu recolhimento. O fluido de resfriamento 

utilizado foi água. A Figura 3.2 apresenta o sistema de recolhimento de alíquota com 

resfriamento. 



 51 
 

 

Figura 3.2 – Novo sistema de recolhimento de alíquota com resfriamento. 

 

A conversão, a seletividade e o rendimento foram calculados de acordo com as 

expressões a seguir: 
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(Equação 3.9) 

 

Onde: NA0 = número de mols inicial de benzeno; 

NA = número de mols de benzeno no tempo i; 

NB = número de mols de cicloexeno no tempo i; 

X = conversão de benzeno; 

S = seletividade de benzeno a cicloexeno; 

Y = rendimento de benzeno a cicloexeno. 

 

A partir dos resultados da cromatografia à gás para uma alíquota de benzeno puro, é 

possível determinar o número de mols inicial do reagente. Então, determinou-se a cada análise 

cromatográfica a fração molar inicial de benzeno e relacionou-se com o número de mols 

inicial segundo a Equação 3.10: 
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(Equação 3.10) 

 

Onde: reagρ = massa específica do reagente; 

V = volume da carga no início da reação; 

0

benzf = fração molar inicial de benzeno; 

benzMM = massa molar de benzeno. 

 

Para a determinação da taxa inicial de reação, traçou-se o gráfico de conversão por 

tempo. A partir desse gráfico, traça-se a melhor curva que una os três primeiros pontos 

experimentais, incluindo a origem. A reta tangente a curva no ponto de conversão igual a zero 

é definido como a taxa inicial de reação e sua definição matemática é apresentada pela 

Equação 3.11.  

 
ot

A0A

0A
dt

dX

W

N
r





 

   (Equação 3.11) 

 

Onde:  
0Ar = taxa inicial de reação; 

W = massa de catalisador; 

ot

A

dt

dX



= derivada da curva que melhor ajusta os valores experimentais de 

conversão ( AX ) em função do tempo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÕES 

 

4.1.1 Fluorescência de raios X (FRX) 

 

Os resultados obtidos pela fluorescência de raios X estão apresentados na Tabela 4.1: 

 

Tabela 4.1 – Resultados obtidos da análise FRX. 

Amostra Ru (% p/p) ZnO (% p/p) Nb2O5 (% p/p) Cl (% p/p) 

Nb2O5 - - 100,00 - 

Ru/Nb2O5 0,69 - 99,20 0 

5%ZnO-Nb2O5 - 5,33 94,31 - 

Ru/5%ZnO-Nb2O5 0,83 5,28 93,47 0,36 

10%ZnO-Nb2O5 - 10,56 88,98 - 

Ru/10%ZnO-Nb2O5 0,83 10,47 88,24 0,46 

20%ZnO-Nb2O5 - 17,79 81,69 - 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 0,70 17,66 81,08 0,51 

50%ZnO-Nb2O5 - 57,81 41,35 - 

Ru/50%ZnO-Nb2O5 0,75 57,32 41,00 0,84 

 

Os valores obtidos parecem concordantes com os valores teóricos almejados. O erro 

percentual máximo apresentado entre o valor real de oxido de zinco e o teórico é de 13 %, 

enquanto o erro percentual para o rutênio é de 30 %. Essas diferenças podem ser atribuídas ao 

manuseio pelo operador quando do preparo da amostra e aos erros de leitura do próprio 

aparelho. Vale ressaltar a característica altamente higroscópica do sal de rutênio usado como 

precursor, o RuCl3.xH2O, o que dificulta medições mais precisas em sua pesagem.  

Procurou-se, também, observar os possíveis interferentes advindos do próprio 

processo de impregnação. Assim, não foi observada a retenção de nitrogênio advindo do sal 

precursor de zinco, porém observou-se a retenção de cloro, advindo do sal precursor de 

rutênio.  

De acordo com a literatura (FONTANA et al., 2010; CHARY et al., 2009; 

RODRIGUES, 2008), não é comum observar retenção de cloreto quando se utiliza Nb2O5 

como suporte. Também não foi observada essa retenção neste experimento quando o Ru é 
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impregnado a partir do sal de RuCl3, como esperado. Porém, com a adição de ZnO, as 

amostras começaram a apresentar retenção de Cl, sendo ela tão maior quanto maior a 

porcentagem de ZnO. Ramos-Fernández et al. (2010) perceberam a presença de sais de 

cloreto não oxidados ao utilizarem ZnO como suporte. Outros autores também observaram a 

presença de cloreto associado ao ZnO mesmo em temperaturas de calcinação mais elevadas, 

de 500 °C (AMMARI et al., 2004; CONSONNI et al., 1999). Dessa forma, a presença do 

oxido de zinco é provavelmente a responsável pelo cloreto observado na análise. 

 

4.1.2 Propriedades texturais 

 

As características da superfície dos catalisadores são de extrema importância na 

catálise, pois elas influenciam diretamente processos-chave, como a adsorção e a dessorção 

dos reagentes e produtos respectivamente. Dentre as principais características estão o 

conhecimento da área especifica, do volume de poros, das isotermas de adsorção, dentre 

outras. 

A Tabela 4.2 apresenta os resultados obtidos pela caracterização das propriedades 

texturais dos suportes e dos catalisadores. Foi utilizado o método BET para análise da área 

específica e o método BJH para a determinação do volume e do tamanho médio de poros. 

Determinou-se o volume de poros somente para os catalisadores e para o suporte           

50%ZnO-Nb2O5. 

 

Tabela 4.2 – Área específica, volume e tamanho dos poros. 

Amostra SBET (m
2
.g

-1
) Volume de poros (cm

3
.g

-1
) 

Tamanho médio do 

poro (Å) 

Nb2O5 111 - - 

Ru/Nb2O5 88 0,16 60 

5%ZnO-Nb2O5 75 - - 

Ru/5%ZnO-Nb2O5 64 0,14 69 

10%ZnO-Nb2O5 67 - - 

Ru/10%ZnO-Nb2O5 51 0,12 75 

20%ZnO-Nb2O5 52 - - 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 45 0,10 70 

50%ZnO-Nb2O5 31 0,062 61 

Ru/50%ZnO-Nb2O5 22 0,064 86 
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O valor de área obtido para o óxido de nióbio puro parece concordante com o 

relatado por Chai et al. (2007) após calcinação a 400 °C. Iizuka et al. (1983) também 

reportaram valores semelhantes, porém mais altos, conforme esperado, quando calcinaram 

Nb2O5 a temperatura de 300 °C.  

Igualmente, Wang et al.(2013) encontraram valores de 141 e 50 m
2
.g

-1
 para Nb2O5 

calcinado a 400 e 500 °C respectivamente. Em seus experimentos, os autores também 

avaliaram o volume e o diâmetro dos poros, encontrando valores de 0,17 cm
3
.g

-1
 e 42 Å para 

o suporte calcinado a 400 °C. 

Santos (2010) encontrou valores de 11 m
2
g

-1
 para a área especifica do ZnO calcinado 

a 400 °C. Dessa forma, como esperado, os valores dos óxidos mistos encontram-se entre os 

valores dos óxidos puros, apresentando decréscimo da área com o aumento da proporção de 

ZnO.  

A primeira adição de zinco proporcionou uma redução de área drástica, que foi 

amortecida com o aumento na proporção de oxido de zinco. Sun et al. (2014), através de 

análises de XPS, perceberam um limite de ZnO na superfície do Nb2O5 a uma razão molar de 

Zn/Nb = 1,5 (razão mássica ZnO/Nb2O5 = 22/78), havendo um decréscimo da quantidade de 

oxido de zinco na superfície mesmo com um acréscimo da proporção do mesmo. Esse fato 

corrobora com o observado e sugere a ocorrência de um limite de saturação de ZnO na 

superfície de suporte àquela razão Zn/Nb. 

Através dos valores de áreas encontrados, pode-se observar uma diminuição com a 

impregnação do rutênio sobre os suportes. Pode-se supor um bloqueio dos poros pelo Ru, que 

também pode ser observado pela diminuição no volume dos poros.  

As isotermas dos catalisadores são apresentadas nas Figuras 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. 

Pode-se perceber que todas apresentaram histerese, comumente associada à condensação 

capilar. Todas as isotermas parecem ser do tipo IV, típica de sólidos que apresentam meso e 

macroporos. A distribuição do volume de poros pelo tamanho dos mesmos é apresentada em 

sequência nas Figuras 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10. 
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Figura 4.1 – Isoterma de adsorção e dessorção do Ru/Nb2O5. 

 

 

Figura 4.2 – Isoterma de adsorção e dessorção do Ru/5%ZnO-Nb2O5. 
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Figura 4.3 – Isoterma de adsorção e dessorção do Ru/10%ZnO-Nb2O5. 

 

 

Figura 4.4 – Isoterma de adsorção e dessorção do Ru/20%ZnO-Nb2O5. 
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Figura 4.5 – Isoterma de adsorção e dessorção do Ru/50%ZnO-Nb2O5. 

 

 

Figura 4.6 – Distribuição de poros do Ru/Nb2O5. 
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Figura 4.7 – Distribuição de poros do Ru/5%ZnO-Nb2O5. 

 

 

Figura 4.8 – Distribuição de poros do Ru/10%ZnO-Nb2O5. 
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Figura 4.9 – Distribuição de poros do Ru/20%ZnO-Nb2O5. 

 

 

Figura 4.10 – Distribuição de poros do Ru/50%ZnO-Nb2O5. 
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4.1.3 Difração de raios X (DRX) 

 

Os resultados obtidos das análises de DRX dos suportes estão apresentados na Figura 

4.11. Pode-se perceber um caráter amorfo da nióbia, característico para calcinações inferiores 

a 500 °C e compatível com os valores de área específica (RODRIGUES, 2008). Percebe-se 

esse caráter também nas amostras 5%ZnO-Nb2O5 e 10%ZnO-Nb2O5. A partir da amostra com 

20 % de ZnO, ao se manter a mesma escala, percebeu-se que a fase amorfa é menos 

perceptível e as fases cristalinas são mais bem perceptíveis e pronunciadas. 

A partir da amostra 10%ZnO-Nb2O5, começa-se a perceber a formação de uma fase 

cristalina com picos principais a 30,2° e 24,4°. Esses picos são característicos do niobato de 

zinco, ZnNb2O6, tipo columbita, com simetria ortorrômbica (JCPDS 076-1827). 

O difratograma da amostra seguinte, o 20%ZnO-Nb2O5, também apresentou os 

mesmos picos citados anteriormente e outros em 2θ = 31,2; 35,6; 36,1; 38,0; 43,7; 48,1; 51,6; 

53,10; 53,41; 60,73 e 64,31°, todos descritos como sendo relativos ao ZnNb2O6 (WU et al., 

2012). Além dessa estrutura, picos de ZnO cristalino também puderam ser observados, porém 

com intensidades menores. Com o aumento da fração de ZnO de 10 para 20 % nos suportes, é 

possível perceber um aumento na intensidade dos picos de ZnNb2O6, o que indica um maior 

cristalinidade desse composto. 

Finalmente, o difratograma do 50%ZnO-Nb2O5 apresentou picos em 2θ = 31,8; 34,4; 

36,3; 47,5; 56,6; 62,9; 66,4; 68,0 e 69,1°, que são característicos do ZnO (JCPDS 36-1451). 

Os picos de ZnNb2O6 também foram perceptíveis, porém com menor intensidade em relação 

ao suporte com 20 % de ZnO. Em nenhuma das amostras foram visualizados picos 

característicos da nióbia.  

A formação de ZnNb2O6 é normalmente observada em temperaturas de calcinação 

maiores que 600 °C quando preparada por reação em estado sólido, pelo método sol-gel ou 

pela fusão de sais de zinco e nióbio. Ballman e Brown (1977) relatam a formação desse cristal 

através da reação em fase solida, a partir dos óxidos puros de zinco e nióbio. Seus resultados 

mostraram a formação de ZnNb2O6 entre 1300 e 1400 °C, com razão molar de Nb2O5 

variando entre 20 e 50 %. 

Neste trabalho, entretanto, os suportes foram calcinados a 400 °C. Contudo, Dai et 

al. (2012) obtiveram ZnNb2O6 cristalino usando Nb2O5 e Zn(NO3)2.6H2O com razão molar de 

Zn/Nb de 0,5 e cicloexano como solvente a temperatura hidrotermal de 190 °C. Os resultados 

de DRX sugerem que as amostras têm quantidades crescentes de ZnNb2O6 até o             

20%ZnO-Nb2O5, onde a razão molar Zn/Nb é de 0,4. Por outro lado, a amostra             
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Ru/50%ZnO-Nb2O5 apresentou picos mais intensos de ZnO, o que se pode atribuir a uma 

razão ZnO/Nb2O5 mais elevada do que a estequiométrica. 

 

 

Figura 4.11 – Gráfico de DRX do Nb2O5 e x%ZnO-Nb2O5 (x = 5, 10, 20, 50). Cristais: (*) 

ZnNb2O6 e (#) ZnO. 

 

A Figura 4.12 apresenta os gráficos de DRX para os catalisadores. Como esperado, 

as estruturas se apresentam de forma muito semelhante às dos suportes. O caráter amorfo do 

Nb2O5 ainda se faz bem perceptível nas amostras Ru/Nb2O5, Ru/5%ZnO-Nb2O5 e 

Ru/10%ZnO-Nb2O5, enquanto a cristalinidade do ZnNb2O6 começa a ser perceptível a partir 

desse mesmo catalisador, sendo máximo no Ru/20%ZnO-Nb2O5 e os catalisadores 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 e Ru/50%ZnO-Nb2O5 apresentam picos relativos ao ZnO, sendo esse 

último com maiores intensidades. Ao se comparar as Figuras 4.11 e 4.12, percebe-se maior 

intensidade nos picos de ZnNb2O6 e ZnO no gráfico dos catalisadores. Esse fato pode ser 

atribuído à segunda calcinação a 400 °C pela qual os catalisadores são submetidos. Os 

catalisadores Ru/Nb2O5 e Ru/50%ZnO-Nb2O5 também apresentaram pequenos picos à 28°, 

comumente associado ao pico principal do RuO2 cristalino (JCPDS 40-1290). 
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Figura 4.12 – Gráfico de DRX do Ru/Nb2O5 e Ru/x%ZnO-Nb2O5 (x = 5, 10, 20, 50). Cristais: 

(*) ZnNb2O6, (o) ZnO e (+) RuO2. 

 

Os diâmetros dos cristalitos das estruturas presentes nas amostras foram 

determinados pelo Método Rietveld no software TOPAS e estão apresentados na Tabela 4.3. 

Pode-se perceber, através desse método, que a estrutura ZnNb2O6 só começou a ser observada 

nas amostras com teores de ZnO a partir de 10 % p/p. Nas amostras contendo 5 % de ZnO, 

somente foi possível observar a estrutura ZnO. 

O cristalito da estrutura de rutênio se mostrou similar em todas as amostras até as 

análises contendo 20 % de ZnO, sendo muito mais cristalino nas amostras com 50 % de ZnO. 

O cloreto é comumente associado a uma boa dispersão das espécies de rutênio, 

proporcionando estruturas com diâmetros menores quando presente no sal precursor de 

rutênio (GASPAR et al., 2004). Entretanto, quando o rutênio é disposto sobre o ZnO, que 

apresenta uma área específica muito mais reduzida do que o Nb2O5, ele apresenta tendência a 

se aglomerar mais, formando estruturas de maior diâmetro (EDELSTEIN e CAMMARATA, 

1996). Nos catalisadores aqui apresentados, o aumento no diâmetro do cristalito pode ser 

associado à saturação superficial com ZnO anteriormente discutida (SUN et al., 2014). Assim, 

nas estruturas contendo 50 % de ZnO, se espera que esse excesso de ZnO esteja na superfície, 
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pode-se supor que o RuO2 se encontra majoritariamente sobre o ZnO e não sobre o Nb2O5 ou 

sobre o ZnNb2O6, como ocorre nos catalisadores de menor teor de ZnO. Essas observações 

são corroboradas pelos dados obtidos e apresentados na análise de TPR. 

 

Tabela 4.3 – Diâmetro dos cristalitos. 

Amostra RuO2 (nm) ZnO (nm) ZnNb2O6 (nm) 

Ru/Nb2O5 5,0 - - 

5%ZnO-Nb2O5 - 1,9 - 

Ru/5%ZnO-Nb2O5 1,6 2,0 - 

10%ZnO-Nb2O5 - 1,7 27,3 

Ru/10%ZnO-Nb2O5 4,7 0,9 27,1 

20%ZnO-Nb2O5 - 2,1 35,2 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 4,3 1,5 53,5 

50%ZnO-Nb2O5 - 207,6 26,5 

Ru/50%ZnO-Nb2O5 19,8 256,2 19,3 

 

A espécie ZnNb2O6 também apresentou diâmetros coerentes entre si em todas as 

amostras em que essa estrutura foi observada. Seu diâmetro de cristalito manteve-se próximo 

a 27 nm com exceção das estruturas contendo 20 % de ZnO. A maior cristalinidade 

apresentada pode ser atribuída a maior formação do niobato de zinco, também apresentada 

pelo refinamento (Tabela 4.4), sendo quase todo o ZnO convertido a ZnNb2O6. Como visto 

anteriormente, a razão molar entre Zn e Nb dessas espécies é de Zn/Nb = 0,4, 

aproximadamente o valor estequiométrico de 0,5. A maior cristalinidade do catalisador 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 em comparação com o suporte, além do anteriormente apresentado, pode 

ser atribuída a segunda calcinação a 400 °C, que favorece a formação da estrutura em questão. 

O excesso de ZnO nas amostras com 50 % se mostra mais desfavorável a formação do 

niobato do que quando este estava mais próximo a razão estequiométrica, retornando o 

diâmetro do cristalito ao patamar próximo a 27 nm. A leve redução de diâmetro do suporte 

para o catalisador pode ser atribuída a uma migração das espécies de ZnO da estrutura 

ZnNb2O6 para o ZnO superficial, tendo em vista a maior tendência de formação de agregados 

de ZnO nessas amostras, além do fato que a segunda calcinação proporciona maior tempo a 

temperaturas mais elevadas, o que facilita essa migração (EDELSTEIN e CAMMARATA, 

1996). 



 65 
 

Finalmente, a espécie cristalina de ZnO, semelhantemente, também apresenta 

diâmetros de cristalito coerentes entre si até as espécies com maior teor de zinco em sua 

composição. Nessas espécies excepcionais, o diâmetro calculado pelo refinamento é de 207,6 

e 256,2 nm respectivamente para o suporte e o catalisador. Pode-se atribuir o maior diâmetro 

do cristalito também à saturação da superfície das amostras, o que proporciona maior 

aglomeração das partículas e uma diminuição da área específica (SUN et al., 2014; 

EDELSTEIN e CAMMARATA, 1996). Vale ressaltar que, apesar de possível, esses valores 

apresentados para o ZnO são improváveis. Como o Método Rietveld é um ajuste matemático, 

não se pode descartar, no entanto, a possibilidade desse ajuste para essa estrutura ser 

puramente matemático e não refletir a estrutura real das amostras, sendo esse o motivo dos 

valores mais discrepantes de diâmetro de cristalito. 

 

Tabela 4.4 – Composição das amostras pelo Método Rietveld. 

Amostra RuO2 (% p/p) ZnO (% p/p) Nb2O5 (% p/p) ZnNb2O6 (% p/p) 

Nb2O5 - - 100,00 - 

Ru/Nb2O5 0,70 - 99,30 - 

5%ZnO-Nb2O5 - 5,39 94,61 - 

Ru/5%ZnO-Nb2O5 0,90 5,45 93,65 - 

10%ZnO-Nb2O5 - 6,03 92,86 1,12 

Ru/10%ZnO-Nb2O5 0,84 8,45 83,40 7,30 

20%ZnO-Nb2O5 - 7,77 82,01 10,21 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 0,61 0,92 83,74 14,74 

50%ZnO-Nb2O5 - 42,74 48,69 8,57 

Ru/50%ZnO-Nb2O5 0,79 21,99 50,04 26,05 

 

As Figuras 4.13 a 4.22 apresentam as curvas de ajuste do método Rietveld para cada 

amostra. Nessas curvas é possível verificar visualmente a qualidade do ajuste matemático. A 

linha vermelha representa o ajuste, enquanto o espectro azul representa o difratograma de 

DRX. Em todas as análises, os parâmetro de erro GOF (Goodness of fit) e Rwp ficaram 

abaixo de 3,0 e 5,0, respectivamente, o que indica a qualidade do ajuste (MCCUSKER et al., 

1990) 
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Figura 4.13 – Ajuste das estruturas pelo Método Rietveld no Nb2O5. 

 

 

Figura 4.14 – Ajuste das estruturas pelo Método Rietveld no Ru/Nb2O5. 

 

 

Figura 4.15 – Ajuste das estruturas pelo Método Rietveld no 5%ZnO-Nb2O5. 

 

 

Figura 4.16 – Ajuste das estruturas pelo Método Rietveld no Ru/5%ZnO-Nb2O5. 
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Figura 4.17 – Ajuste das estruturas pelo Método Rietveld no 10%ZnO-Nb2O5. 

 

 

Figura 4.18 – Ajuste das estruturas pelo Método Rietveld no Ru/10%ZnO-Nb2O5. 

 

 

Figura 4.19 – Ajuste das estruturas pelo Método Rietveld no 20%ZnO-Nb2O5. 

 

 

Figura 4.20 – Ajuste das estruturas pelo Método Rietveld no Ru/20%ZnO-Nb2O5. 
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Figura 4.21 – Ajuste das estruturas pelo Método Rietveld no 50%ZnO-Nb2O5. 

 

 

Figura 4.22 – Ajuste das estruturas pelo Método Rietveld no Ru/50%ZnO-Nb2O5. 

 

4.1.4 Redução à temperatura programada (TPR) 

 

A análise de redução a temperatura programada foi feita em duas frentes: verificou-

se a redutibilidade dos suportes nas mesmas condições de análise dos catalisadores para a 

identificação de possíveis interferências destes e, em seguida, analisaram-se os catalisadores a 

fim de estabelecer os perfis de redução do RuO2. Percebeu-se, com essas análises, a 

necessidade da verificação do rutênio não reduzido nos catalisadores após a redução in situ, 

realizada antes de cada reação.  

Inicialmente, não se observou redução nos suportes nas condições de análise. A 

Figura 4.23 apresenta os perfis de redução obtidos para os catalisadores. Ao se observar o 

perfil do catalisador Ru/Nb2O5, percebe-se um pico centrado a 163 °C com um ombro a cerca 

de 204 °C. Esse perfil é semelhante ao relatado por Mendes et al. (2001). O pico principal 

pode ser atribuído à redução de partículas de pequeno tamanho de RuO2, enquanto o ombro a 

cerca de 204 °C pode ser relacionado à redução de RuO2 mássico (CHARY et al., 2009). A 

amostra Ru/5%ZnO-Nb2O5 apresentou um único pico largo a 320 °C, que pode ser atribuído 

ao consumo de H2 de espécies de RuO2 interagindo com ZnO. Como observado nos 

resultados de refinamento de Rietveld, é provável que a única estrutura contendo zinco na 

amostra esteja na forma de ZnO, o que corrobora com o suposto.  
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À medida que o teor de ZnO aumenta em peso, o pico, antes único, desloca-se para 

temperaturas mais baixas e divide-se em dois, como observado nos perfis Ru/10%ZnO-Nb2O5 

e Ru/20%ZnO-Nb2O5. Isso sugere que a interação RuO2-ZnO é substituída por uma interação 

RuO2-ZnNb2O6. Um pequeno ombro a 247 °C também aparece e é atribuído à redução de 

RuO2 mássico. Dessa forma, no perfil da amostra de Ru/10%ZnO-Nb2O5, que apresenta seus 

dois picos a temperaturas de 302 °C e 221 °C são associados respectivamente às espécies  

RuO2-ZnO e RuO2-ZnNb2O6, sendo o ombro entre os dois atribuído ao RuO2 mássico. É 

possível observar um terceiro pico a 180 °C, possivelmente relacionado a partículas de RuO2 

de pequeno diâmetro. 

O perfil de redução de Ru/20%ZnO-Nb2O5 assemelha-se ao de Ru/10%ZnO-Nb2O5 

com picos de temperatura máximos deslocados para temperaturas mais baixas (184 e 264 °C). 

Esses picos podem ser relacionados às espécies RuO2 e RuO2-ZnNb2O6, analogamente. Mais 

uma vez, o refinamento das estruturas pelo Método Rietveld corrobora com o descrito acima 

ao observar que nesse catalisador, a espécie majoritária contendo zinco é o niobato de zinco, 

estando o ZnO presente em muito menor quantidade. O perfil de TPR do catalisador 

Ru/50%ZnO-Nb2O5 mostra um pico principal com máximo a 251 °C e um pequeno ombro a 

175 °C. O pico principal é provavelmente atribuído a um ambiente complexo de interações 

entre as espécies de Ru e Zn presentes, o que dificulta uma melhor definição. O pequeno 

ombro pode ser estudado de forma análoga ao observado nas espécies anteriores e atribuído a 

espécies de pequeno diâmetro de RuO2. 

De acordo com a literatura, espera-se que a redução de RuCl3 aconteça em 

temperaturas próximas de 140 °C (RAMOS-FERNÁNDEZ et al., 2010). No entanto, a Figura 

4.23 não mostra o consumo de hidrogênio a esta temperatura para os catalisadores Ru/Nb2O5, 

Ru/5%ZnO-Nb2O5 e Ru/10%ZnO-Nb2O5. Os perfis de redução de Ru/20%ZnO-Nb2O5 e 

Ru/50%ZnO-Nb2O5, por outro lado, mostram elevações a 141 e 146 °C, respectivamente, 

indicando um início de redução, que poderia ser atribuído à redução de RuCl3. 
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Figura 4.23 – Perfis de TPR dos catalisadores. 

 

Na Tabela 4.5 estão dispostos os dados de consumo de hidrogênio durante o TPR. 

Embora a adição de zinco ao sistema Ru/Nb2O5 tenha alterado drasticamente os perfis de 

TPR, o consumo de H2 permaneceu quase o mesmo e muito próximo do consumo teórico de 

RuO2 a Ru
0
 nos catalisadores Ru/Nb2O5, Ru/5%ZnO-Nb2O5 e Ru/10%ZnO-Nb2O5 

(19,8 μmol H2.mgRu
-1

). Assim, não é possível atribuir o pico de redução visto no  

Ru/5%ZnO-Nb2O5 a alguma contribuição da redução do suporte ZnO. 

No entanto, Ru/20%ZnO-Nb2O5 e Ru/50%ZnO-Nb2O5 apresentaram maior consumo 

de H2 do que o teórico atribuído à redução de RuO2 para Ru
0
. Desta forma, pode-se dizer que 

esses catalisadores também mostraram consumo de H2 referente à redução de parte do ZnO 

presente no suporte. Fato este já foi relatado por Hu e Chen (2001) e que pode ser explicado 

por uma interação forte entre suporte e metal e um spillover de hidrogênio sobre o ZnO 

presente. De fato, os resultados DRX apresentaram ZnO cristalino em ambos os catalisadores 

(Figura 4.12), principalmente na amostra de Ru/50%ZnO-Nb2O5. 
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Tabela 4.5 – Consumo de hidrogênio durante o TPR. 

Amostra Consumo de H2 (µmol.mgRu
-1

) 

Ru/Nb2O5 23,6 

Ru/5%ZnO-Nb2O5 21,9 

Ru/10%ZnO-Nb2O5 21,0 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 28,7 

Ru/50%ZnO-Nb2O5 34,8 

 

Para averiguar a presença de rutênio não reduzido após a redução in situ, 

inicialmente tratou-se cada amostra em condições semelhantes às de redução, a 250 °C por 

1 h sob vazão de 50 mL.min
-1

 de H2 puro. Após, as amostras foi resfriada até a temperatura 

ambiente e realizou-se o mesmo estudo de redução, com elevação de temperatura de 

10 °C.min
-1

 até 500 °C e vazão de mistura 10 % H2 em N2 de 25 mL.min
-1

. Os resultados 

obtidos são apresentados na Figura 4.24. 

 

 

Figura 4.24 – Perfis de TPR dos catalisadores pré-reduzidos. 
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Todos os catalisadores apresentaram um pico a 350 °C e, conforme o aumento no 

teor de ZnO, começaram a apresentar o início da redução do suporte em temperaturas mais 

baixas. Os picos mais distinguíveis são os do Ru/5%ZnO-Nb2O5 e do Ru/10%ZnO-Nb2O5, 

podendo ser associados a uma pequena fração de RuO2 interagindo com o suporte ZnO que 

ainda não havia sido reduzido. Além disso, esse pico pode ser relacionado, ainda, à redução 

do ZnO, provavelmente favorecida devido a formação da liga Ru-Zn (WANG et al., 2004; 

HU e CHEN, 2001). O catalisador Ru/Nb2O5 não foi analisado devido a todo o seu consumo 

de H2 ter ocorrido em temperaturas menores que 250 °C. Com isso, concluiu-se que pode 

haver uma fração do Ru de não-reduzido ao início da reação de hidrogenação nos 

catalisadores contendo 5 e 10 % de zinco. 

 

4.1.5 Quimissorção de H2 

 

Na Tabela 4.6 são apresentados os valores de quimissorção de hidrogênio dos 

catalisadores realizada a 100 °C e a dispersão metálica, seguindo o procedimento descrito por 

Bond et al. (1996) e considerando dissociativa a adsorção de H2. A Figura 4.25 compara os 

valores de consumo de H2 na quimissorção e na redução dos catalisadores durante as análises 

de TPR. 

 

Tabela 4.6 – Consumo de hidrogênio e dispersão metálica calculada a partir dos dados da 

quimissorção. 

Amostra Quimissorção de H2 (µmol.mgRu
-1

) 

Ru/Nb2O5 157,5 

Ru/5%ZnO-Nb2O5 24,4 

Ru/10%ZnO-Nb2O5 33,4 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 38,4 

Ru/50%ZnO-Nb2O5 21,7 

 

O catalisador Ru/Nb2O5 apresentou o maior valor de consumo de hidrogênio,       

157,5 µmol.mgRu
-1

, o que reflete a boa interação do rutênio com a nióbia e pode estar 

relacionado com o fenômeno de spillover relatado na literatura (CHARY et al., 2009). Com a 

adição de zinco, a quantidade de hidrogênio quimissorvida diminuiu drasticamente. Todos os 

outros catalisadores apresentaram um consumo em torno de 30 µmol.mgRu
-1

. As amostras 

Ru/5%ZnO-Nb2O5 e Ru/50%ZnO-Nb2O5 apresentaram os menores consumos. 
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Nos catalisadores Ru/10%ZnO-Nb2O5 e Ru/20%ZnO-Nb2O5 registrou-se o maior 

consumo de H2 dentre aqueles que possuem ZnO na sua composição. Os resultados do 

refinamento de Rietveld a partir das análises de DRX sugerem que nessas amostras destaca-se 

o óxido misto ZnNb2O6. Este composto pode estar relacionado aos melhores resultados de 

quimissorção. Infelizmente, há muito pouco estudo sobre ele e não foram encontradas na 

literatura estudos sobre este composto aplicados à catálise. 

O catalisador Ru/50%ZnO-Nb2O5. Foi o que consumiu menos hidrogênio. Os dados 

das análises de TPR mostraram que houve redução parcial do ZnO, sendo assim os átomos de 

Zn metálico podem estar na superfície impedindo que o hidrogênio interaja com o rutênio. A 

análise textural mostra que a área específica dos catalisadores é decrescente com a adição de 

zinco, como pode ser visto na Tabela 4.2, o que não se relaciona com os resultados obtidos na 

quimissorção. 

 

 

Figura 4.25 – Comparação entre os resultados de TPR-H2 e de quimissorção dos catalisadores 

em µmols H2.mgRu
-1

. 
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4.1.6 Dessorção a temperatura programada de H2 (TPD-H2) 

 

Foi realizada a dessorção de hidrogênio à temperatura programada em todos os 

catalisadores a fim de se obter informações sobre a estrutura superficial do catalisador. De 

fato, o mecanismo de adsorção-dessorção de H2 em catalisadores metálicos suportados é 

bastante complexo, mas a análise cautelosa destes dados pode fornecer indicativos da 

interação da fase ativa com o suporte. A Figura 4.26 mostra os perfis de TPD-H2 para os 

catalisadores estudados neste trabalho, os quais as adsorções foram realizadas a 100 °C. 

 

 

Figura 4.26 – Perfil de TPD-H2 dos catalisadores. 

 

Segundo a literatura, 150 °C é um pico comumente associado à dessorção de 

hidrogênio de partículas metálicas de rutênio. Entretanto, a amostra Ru/Nb2O5 apresentou um 

único pico simétrico em torno de 312 °C, indicando a ocorrência de apenas um tipo de 

adsorção. Temperaturas mais altas de dessorção de hidrogênio são difíceis de explicar. 

Contudo, esses picos vêm sendo comumente associados na literatura ao efeito de spillover do 

hidrogênio, à quimissorção de caráter forte e a adsorção de hidrogênio em camadas 

subsuperficiais de rutênio (HU e CHEN, 2001; RAMOS-FERNÁNDEZ et al., 2010). 
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Chary et al. (2009) estudaram a dessorção de H2 em catalisadores de diferentes 

quantidades de rutênio suportados em nióbia. A etapa de adsorção foi realizada a temperatura 

ambiente. A amostra contendo 0,5 % de Ru (p/p), que apresenta porcentagem de Ru 

semelhante à quantidade presente nos catalisadores estudados neste trabalho, os quais 

possuem em torno de 0,7 % Ru (p/p), apresentou um pico a 300 °C que foi associado ao efeito 

de spillover. Para os autores, a forte interação do rutênio com a nióbia favorece a migração 

dos átomos de hidrogênio adsorvidos na superfície metálica para o suporte, ocasionando 

maiores consumos de H2 em relação ao teórico na quimissorção e maiores temperaturas de 

dessorção. 

Assim, pode-se associar o pico de 312 °C ao efeito de spillover do hidrogênio do Ru 

para a nióbia e/ou ao fato desta adsorção possuir caráter forte. Com a adição de óxido de 

zinco ao suporte, os perfis de TPD-H2 ficam mais largos e o pico máximo desloca-se para 

temperaturas cada vez mais baixas de dessorção. Para o catalisador Ru/5%ZnO-Nb2O5, 

observou-se um pico largo e assimétrico em torno de 240 °C. 

Hu e Chen (2001) estudaram catalisadores de Ru suportados em SiO2 com diferentes 

porcentagens de ZnO adicionado ao suporte. Eles observaram que ao adicionar ZnO ao 

suporte, um pico a temperatura mais baixa aparece nos perfis de dessorção, sendo possível 

observar claramente dois picos, sugerindo que o hidrogênio foi adsorvido de duas formas 

distintas. Os autores associaram este pico a hidrogênio dessorvendo de Ru interagindo com 

ZnO, que seria uma forma mais fraca de adsorção em relação ao Ru metálico e por isso 

apresentando menor temperatura de dessorção. 

Os resultados das análises de DRX e TPR para o catalisador Ru/5%ZnO-Nb2O5 não 

indicam a presença de ZnNb2O6, apenas de ZnO. Desta forma pode-se associar o perfil desta 

amostra a junção do pico relativo à dessorção do Ru-Nb2O5 com o pico relacionado à 

dessorção do hidrogênio do rutênio interagindo com o ZnO. Com o aumento da quantidade de 

ZnO nos catalisadores, ocorre o aparecimento do oxido misto ZnNb2O6, conforme mostrado 

nos resultados do DRX. 

Este composto aparece de forma mais pronunciada nas amostras Ru/10%ZnO-Nb2O5 e 

Ru/20%ZnO-Nb2O5, que apresentaram perfis de dessorção muito parecidos, ambos com pico 

largo e assimétrico em torno de 230 °C. Os catalisadores apresentaram dois picos de redução 

nas análises de TPR, indicando a redução de espécies Ru-ZnNb2O6 e Ru-ZnO. De fato, nestes 

dois catalisadores a espécie contendo zinco que aparenta ser predominante é o niobato de 

zinco, conforme sugerido pela análise dos dados de DRX pelo refinamento de Rietveld. 
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Como relatado anteriormente neste trabalho, há muito pouco conteúdo na literatura 

sobre o niobato de zinco como suporte. Por isso é difícil inferir colocações sobre os efeitos 

deste composto no sistema. Possivelmente uma interação Ru-ZnNb2O6 aparece, devendo ser 

esta de propriedades intermediárias às apresentadas por Ru-ZnO e Ru-Nb2O5. O perfil de 

dessorção destes catalisadores, semelhantes em relação à temperatura associada ao pico e a 

forma da curva ao catalisador Ru/5%ZnO-Nb2O5 corrobora com essa afirmação. 

Na verdade, os perfis de Ru/10%ZnO-Nb2O5 e Ru/20%ZnO-Nb2O5 se diferenciam do 

Ru/5%ZnO-Nb2O5 na quantidade de H2, devido ao fato deste catalisador ter adsorvido uma 

quantidade menor de gás. Também se pode observar que para estas amostras o hidrogênio 

começa a se desprender em torno de 140 °C, temperatura próxima a relatada na literatura para 

a dessorção de H2 de Ru metálico. Assim, pode-se dizer que o perfil provavelmente exibe 

resultados de uma mistura complexa de interações, sendo possivelmente H2 dessorvendo de 

Ru, Ru-ZnO, Ru-ZnNb2O6 e Ru-Nb2O5. 

O perfil de dessorção do catalisador Ru/50%ZnO-Nb2O5 mostrou um pico a 170 °C e 

um ombro a 150 °C. O ombro a 150 °C pode ser associado a partículas metálicas de Ru, 

conforme descrito anteriormente. Já o pico principal a 170 °C pode ser associado às partículas 

de Ru cobertas por Zn metálico, o que dificultaria a introdução do hidrogênio durante o 

processo de quimissorção e também a saída do mesmo da estrutura na etapa de dessorção. 

O catalisador Ru/50%ZnO-Nb2O5, aparenta apresentar predominância de ZnO em 

relação a ZnNb2O6 a partir dos dados do DRX/refinamento de Rietveld. Esta amostra 

consumiu quantidade bem menor de hidrogênio durante a quimissorção em relação aos 

catalisadores Ru/10%ZnO-Nb2O5 e Ru/20%ZnO-Nb2O5. Os dados de TPR mostraram 

redução parcial do ZnO, assim, as partículas metálicas de Zn poderiam cobrir as de Ru 

metálico, dificultando a quimissorção. 

Ramos-Fernández et al. (2010) estudaram a dessorção de H2 em catalisadores de Ru 

suportados em ZnO a partir de diferentes precursores. Os autores observaram picos de 

dessorção bem pronunciados em torno de 177 °C em todas as suas amostras, o que corrobora 

com o observado no catalisador Ru/50%ZnO-Nb2O5. 

 

4.1.7 Microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo (MEV-FEG) 

 

As Figuras 4.27 a 4.36 apresentam as imagens obtidas pela Microscopia eletrônica de 

varredura por emissão de campo (MEV-FEG) com ampliações de 50000 e 100000 vezes. 

Como visto no DRX, os catalisadores apresentam um perfil amorfo, incluindo os catalisadores 
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que apresentaram perfil mais cristalino. Pode-se observar que os catalisadores apresentam 

formas aproximadamente esféricas, porém não definidas, com aglomerados grandes, sem ser 

possível a distinção de cristalitos nessas magnitudes.  

Edelstein e Cammarata (1996) sugerem que os aglomerados observados se formam 

pelo princípio fundamental de agregação, em que as partículas resultantes crescem por 

coalescência dos núcleos em uma espécie de sinterização, reduzindo a área específica para 

reduzir a interface, levando a um estado de menor energia livre. 

Não foi observada mudança significativa na estrutura morfológica das amostras com 

o aumento do teor de zinco. A Figura 4.36 apresenta também a medição de dois grãos médios 

de catalisador no Ru/50%ZnO-Nb2O5, o catalisador mais cristalino. Os valores medidos de 

78,68 e 89,77 nm. 

 

 
  

 

Figura 4.27 – MEV-FEG do catalisador Ru/Nb2O5 com ampliação de 50000 vezes. 
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Figura 4.28 – MEV-FEG do catalisador Ru/Nb2O5 com ampliação de 100000 vezes.  

 

 

Figura 4.29 – MEV-FEG do catalisador Ru/5%ZnO-Nb2O5 com ampliação de 50000 vezes. 
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Figura 4.30 – MEV-FEG do catalisador Ru/5%ZnO-Nb2O5 com ampliação de 100000 vezes. 

 

 

Figura 4.31 – MEV-FEG do catalisador Ru/10%ZnO-Nb2O5 com ampliação de 50000 vezes. 
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Figura 4.32 – MEV-FEG do catalisador Ru/10%ZnO-Nb2O5 com ampliação de 100000 vezes. 

 

 

Figura 4.33 – MEV-FEG do catalisador Ru/20%ZnO-Nb2O5 com ampliação de 50000 vezes. 
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Figura 4.34 – MEV-FEG do catalisador Ru/20%ZnO-Nb2O5 com ampliação de 100000 vezes. 

 

 

Figura 4.35 – MEV-FEG do catalisador Ru/50%ZnO-Nb2O5 com ampliação de 50000 vezes. 

 



 82 
 

 

Figura 4.36 – MEV-FEG do catalisador Ru/50%ZnO-Nb2O5 com ampliação de 100000 vezes. 

 

4.1.8 Espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS) 

 

A análise de espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS) foi realizada no 

mesmo equipamento que o MEV-FEG. Ela foi realizada em triplicata em cada catalisador, em 

três regiões distintas, de forma a se obter uma composição média dos catalisadores. A Tabela 

4.7 apresenta a composição obtida por essa análise. 

Devido à sobreposição dos picos de rutênio por uma raia do nióbio, bem observado 

nas Figuras 4.37 e 4.38, não foi possível se observar Ru na maioria dos catalisadores. Sua 

presença é, no entanto, indicada pela presença de cloreto, que pode ser observado em todos os 

catalisadores com ZnO em sua composição.  

Além disso, a análise também identificou traços de alumínio e silício, presentes em 

todas as amostras, tratados aqui como impurezas advindas da manipulação, transporte e 

estocagem dos catalisadores. Também foi identificado carbono em todas as amostras que pode 

ser associado à fita de fixação utilizada para suportar as amostras para análise. 
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Tabela 4.7 – Valores médios de composição elementar obtidos pela análise de EDS. 

Amostra 
Ru 

(% p/p) 

Zn 

(% p/p) 

Nb 

(% p/p) 

Cl 

(% p/p) 

O 

(% p/p) 

C 

(% p/p) 

Soma 

(%) 

Ru/Nb2O5 1,17 - 60,11 - 30,23 8,50 100 

Ru/5%ZnO-Nb2O5 - 3,51 58,53 0,13 29,87 8,00 100 

Ru/10%ZnO-Nb2O5 - 7,11 56,31 0,25 28,83 7,51 100 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 - 12,03 51,10 0,31 27,78 6,67 99,90 

Ru/50%ZnO-Nb2O5 - 29,48 37,05 0,60 26,92 5,95 100 

 

Para a comparação com os resultados obtidos pelo FRX, é necessário desconsiderar o 

carbono observado (advindo da fita de carbono) e converter as porcentagens mássicas 

elementares em valores de percentuais de óxidos. Dessa forma, a Tabela 4.8 apresenta os 

valores obtidos ao se descontar o carbono e a Tabela 4.9 apresenta a conversão desses valores 

nos óxidos mais comuns dos compostos, mesmos óxidos obtidos na análise de FRX. 

 

Tabela 4.8 – Valores obtidos pela análise de EDS desconsiderando o carbono. 

Amostra 
Ru 

(% p/p) 

Zn 

(% p/p) 

Nb 

(% p/p) 

Cl 

(% p/p) 

O 

(% p/p) 

Soma 

(%) 

Ru/Nb2O5 1,29 - 65,69 - 33,03 100,01 

Ru/5%ZnO-Nb2O5 - 3,82 63,62 0,14 32,47 100,05 

Ru/10%ZnO-Nb2O5 - 7,69 60,88 0,27 31,17 100,01 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 - 12,90 54,81 0,33 29,80 97,84 

Ru/50%ZnO-Nb2O5 - 31,35 39,40 0,64 28,62 100,01 

 

Tabela 4.9 – Valores obtidos pela análise de EDS em porcentagem de óxidos. 

Amostra Ru (% p/p) ZnO (% p/p) Nb2O5 (% p/p) Cl (% p/p) 

Ru/Nb2O5 1,29 - 98,71 - 

Ru/5%ZnO-Nb2O5 - 4,96 94,89 0,15 

Ru/10%ZnO-Nb2O5 - 9,88 89,84 0,28 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 - 16,94 82,71 0,35 

Ru/50%ZnO-Nb2O5 - 40,65 58,69 0,67 
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Os valores, de forma geral, apresentam-se similares ao obtido pela análise de FRX. 

Como visto, devido à sobreposição de alguns picos de Nb no espectro sobre os picos de Ru, as 

incertezas sobre sua leitura são grandes, o que pode ser atribuído a diferença entre o valor 

encontrado pelo FRX e pelo EDS para o Ru no catalisador Ru/Nb2O5. De igual forma, essa 

interferência é responsável por leves diferenças nos valores observados de Nb2O5. Os valores 

de Cl parecem concordantes, apesar de menores no EDS. Isso se deve ao pico principal do Cl 

ser muito próximo do pico do C e aos picos subsequentes serem, também, muito próximos e, 

por vezes, concomitantes com os de nióbio. Então, valores muito baixos de cloreto 

apresentam essa interferência de forma mais pronunciada, assim como o rutênio. Por último, 

os valores de ZnO também parecem concordantes com o FRX. Uma grande diferença, 

entretanto, é percebida no catalisador Ru/50%ZnO-Nb2O5, atribuída às incertezas dos 

equipamentos. 

As Figuras 4.37, 4.39, 4.40, 4.41 e 4.42 exemplificam o espectro percebido pelo 

equipamento para cada catalisador, sendo elas uma dentre as três obtidas. 

 

 

Figura 4.37 – Espectro EDS do catalisador Ru/Nb2O5. 
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Figura 4.38 – Sobreposição dos picos de Ru e Nb no catalisador Ru/Nb2O5. 

 

 

Figura 4.39 – Espectro EDS do catalisador Ru/5%ZnO-Nb2O5. 
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Figura 4.40 – Espectro EDS do catalisador Ru/10%ZnO-Nb2O5. 

 

 

Figura 4.41 – Espectro EDS do catalisador Ru/20%ZnO-Nb2O5. 

 

 
Figura 4.42 – Espectro EDS do catalisador Ru/50%ZnO-Nb2O5. 

 

 



 87 
 

4.2 TESTES CATALÍTICOS 

 

Os testes catalíticos foram realizados no equipamento descrito na Figura 3.1 e 

conforme descrito no item 3.4. Como sabido, a reação depende dos sítios metálicos de Ru 

para ocorrer. Dessa forma, primeiramente é realizada uma redução in situ imediatamente 

antes do início dos testes. Os catalisadores foram reduzidos a 250 °C por 1 h sob vazão 

volumétrica de 50 mL.min
-1

 de H2 puro. 

Foram realizados testes de reprodutibilidade no sistema reacional, reações com 

benzeno puro, adição de água como solvente, reciclo de catalisador e mudança no sistema de 

recolhimento de alíquotas. As particularidades e os resultados obtidos são descritos nos itens a 

seguir. 

 

4.2.1 Teste de reprodutibilidade 

 

Para os testes de reprodutibilidade, 0,5 g do catalisador Ru/20%ZnO-Nb2O5 e 

100 mL de benzeno foram utilizados. Nesse teste, averiguou-se a extensão da reação nas 

mesmas condições de reação de 150 °C, 50 bar de H2 e 600 rpm de agitação, no decorrer de 

1 h, porém em momentos diferentes. Os resultados de conversão obtidos são explicitados pela 

Figura 4.43. 

 

 
Figura 4.43 – Teste de reprodutibilidade. 
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Como se pode perceber, a reação foi reprodutiva. Pode-se considerar que a pequena 

diferença apresentada está contemplada no erro experimental, não sendo representativa. Esse 

resultado encontra-se em consonância com o obtido pelo teste de reprodutibilidade de Soares 

(2014), ao utilizar o mesmo equipamento. 

 

4.2.2 Reações com benzeno puro 

 

Todos os catalisadores foram avaliados nos teste com benzeno puro. Estes testes 

foram realizados com 0,5 g de catalisador, 100 mL de benzeno, 50 bar de H2 e agitação de 

600 rpm por 1 h. As Figuras 4.44, 4.45 e 4.46 apresentam os perfis de conversão, rendimento 

e seletividade, respectivamente. A Figura 4.47 ainda apresenta o perfil de seletividade por 

conversão dos catalisadores. Pode-se perceber que o catalisador mais ativo foi o Ru/Nb2O5, 

convertendo todo o benzeno em pouco mais de 40 minutos de reação. O segundo catalisador 

mais ativo foi o Ru/20%ZnO-Nb2O5, convertendo aproximadamente 20% de todo o benzeno 

ao final de 1 h. Os catalisadores Ru/5%ZnO-Nb2O5 e Ru/10%ZnO-Nb2O5 apresentaram 

atividades semelhantes, sendo o primeiro um pouco mais ativo que o segundo, porém ambos 

foram pouco ativos e menos seletivos que o Ru/20%ZnO-Nb2O5. O catalisador       

Ru/50%ZnO-Nb2O5, por sua vez, não apresentou atividade, sendo a alta seletividade aparente 

devido às baixíssimas conversões. De forma geral, os catalisadores podem ser classificados 

em ordem decrescente de atividade da seguinte forma: Ru/Nb2O5 >> Ru/20%ZnO-Nb2O5 > 

Ru/5%ZnO-Nb2O5 ≈ Ru/10%ZnO-Nb2O5 > Ru/50%ZnO-Nb2O5 ≈ 0. 
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Figura 4.44 – Conversão de benzeno. 

 

 

Figura 4.45 – Seletividade a cicloexeno. 
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Figura 4.46 – Rendimento a cicloexeno. 

 

A Tabela 4.10 apresenta os valores de taxa inicial de reação por grama de rutênio. 

Além disso, a tabela traz os valores de seletividade a cicloexeno de cada catalisador em 

isoconversão, quando essa era de aproximadamente 5 %. É possível perceber que o 

catalisador Ru/Nb2O5 apresenta o maior valor de taxa inicial, sendo a taxa do segundo 

catalisador mais ativo cerca de 10 vezes menor do que essa. O catalisador mais seletivo foi o 

Ru/20%ZnO-Nb2O5, que apresentou uma seletividade em isoconversão maior que o dobro da 

seletividade do Ru/Nb2O5, o segundo mais seletivo. Dos valores apresentados na Tabela 4.10 

e nas Figuras 4.44, 4.45, 4.46 e 4.47, pode-se perceber que os catalisadores Ru/Nb2O5 e 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 se destacam. 

 

Tabela 4.10 – Seletividade em isoconversão
a
 e taxa inicial de reação por massa de rutênio. 

Amostra Seletividade (%) -rA0 (mol.min
-1

.gRu
-1

) 

Ru/Nb2O5 19,0 8,59 

Ru/5%ZnO-Nb2O5 18,8 0,72 

Ru/10%ZnO-Nb2O5 7,9 0,58 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 43,8 1,28 

Ru/50%ZnO-Nb2O5 -
b
 0,09 

a
 Seletividade em conversões de aproximadamente 5%. 

b
 Conversão máxima atingida de 0,6%. 
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Figura 4.47 – Seletividade por conversão na reação com benzeno. 

  

Soares et al. (2011) estudaram a atividade do catalisador de rutênio suportado em 

nióbia cristalina, com uma temperatura de calcinação do suporte de 500 °C. Seu catalisador 

apresentou conversão de benzeno de 6% ao final de 1 h de reação, muito inferior a observada 

nesse trabalho. Silva e Cobo (2003) também obtiveram atividade inferior ao utilizarem Nb2O5 

cristalino como suporte. 

Rodrigues (2008) também utilizou Nb2O5 calcinado a 400 °C e a 650 °C como 

suportes para seus catalisadores a base de Ru. Apesar da similaridade nos métodos de preparo, 

diferentemente do observado por este trabalho, o catalisador com suporte calcinado a 400 °C 

apresentou uma fase cristalina ortorrômbica. A taxa inicial de reação dos catalisadores de 

Rodrigues (2008) é de 33 e 30 mol.min
-1

.gcat
-1

 respectivamente, com teores de 5 % de Ru nos 

catalisadores. Dessa forma, pode-se perceber que a atividade de ambos os catalisadores foi 

inferior à observada no catalisador Ru/Nb2O5 desse trabalho.  

Com base na literatura apresentada (RODRIGUES, 2008; SOARES et al., 2011; 

SILVA e COBO, 2003), não se esperava a alta atividade apresentada pelo catalisador 

Ru/Nb2O5. Como a principal diferença observada entre o catalisador com suporte calcinado a 

400 °C de Rodrigues (2008) e o catalisador Ru/Nb2O5 desse trabalho é a estrutura da amostra, 

pode-se associar a maior atividade à característica amorfa do catalisador, a qual apresenta 

uma maior área específica, observada na análise textural, e boa dispersão metálica do Ru 

presente, observada na análise de quimissorção de H2. 
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Pode-se observar na Figura 4.45 a seletividade a cicloexeno ao longo dos testes 

catalíticos. O valor máximo de seletividade em todas as reações foi obtido no início da reação, 

em 10 minutos, diminuindo logo em seguida. Esse padrão também foi observado por Gaspar 

et al. (2004) e Mazzieri et al. (2003). Nesse quesito, destaca-se o catalisador contendo 50 % 

de ZnO, porém, devido aos baixos valores de conversão, seus resultados acabam sendo 

justificados e perdendo significância. Em contrapartida, o segundo catalisador mais seletivo é 

o catalisador contendo 20 % de ZnO, que também é o segundo mais ativo, característica 

desejada por este estudo. 

Ao se analisar o rendimento das reações a cicloexeno, o valor máximo obtido foi de 

3,4 % pelo catalisador Ru/Nb2O5 no início da reação. Esse rendimento se deve à alta 

conversão e razoável seletividade apresentada por esse catalisador em 10 minutos de reação. 

Igualmente a atividade, esse valor é superior ao apresentado na literatura (SOARES et al., 

2011). Um fator que se destaca ao se observar a Figura 4.46 é rendimento apresentado pelo 

catalisador Ru/20%ZnO-Nb2O5, que se mantém constante em 2,5 % a partir de 20 minutos de 

reação. Esse é, também, o segundo maior valor de rendimento obtido nas reações analisadas. 

Os demais catalisadores também apresentaram rendimento constante a partir de 20 minutos, 

porém com valores menos expressivos, menores do que 1 %. 

Para o catalisador Ru/20%ZnO-Nb2O5, seus valores de atividade, seletividade e 

rendimento não podem ser explicados apenas pelo maior valor de quimissorção de hidrogênio 

ou à área do suporte, como no Ru/Nb2O5. Os resultados possivelmente estão ligados a 

formação do ZnNb2O6 e à redução parcial do ZnO do suporte verificada no TPR. Como o 

sistema catalítico Ru/ZnNb2O6 não é um sistema amplamente estudado, existem poucos dados 

na literatura que sejam específicos sobre ele.  

Yuan et al. (2009) e Sun et al. (2013) associaram o melhor desempenho de seus 

catalisadores na reação de hidrogenação parcial do benzeno à presença das espécies de zinco 

do tipo Zn
2+

 e Zn
0
 na estrutura. Segundo esses autores, a presença de zinco metálico na 

superfície do catalisador de rutênio diminui a quimissorção de benzeno e, especialmente, a do 

cicloexeno, deslocando a reação no sentido de formação do produto desejado. Wang et al. 

(2004) também observaram a presença dessas espécies de zinco como fator importante de 

otimização da reação a fim de se atingir maiores valores de seletividade.  

A presença das espécies de Zn
2+

 nos catalisadores (na forma de ZnO ou de ZnNb2O6) 

se mostrou como um fator de diminuição da atividade e como fator de aumento significativo 

da seletividade, como esperado. Pode-se relacionar, também, a redução de parte do ZnO 

presente a Zn
0
, observada no Ru/20%ZnO-Nb2O5, como outro fator relevante de aumento na 
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atividade desse catalisador. O catalisador Ru/50%ZnO-Nb2O5, apesar de também apresentar 

as duas espécies de zinco, apresenta um grande excesso de ZnO em sua superfície, o que pode 

ser atribuído como fator principal para a inibição de sua atividade (SOARES, 2014). Pode-se 

supor que há possivelmente o entupimento dos poros pelo excesso de ZnO e o recobrimento 

das partículas de Ru pelos mesmos. Essa baixa atividade também ratifica que, além da 

presença das espécies Zn
2+

 e Zn
0
, a interação Ru-ZnNb2O6 acaba sendo um dos fatores 

decisivos na atividade e seletividade apresentadas pelos catalisadores. 

Por fim, foi realizada uma reação com duração de 4 h sob as mesmas condições de 

temperatura, pressão e agitação. Foi utilizado 0,5 g do catalisador Ru/20%ZnO-Nb2O5. Nesse 

teste, verificou-se que o catalisador segue a mesma tendência durante toda a reação, chegando 

próximo a conversão de todo o benzeno ao final das 4 h. A Figura 4.48 apresenta a evolução 

da conversão com o tempo reacional. 

 

   

Figura 4.48 – Conversão de benzeno na reação de 4 h. 
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Tabela 4.11 – Resultados obtidos da análise FRX pós-reação. 

Amostra Ru (% p/p) ZnO (% p/p) Nb2O5 (% p/p) Cl (% p/p) 

Ru/Nb2O5 0,65 - 99,20 0 

Ru/5%ZnO-Nb2O5 0,57 4,75 94,68 0 

Ru/10%ZnO-Nb2O5 0,58 9,82 89,56 0 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 0,61 17,55 81,14 0,67 

Ru/50%ZnO-Nb2O5 0,65 48,80 48,84 0,68 

 

Como se pode perceber, ocorreu a lixiviação do Ru em todos os catalisadores. 

Observou-se também, uma leve lixiviação do ZnO nos catalisadores contendo 5, 10 e 20 % do 

mesmo em sua composição e uma perda bastante pronunciada no catalisador          

Ru/50%ZnO-Nb2O5. Percebeu-se, também, que o cloreto, residual da impregnação, foi 

totalmente removido dos catalisadores Ru/5%ZnO-Nb2O5 e Ru/10%ZnO-Nb2O5 e que foi 

diminuída a sua proporção no catalisador Ru/50%ZnO-Nb2O5. Não se pode afirmar que 

algum cloreto foi removido do catalisador contendo 20 % de ZnO devido ao valor 

apresentado após a reação ser maior do que o valor anterior a mesma. 

 

4.2.4 Reciclo do catalisador 

 

Devido as características interessantes apresentadas pela reação com catalisador 

Ru/20%ZnO-Nb2O5, ele foi selecionado para o teste de reuso de catalisador. Como somente 

0,3618 g de catalisador foram recuperados, com teor de rutênio de 0,61 % , fez-se o ajuste do 

volume de benzeno, sendo utilizado 62,87 mL. Todas as demais condições reacionais foram 

mantidas constantes e iguais a primeira reação. 

Percebeu-se uma atividade um pouco maior do catalisador na segunda reação em 

comparação com a primeira. As taxas iniciais de reação estão apresentadas na Tabela 4.12. 

Igualmente, a Figura 4.49 mostra o perfil de conversão de benzeno pelo tempo de reação do 

catalisador fresco e do reutilizado. 

 

Tabela 4.12 – Taxa inicial de reação de reuso de catalisador. 

Amostra Seletividade
a
 (%) -rA0 (mol.min

-1
.gRu

-1
) 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 43,8 1,28 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 23,7 1,31 

a
 Seletividade em isoconversão de aproximadamente 5 %. 
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Figura 4.49 – Conversão de benzeno na reação de reuso. 

 

As Figuras 4.50 e 4.51 apresentam a seletividade e o rendimento a cicloexeno da 

reação de reuso em comparação com a primeira reação. Percebeu-se um aumento na atividade 

do catalisador e uma diminuição da seletividade na segunda reação. Soares (2014) também 

percebeu uma queda na seletividade, porém não notou diferença significativa quanto à 

atividade de seus catalisadores quando reutilizados.  

Pode-se supor que parte dos sítios de Ru que antes estavam recobertos pelo suporte, 

agora se encontra disponível devido à lixiviação desse recobrimento. Dessa forma, devido à 

lixiviação de espécies de Zn juntamente com o surgimento de sítios de Ru em seu lugar, a 

adsorção tanto de benzeno quanto de cicloexeno acabam por ser favorecida. Esse fato 

aumenta a atividade e diminui a seletividade do catalisador, como observado. A Tabela 4.13 

apresenta os dados de análise elementar pós-reciclo, corroborando com o suposto.  

 

Tabela 4.13 – Resultados condensados da análise FRX do Ru/20%ZnO-Nb2O5. 

Amostra Ru (% p/p) ZnO (% p/p) Nb2O5 (% p/p) Cl (% p/p) 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 

antes da reação 
0,70 17,66 81,08 0,51 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 

pós-reação 
0,61 17,55 81,14 0,67 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 

pós-reciclo 
0,65 16,17 83,10 0 
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Figura 4.50 – Seletividade a cicloexeno na reação de reuso. 

 

  

Figura 4.51 – Rendimento a cicloexeno na reação de reuso. 
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benzeno. Foram adicionados 20 mL de água a 80 mL de benzeno, mantendo-se todas as 

demais condições de reação constantes. Nessa reação, o sistema de recolhimento de alíquotas 

utilizado foi conforme o descrito no item 4.2.6 a seguir. 
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A Figura 4.52 apresenta a conversão de benzeno pelo tempo das reações. Como 

esperado, devido à hidrofilicidade do catalisador, a água tende a formar filmes em volta dos 

catalisadores, o que dificulta a chegada do benzeno aos sítios ativos e, consequentemente, 

diminui a atividade da reação. O principal fator que influencia essa mudança na reação é a 

solubilidade do benzeno em água (MIZUKAMI et al., 1993). 

 

 

Figura 4.52 – Conversão de benzeno na reação com água 

(catalisador Ru/20%ZnO-Nb2O5). 

 

Igualmente, a solubilidade também influencia nos produtos da reação. A seletividade 

a cicloexeno é favorecida, pois, devido a sua menor solubilidade em água, o cicloexeno 

gerado tende a dessorver antes que possa reagir novamente com o H2 para formar cicloexano 

(MIZUKAMI et al., 1993). Esse fato também foi observado por Soares (2014) quando foi 

adicionado água ao seu meio reacional. A Figura 4.53 apresenta os altos valores de 

seletividade obtidos nesta reação, em consonância com o esperado, e a Figura 4.54 apresenta a 

seletividade pela conversão de benzeno. 
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Figura 4.53 – Seletividade a cicloexeno na reação com água (catalisador Ru/20%ZnO-Nb2O5). 
 

 

Figura 4.54 – Seletividade por conversão na reação com água 

(catalisador Ru/20%ZnO-Nb2O5). 
 

Vale ressaltar que a espécie Zn
0
 é atribuída pela literatura como responsável pelo 

aumento da hidrofilicidade do catalisador de Ru e ao maior recobrimento do filme de água 

sobre o catalisador (PEI et al., 2009 e SUN et al., 2013). 
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4.2.6 Mudança no sistema de recolhimento de alíquotas 

 

Neste trabalho, as alíquotas foram recolhidas diretamente do reator através de uma 

válvula e um recolhedor, sendo posteriormente filtradas e transferidas para um frasco de vidro 

adequado. Sabe-se que, como o reator se encontra pressurizado e aquecido, ao se abrir a 

válvula, a solução sofre uma separação flash quando entra em contato com as condições 

ambientes de temperatura e pressão. Devido à proximidade entre os pontos de ebulição do 

benzeno, cicloexeno e cicloexano (respectivamente 80,1; 82,98 e 80,74 °C), ao se utilizar 

somente o benzeno como reagente, sem adição de solventes ou promotores, espera-se que 

praticamente as mesmas quantidades dos componentes sejam vaporizadas. 

Para essa verificação, o sistema de recolhimento de alíquotas foi mudado de forma a 

se inserir um estagio intermediário, onde a alíquota recolhida é resfriada até a temperatura 

ambiente antes de seu recolhimento. Duas reações com duração de 4 h, utilizando o 

Ru/20%ZnO-Nb2O5 como catalisador foram realizadas a fim de se comparar o efeito desse 

sistema. 

A Figura 4.55 apresenta a conversão observada em cada uma das reações pelo tempo 

de reação. Pode-se perceber um aumento significativo na conversão observada com o novo 

sistema de recolhimento de alíquotas, cerca de 10 % maior do que a observada com o sistema 

anterior. Pode-se observar na Figura 4.56 a seletividade por conversão das reações. Percebe-se 

que para mesmos valores de conversão, a seletividade a cicloexeno foi maior com o novo 

sistema. 

 

 

Figura 4.55 – Conversão de benzeno com e sem sistema de resfriamento de alíquota 

(catalisador Ru/20%ZnO-Nb2O5). 
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Figura 4.56 – Seletividade por conversão com e sem sistema de resfriamento de alíquota 

(catalisador Ru/20%ZnO-Nb2O5). 

 

Podem-se associar as diferenças observadas ao fato de que, como os pontos de 

ebulição são muito próximos, para o sistema sem resfriamento, a mesma quantidade de 

matéria deve ser vaporizada para cada um dos três compostos. Como os produtos apresentam 

uma quantidade de matéria presente menor, isso representa uma maior porcentagem de 

produtos perdida do que de reagentes, levando a menores valores de conversão. Assim, o 

sistema de resfriamento se mostrou muito favorável.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve por objetivo sintetizar novos sistemas catalíticos de Ru suportado 

em óxidos mistos de ZnO e Nb2O5, com a finalidade de aumentar a conversão de benzeno 

juntamente com a elevação da seletividade a cicloexeno. Buscou-se sintetizar, caracterizar e 

avaliar a atividade desses catalisadores de forma a entender melhor o sistema reacional e suas 

nuances. Os resultados obtidos apresentaram uma atividade superior a esperada para o rutênio 

suportado em nióbia e superior à relatada na literatura, bem como destacaram o rendimento do 

catalisador Ru/20%ZnO-Nb2O5, com 20% de ZnO no suporte. Além disso, esse último 

catalisador se destacou quanto a sua composição, apresentando a interação Ru-ZnNb2O6 como 

relevante em seus resultados.  

Os resultados da análise de FRX demonstraram que os teores estavam coerentes com 

o nominal, posteriormente confirmado também pelo Método Rietveld e pelo EDS. Os 

catalisadores que continham ZnO apresentaram presença de cloreto advindo do sal precursor 

de rutênio, o RuCl3.xH2O, sendo o teor de cloreto maior conforme fosse maior a fração de 

ZnO no catalisador. 

Os difratogramas de raios X apresentaram uma estrutura amorfa para a nióbia, 

confirmada pelas imagens do MEV-FEG, e a estrutura do niobato de zinco nos 

suportes/catalisadores contendo ZnO em sua composição, mesmo com as temperaturas de 

calcinção sendo inferiores aquelas relatas pela literatura para a sua formação. O Método 

Rietveld foi utilizado para determinação e quantificação das estruturas cristalinas ou amorfas 

presentes e para determinação do diâmetro dos cristalitos. RuO2, apesar de somente observado 

em dois difratogramas, pode ser obtido pelo refinamento de estruturas pelo Método Rietveld. 

A análise de TPR revelou um ambiente extremamente complexo de espécies se 

reduzindo. A quantificação do consumo de H2 sinalizou que deve haver redução parcial de 

ZnO nos catalisadores Ru/20%ZnO-Nb2O5 e Ru/50%ZnO-Nb2O5. Ambas essas estruturas 

também apresentaram RuCl3 não oxidado. A análise dos catalisadores pré-reduzidos revelou 

que todo o Ru se encontrava reduzido nas condições de reação. 

A análise dos perfis de TPD mostrou resultados complexos para os catalisadores 

contendo zinco. Possivelmente interações do tipo Ru-ZnO e Ru-ZnNb2O6 exibem picos de 

dessorção intermediários entre a temperatura de dessorção de H2 de Ru metálico e de H2 

provindo o efeito de spillover com o suporte Nb2O5, fazendo com que o perfil resultante nos 

catalisadores seja um pico largo e assimétrico.  
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As análises de MEV-FEG e EDS corroboraram com o observado no DRX e no FRX. 

O MEV mostrou partículas aproximadamente esféricas, porém não bem definidas, enquanto o 

EDS apresentou resultados muito próximos aos do FRX, com exceção do rutênio e do cloreto 

que sofreram interferência devido a sobreposição de picos. 

As reações catalíticas se mostraram reprodutivas. O catalisador Ru/Nb2O5 apresentou 

a maior atividade nos testes, consumindo todo o reagente em cerca de 40 minutos de reação. 

Com relação à seletividade, apesar dos altos valores apresentados pelo catalisador 

Ru/50%ZnO-Nb2O5, sua atividade foi praticamente nula. Dessa forma, pode-se considerar o 

catalisador Ru/20%ZnO-Nb2O5 como o mais seletivo dentre os catalisadores. Esse também 

foi o segundo mais ativo. Os valores de área específica e quimissorção justificam bem a alta 

atividade do Ru/Nb2O5, porém não são suficientes para o Ru/20%ZnO-Nb2O5. Esse último 

parece ter sua atividade justificada na nova espécie formada ZnNb2O6 e em sua interação com 

o Ru. Sua seletividade, em contrapartida, parece ser bem justificada pela presença das 

espécies Zn
2+

 e Zn
0
. 

Quanto às variações nos parâmetros de reação, a adição de água ao meio reacional 

prejudicou a atividade da reação, porém auxiliou na manutenção da espécie cicloexeno, 

evitando a hidrogenação total. O sistema de resfriamento de alíquotas se apresentou como 

extremamente benéfico e percebeu-se que, sem ele, as perdas para o ambiente eram 

consideráveis, não sendo os resultados os mais fieis possíveis.  

 

Para a realização de trabalhos futuros, propõe-se: 

 

- Novo teste de quimissorção de H2 em equipamento estático, mais adequado para 

adsorção lenta. 

- Adição de promotores orgânicos ao meio reacional, como a etilenodiamina. 

- Adição de sais de zinco à reação com o Ru/Nb2O5 sintetizado nesse estudo. 

- Estudo das características superficiais pela analise de XPS. 

- Estudo dos catalisadores por Microscopia eletrônica de transmissão (MET). 

- Preparo de novos catalisadores por métodos de co-precipitação – deposição para a 

avaliação da influência do método de preparo na reação. 
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