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RESUMO 
 
 

As peneiras moleculares já estão consagradas como catalisadores 
heterogêneos em diversos processos de refino do petróleo, em Petroquímica e 
Química Fina, devido a sua atividade, seletividade de forma, bem como pela 



 

possibilidade de ajuste das propriedades ácidas e redox, que surgem pela 
introdução de cátions metálicos em sítios de troca iônica ou substituídos 
isomorficamente na estrutura zeolítica. Neste sentido, a inserção de compostos de 
bismuto ocluídos em zeólitos pode propiciar novas e interessantes propriedades 
para seu uso em catálise, uma vez que estes compostos têm sido empregados 
como catalisadores em diversas reações orgânicas, apresentando um excelente 
desempenho e oferecendo a vantagem de que o bismuto possui baixa toxicidade. 
Neste trabalho, zeólitos contendo bismuto (SABiOs) de topologia MFI foram 
preparados com diferentes razões molares Bi/Al, empregando Bi(NO3)3.5H2O como 
precursor. As amostras foram caracterizadas por DRX, FTIR, TG/DTG, EDX, BET, 
MEV, DRS (UV-vis), XPS, TPR e TPD-NH3. Os difratogramas das amostras recém-
sintetizadas, calcinadas apresentaram o perfil característico do zeólito ZSM-5, 
independentemente da variação da razão Bi/Al, porém não foi possível observar 
picos relativos aos óxidos de bismuto segregados no material. Isto sugere que, se 
foram formados, devem estar segregados com tamanho de partícula sub-
nanométrico nos canais da estrutura MFI. Os espectros de FTIR mostram as bandas 
características da estrutura MFI, que permaneceu intacta durante as etapas de 
preparação dos catalisadores. As curvas TG/DTG mostram que a decomposição do 
direcionador é deslocada para temperaturas inferiores com o aumento da razão 
Bi/Al. A presença de nanopartículas de Bi2O3 ocluídas nos canais da estrutura do 
ZSM-5 foi confirmada por TPR, DRS (UV-vis) e XPS. Os espectros XPS obtidos na 
região Bi 4f7/2 e Bi 4f5/2 para os catalisadores com diferentes razões Bi/Al 
apresentaram valores da energia de ligação coerentes com a formação de Bi2O3. Os 
materiais, tanto na forma sódica quanto na forma ácida, foram avaliados na reação 
de desidratação do glicerol à acroleína em fase gasosa, empregando as seguintes 
condições: massa de catalisador = 100 mg; temperatura = 320ºC; tempo de reação = 
6 h; vazão de glicerol 36% = 1,7 mL h-1 e fluxo de N2 = 30 mL min-1. Os produtos de 
reação foram condensados e coletados em uma solução 0,1% de hidroquinona e 
analisados por CG/FID operando com coluna DB-5. Os catalisadores mostraram-se 

bastante ativos na conversão do glicerol ( > 60%), mas pouco seletivos ao produto 
desejado, que é a acroleína (S = 30%). A conversão e a seletividade aumentam 
quando os catalisadores são empregados na forma ácida, no entanto observa-se 
uma desativação mais rápida por formação de coque. Outros produtos de reação, 
tais como acetol, ácido acético, propionaldeído e ácido propanóico também foram 
identificados nos efluentes reacionais. A máxima seletividade foi observada para a 
amostra com razão Bi/Al = 0,50, a qual possui maior quantidade de sítios ácidos 
moderados  de acordo o TPD-NH3. 
 



 

ABSTRACT 

 
The molecular sieves have already been established as heterogeneous 

catalysts in various processes of refining of petroleum, petrochemicals and fine 
chemicals, due to its activity, selectivity as well as the possibility of adjusting the 
redox and acidic properties, which arise by the introduction of cations metal ion 
exchange sites in or isomorphically substituted zeolite structure. In this sense, the 
inclusion of bismuth compounds occluded in zeolites can provide new and interesting 
properties for use in catalysis, since these compounds have been used as catalysts 
in various organic reactions, with an outstanding performance and offers the 
advantage that the Bismuth has a low toxicity. In this work, zeolites containing 
bismuth (SABiOs) MFI topology were prepared with different molar ratios Bi/Al, using 
Bi(NO3)3.5H2O precursor. The samples were characterized by XRD, FTIR, TG / DTG, 
EDX, BET, SEM, DRS (UV-Vis), XPS, TPR and TPD-NH3. The XRD patterns of 
samples newly synthesized, calcined showed the characteristic profile of zeolite 
ZSM-5, regardless of change of the ratio Bi/Al, but it was not possible to observe 
peaks for the segregated bismuth oxide in the material. This suggests that, if formed, 
should be segregated to a particle size in the sub-nanometer channels of MFI 
structure. The FTIR spectra show the characteristic bands of the MFI structure, which 
remained intact during the steps of preparing the catalysts. The curves TG/DTG 
show that the decomposition of the driver is shifted to lower temperatures with the 
increase of the Bi / Al. The presence of Bi2O3 nanoparticles entrapped in the 
channels of the structure of ZSM-5 was confirmed by TPR, DRS (UV-Vis) and XPS. 
The XPS spectra obtained in the region Bi 4F7/2 and Bi 4f5/2 for the catalysts with 
different reasons Bi/Al showed values of the binding energy consistent with the 
formation of Bi2O3. The materials, both as calcined and the acid forms were 
evaluated in the dehydration reaction of glycerol to acrolein in the gas phase, using 
the following conditions: mass of catalyst = 100 mg, temperature = 320°C, reaction 

time = 6 h; flow glycerol 36% = 1,7 mL.h
-1

 and N2 flow = 30 mL min-1. The reaction 
products were condensed and collected in a 0,1% solution of hydroquinone and 
analyzed by GC/FID operating with DB-5 column. The catalysts were very active in 

the conversion of glycerol (> 60%), but less selective to the desired product, which 
is acrolein (S = 30%). The conversion and selectivity increase when the catalysts are 
used in acid form, however there is a faster deactivation by coke formation. Other 
reaction products such as acetol, acetic acid, propionaldehyde and propionic acid 
were also identified in the reaction effluent. The maximum selectivity was observed 
for the sample with ratio Bi / Al = 0.50, which has a higher number of moderate acid 
sites under the NH3-TPD. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O uso do biodiesel na frota veicular nacional é hoje uma realidade e sua 

produção continuará a crescer nos próximos anos. Contudo, para que esta 

tecnologia seja economicamente viável, ainda é necessário o aproveitamento do 

glicerol, gerado como co-produto da reação de transesterificação de óleos vegetais, 

tendo-se em vista que cerca de 10 m3 de glicerol impuro são produzidos para cada 

90 m3 de biodiesel.¹  

Diversos estudos já foram realizados quanto ao aproveitamento do glicerol 

excedente, a fim de dar um destino mais nobre a essa matéria prima, como por 

exemplo, convertê-la a outros insumos e intermediários químicos de interesse da 

indústria química por processos tais como a esterificação, eterificação, desidratação, 

oxidação, acetalização, entre outras. Dentre estas, grande atenção têm sido dada à 

reação de desidratação catalítica do glicerol, pois produz acroleína, um composto de 

grande interesse na Química Fina. A acroleína pode ser utilizada como matéria-

prima para a produção de ácido acrílico, como herbicida, na fabricação de produtos 

farmacêuticos, de fibras, na síntese de super absorventes, polímeros e detergentes.² 

A reação de desidratação do glicerol à acroleína é realizada na presença de 

catalisadores ácidos, tais como óxidos, óxidos mistos, óxidos sulfatados ou 

fosfatados, carvões ativados, heteropoliácidos, zeólitos, e principalmente utilizando 

metais como níquel, cobre, vanádio, nióbio, cério, na síntese direta, impregnados ou 

encapsulados, com a finalidade de aumentar a conversão de glicerol e a seletividade 

a acroleína.³ 

Embora os zeólitos apresentem um excelente desempenho catalítico na 

conversão de glicerol a acroleína, em especial o zeólito H-ZSM-54, a acidez 

excessiva leva a uma desativação rápida por depósito de coque. Este problema 

pode ser parcialmente resolvido variando a razão molar SiO2/Al2O3
5 ou pela 

introdução de cátions metálicos6. 

Recentemente, Dumitriu et al7 estudaram a introdução de bismuto no zeólito 

ZSM-5 por síntese direta, observando que a presença do bismuto afeta as 
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propriedades ácidas do catalisador resultante, tanto pela criação de novos sítios 

ácidos devidos às espécies de bismuto, quanto pelo aumento da força dos sítios 

ácidos de Brönsted. Além disso, o material resultante apresentou uma significativa 

ação redox, em reações tais como a oxidação de benzeno, tolueno ou ciclo - hexano 

por H2O2 em fase líquida. 

O bismuto é um metal de baixa toxicidade, não radioativo, que pode ser 

facilmente manipulado e bastante reativo em diversas reações. A introdução de 

bismuto em peneiras moleculares micro- ou mesoporosas, seja por síntese direta, 

por troca iônica ou pelo encapsulamento de compostos organobismuto, produziria 

uma nova classe de materiais, os quais denominamos SABiOs (Silicon-Aluminium-

Bismuth-Oxides). Estes novos materiais seriam catalisadores promissores em 

reações ácido-base e redox, combinando diversas propriedades dos seus 

componentes individuais, tais como acidez/basicidade, propriedades texturais, 

estabilidade hidrotémica, seletividade de forma e controle da acessibilidade dos 

reagentes aos sítios catalíticos.4,7,8 

Neste trabalho, o zeólito ZSM-5 contendo bismuto foi preparado por síntese 

hidrotérmica direta e avaliado como catalisador na desidratação de glicerol a 

acroleína, em fase gasosa, com vistas a maximizar a produção de acroleína. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo dessa dissertação foi sintetizar a peneira molecular ZSM-5 contendo 

bismuto (SABiOs) por síntese hidrotérmica direta e investigar sua potencial 

aplicação catalítica na reação de desidratação do glicerol à acroleína em fase 

gasosa.  
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Sintetizar o zeólito ZSM-5, contendo bismuto, por síntese hidrotérmica 

direta. 

2. Investigar a variação da razão Bi/Al, visando avaliar em que extensão é 

possível incorporar os íons bismuto(III) na estrutura zeolítica. 

3. Determinar a natureza das espécies de bismuto presentes na estrutura 

porosa do zeólito ZSM-5. 

4. Investigar como a introdução do bismuto afeta as propriedades ácidas do 

zeólito ZSM-5. 

5. Avaliar a aplicabilidade do zeólito ZSM-5 contendo bismuto na reação de 

desidratação do glicerol à acroleína. 

6. Investigar a relação atividade x estrutura para esta nova classe de 

materiais. 

7. Estudar os processos de desativação e regeneração dos catalisadores. 

 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1. ZEÓLITOS 

 

Os zeólitos são aluminossilicatos cristalinos hidratados, constituídos 

basicamente de unidades tetraédricas TO4 (onde T = Si ou Al), que se encadeiam 

formando estruturas tridimensionais9. A rede de aluminossilicatos dá origem a uma 

estrutura porosa bem definida, composta de canais e/ou cavidades, que permitem 

acesso ao interior do espaço intra-reticular. A substituição isomórfica de silício por 

alumínio nestes materiais leva ao surgimento de cargas negativas estruturais, que 

precisam ser compensadas por cátions, a fim de que a eletroneutralidade seja 

mantida.10 Esta estruturação possibilita:11  
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1. A substituição dos cátions de compensação por outros, dando origem às 

propriedades de troca iônica; 

2. Propriedades ácidas de Brönsted (originadas quando as cargas são 

compensadas por prótons, H+) ou de Lewis (originadas de sítios de alumínio 

tricoordenados obtidos por desidratação), que podem ser moduladas controlando-se 

a razão molar SiO2/Al2O3 nestes materiais; 

3. Alta capacidade adsortiva, devido às grandes áreas da superfície interna e 

aos sítios de adsorção localizados internamente; 

4. Propriedades de peneiramento em dimensões moleculares, devido ao 

tamanho definido de canais, cavidades e janelas de acesso ao espaço intracristalino. 

Os canais e cavidades dos zeólitos podem também ser utilizados como nano-

reatores, já que permitem o acesso seletivo de moléculas de tamanhos e geometrias 

específicas, que podem sofrer reações catalíticas nos sítios ácidos ou de oxi-

redução (cátions metálicos redox introduzidos em sítios de troca iônica). São 

conhecidos 34 zeólitos naturais e centenas de zeólitos sintéticos.7 Novas estruturas 

vêm sendo relatadas, graças aos esforços de síntese em grupos de pesquisas em 

peneiras moleculares em todo o mundo.12,13 

 

3.1.1. Estrutura e propriedades dos zeólitos 

A estrutura dos zeólitos é composta por átomos de silício e alumínio unidos 

entre si por átomos de oxigênio, formando unidades TO4 (T = Al ou Si). Os 

tetraedros TO4 se encadeiam tridimensionalmente gerando as unidades secundárias 

de construção (USC), e atualmente considera-se a existência de 20 USCs, algumas 

das quais estão mostradas na Figura 01. A maioria das estruturas zeolíticas pode 

ser descrita através das USCs, no entanto, não existem evidências experimentais 

que confirmem que o crescimento dos zeólitos ocorre por um encadeamento 

sequencial das USCs.  

A fórmula geral de um zeólito pode ser expressa como mostrado na Equação 

1.14,15 

 

Mn+
x/n Alx Sil-x O2 . yH2O  (1) 
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em que: M é um cátion metálico de valência n, usado para balancear a carga da 

estrutura uma vez que quando o Si, que possui valência 4+, é substituído pelo Al 

que possui valência 3+, ocorre um desbalanceamento de carga; e Y representa a 

quantidade de água está ocluída ou adsorvida nos poros. Após o processo de 

desidratação do zeólito, o espaço livre que fica disponível pode ser ocupado por 

outras espécies moleculares, cuja forma e tamanho sejam compatíveis com o 

tamanho das cavidades e poros. 

 

Figura 01. Unidades secundárias de construção (USC).15 

 

A substituição isomórfica de silício por alumínio na rede de um silicato 

tridimensional gera um desbalanceamento de cargas, deixando um excesso de 

carga negativa sobre os átomos de oxigênio adjacentes. Essa carga negativa 

precisa ser compensada por cátions, a fim de manter a eletroneutralidade do 

composto. Nos zeólitos naturais, esses cátions são usualmente cátions alcalinos ou 

alcalinos terrosos, como o Na+, K+, Mg2+, Ca2+, etc., enquanto nos zeólitos sintéticos, 

além destes, também é possível usar cátions orgânicos, tais como íons 

alquilamônio. 16 
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Os cátions de balanceamento de carga na estrutura de um zeólito podem ser 

trocados por outros cátions, gerando propriedades de troca iônica. Além disso, se 

esses cátions forem íons H+, o zeólito apresenta propriedades ácidas de Brönsted 

(Figura 02). Além da acidez de Brönsted, os zeólitos também podem apresentar 

propriedades ácidas de Lewis, quando submetidos à desidratação, gerando sítios de 

alumínio tricoordenados. 

 

 
(a) (b) 

Figura 02. (a) Introdução de íon Al3+ em um sítio tetraédrico na rede do silicato gerando 
desbalanceamento de carga; (b) A substituição do cátion C+ por prótons H+, gerando sítios 

ácidos de Brönsted e de Lewis 14 

 

Dessa forma, a quantidade de sítios ácidos nos zeólitos está relacionada à 

razão molar Si/Al ou SiO2/Al2O3 (ou SAR – silica/alumina ratio), ou seja, quanto 

menor esta relação, mais alumínio está presente na estrutura e maior a quantidade 

de cátions de compensação. No entanto, como a geração dos sítios ácidos está 

associada ao desbalanceamento de cargas gerado pela substituição isomórfica de 

ânions de cargas diferentes, quanto maior o número de átomos de alumínio, menos 

desbalanceada estará a rede e menor será a força dos sítios ácidos. Diminuindo-se 

a razão molar SiO2/Al2O3 do zeólito, a estrutura também se torna menos estável, 

podendo comprometer ou mesmo destruir o arranjo cristalino.17 

O diâmetro de poro destes sólidos inorgânicos depende do número de 

tetraedros no anel e são classificados em poros pequenos, médios ou grandes, 

conforme ilustra a Tabela 01. Os zeólitos com janela de acesso de 8 tetraedros são 
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com chamados de pequenos poros, aqueles com 10 tetraedros são os de poros 

médios, e aqueles com 12 tetraedros são os de grandes poros. Além desses, há 

também os de poros extra-grandes, com de 18 e até 20 tetraedros.18 

 

Tabela 01. Diâmetro de poros em zeólitos (adaptada18). 
 

Número de tetraedros no anel Diâmetro livre (Å) Exemplos 

8 4,1 Erionita, A 

10 5,6 ZSM-5, ferrierita 

12 7,4 L, Y, mordenita 
18 12,0 VPI-5 
20 13,0 Cloverita 

 

Os zeólitos são bastante atrativos a um amplo campo de aplicações industriais 

como refino de petróleo, petroquímica, síntese orgânica e química fina, por sua 

seletividade de forma, capacidade de distinção de moléculas por suas dimensões e 

geometrias, que impedem o acesso de moléculas maiores que os seus poros, 

atuando como uma peneira molecular.14,19,20 

 

3.1.2. Síntese de zeólitos 

A síntese clássica de zeólitos consiste basicamente no tratamento hidrotérmico 

de géis alcalinos de composição genérica: 

 

yM2On : xSiO2 : Al2O3 : zH2O (2) 

 

onde Mn+ é um cátion alcalino ou alcalino terroso e x, y e z são coeficientes que 

podem ser variados, a fim de obter géis com diferentes razões SiO2/Al2O3, 

alcalinidades e diluições 9,11 

Os zeólitos obtidos nestas condições apresentam grandes quantidades de 

alumínio estrutural (baixas razões SiO2/Al2O3) e conseqüentemente baixa acidez de 

Brönsted19. Além disso, as estruturas obtidas estão restritas a alguns análogos 

sintéticos de zeólitos naturais e um número mínimo de novas estruturas. Alguns 
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materiais importantes foram obtidos desta forma como, por exemplo, o zeólito A, o 

primeiro sem análogo natural e os zeólitos X e Y isoestruturais à faujasita. 

Na segunda metade da década de 60 iniciou-se o estudo sistemático da 

inclusão de aminas e sais de amônio quaternário nas misturas sintéticas21, 

permitindo assim a preparação de novos zeólitos, ricos em silício e muito ácidos. 

Esses compostos orgânicos teriam, assim como alguns sais e cátions inorgânicos, o 

papel de agentes direcionadores de estrutura. 

Os agentes direcionadores podem auxiliar na organização da estrutura de 

zeólitos, mas raros são os compostos orgânicos que orientam seletivamente a 

formação de uma topologia específica. O cátion tetrapropilamônio, (CH2CH2CH3)4N
+, 

por exemplo, é utilizado na síntese de estruturas MFI e seus isomórficos, na síntese 

da faujasita e a peneira molecular MCM-4122. 

Uma mesma estrutura zeolítica também pode ser obtida usando-se diferentes 

compostos orgânicos como direcionadores estruturais. É o caso do ZSM-5 (topologia 

MFI), que também pode ser obtido utilizando-se o cátion tetrametilamônio23, 

NH2(CH2)6NH2 
24, n-alquilaminas primárias (C2 – C12)

25, etc. 

O grande interesse na obtenção de novas peneiras moleculares deve-se, 

principalmente, ao amplo campo de aplicações industriais destes materiais como 

adsorventes e catalisadores no refino de petróleo, petroquímica, catálise, 

bioquímica, química ambiental, síntese orgânica, química fina, reações de oxidação, 

alquilação, isomerização e fotoquímica. Portanto é desejável a obtenção de zeólitos 

com propriedades específicas para cada aplicação, seja do ponto de vista da 

acidez/basicidade, hidrofilicidade/hidrofobicidade e seletividade geométrica. 20,26 

Fatores determinantes da estrutura dos zeólitos devem ser controlados na 

etapa de síntese, como mostrado na Tabela 02. Estes sólidos inorgânicos são 

sintetizados pela adição de reagentes amorfos contendo sílica e alumina em um 

meio fortemente básico (pH >11), geralmente soluções alcalinas. Essa mistura 

reacional aquosa é aquecida, normalmente em temperaturas reacionais acima de 

100°C numa autoclave selada, quando ocorre a nucleação (processo onde 

pequenos agregados do precursor dão origem ao núcleo inicial) e o produto zeolítico 

cristalino passa a ser detectado. Gradualmente, o material inicialmente amorfo é 
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substituído por uma massa aproximadamente igual de cristais zeolíticos, que são 

recuperados por filtração, lavagem e secagem .27  

 

Tabela 02. Influência da composição na estrutura dos zeólitos. 
 

Composição da mistura 
reacional 

Principal influência 

SiO2/Al2O3 Composição estrutural 
H2O/SiO2 Velocidade e mecanismo de cristalização 
OH-/SiO2 Grau de oligomerização do silicato e pH 
M+/SiO2 Estrutura e distribuição dos sítios 

Bases orgânicas/SiO2 Estrutura e conteúdo de alumínio na estrutura 

 

 

3.1.3. O zeólito ZSM-5 

O zeólito ZSM-5 (Zeolite Soccony Mobil- 5) foi sintetizado pela primeira vez e 

patenteado por pesquisadores da Mobil Oil Corporation na década de 70 e é o 

membro mais importante dessa família de zeólitos sintéticos. A comissão de 

estrutura da International Zeolite Association (IZA) designou a topologia desse 

zeólito como MFI (Mobil Five) cuja estrutura é formada por tetraedros ligados entre si 

formando anéis de 5 membros (unidade de construção secundária tipo 5-1)15, os 

quais de encadeiam em grupos de 8 anéis. Os encadeamentos dessas unidades se 

combinam gerando camadas, e essas lâminas se combinam de tal forma que existe 

uma relação de inversão por centro de simetria entre todas as lâminas vizinhas, 

resultando numa estrutura tridimensional de simetria ortorrômbica (Figura 03). 
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Figura 03. Etapas da construção do zeólito ZSM-5 (a) tetraedro TO4; (b) Unidade de 

Construção Secundária tipo 5-1; (c) USCs ligados em cadeia; e (d) estrutura do zeólito ZSM-

5. 

 

Pelo empilhamento das lâminas mostradas na Figura 03, forma-se um sistema 

poroso constituído de dois tipos de canais elípticos que se intercruzam, como 

mostrados na Figura 04; um com canais retilíneos formados por anéis de 10 

membros, com abertura de 5,6 x 5,3 Å e outro sinuoso formado por anéis de 10 

membros, com abertura de 5,5 x 5,1 Å. Esses canais interceptam dando origem a 

cavidades de 9 Å no interior do zeólito. Nessas intersecções localizam-se 

preferencialmente os átomos de alumínio e, consequentemente, os cátions de 

compensação.28 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 04. Sistema poroso do zeólito ZSM-5 (a) canais retilíneos vistos ao longo da projeção 
[100] e (b) canais sinusoidais vistos ao longo da projeção [010]. 

 

 

A célula unitária do zeólito ZSM-5 apresenta a seguinte fórmula empírica 

 

NanAlnSi96-nO192.16 H2O     (3) 

 

em que n < 27. A razão Si/Al pode variar de 12 a . Neste ultimo caso não existe 

alumínio na rede, mas a silicalita resultante tem a mesma estrutura. 

A aplicação do ZSM-5 como catalisador se deve ao seu tamanho definido de 

poros, alta resistência térmica e hidrotérmica e a seus sítios ácidos fortes. Algumas 

das principais aplicações do ZSM-5 são nos processos de reforma, 

desengraxamento (dewaxing), conversão do metanol a gasolina, dismutação do 

tolueno, isomerização de xilenos, aromatização de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) 

e produção de etil-benzeno29, entre outros. 

O zeólito ZSM-5 pode ser utilizado na sua forma protônica ou modificado com 

íons de metais de transição, que podem ser introduzido por diferentes métodos de 
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preparação. Neste ultimo caso, a estrutura MFI confere um ambiente eletrostático 

que favorece a estabilização de estados de oxidação não muito comuns e, 

consequentemente, padrões de atividade catalítica singulares. 

 

3.1.4. Bismuto em zeólitos 

O bismuto foi mencionado pela primeira vez em 1945, na Alemanha. Foi 

reconhecido como elemento metálico no meio da década de 80, sendo o de menor 

abundância (Figura 05). Na tabela periódica se encontra na família do nitrogênio 

(grupo 15), porém difere consideravelmente dos outros elementos do grupo. O 

bismuto geralmente forma ligações com os 3 elétrons do orbital 6p e retém os 

elétrons do par inerte 6s, sendo assim os compostos de bismuto apresentam, 

majoritariamente, o estado de oxidação 3+. Existe uma variedade de compostos de 

organobismuto em que o número de oxidação é 5+, porém há uma dificuldade de 

estabilizar. O bismuto não apenas apresenta propriedades metálicas, como também 

exibe muitas propriedades semelhantes dos semicondutores e isolantes. Os 

compostos de bismuto geralmente são coloridos, a não ser que o metal esteja ligado 

num grupo cromóforo8. 

Os compostos de bismuto destacam-se porque o bismuto é o único metal 

pesado na natureza que apresenta baixa toxicidade, não carcinogênico e não 

radioativo. Por esta razão, o bismuto e seus compostos têm sido empregados na 

manufatura de cosméticos, fármacos, aditivos em ligas metálicas para diminuir o 

ponto de fusão, confecção de materiais eletrônicos, cerâmicos, plásticos, como 

reagentes ou como catalisadores em síntese orgânica. 

 
Figura 05. Bismuto metálico apresentando a sua propriedade iridescente. 
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Recentemente, muitos artigos têm sido publicados descrevendo o uso de 

compostos de bismuto em reações de oxidação, arilação e acilação de Friedel-

Crafts30, na cetalização de compostos carbonílicos com dióis31, entre outros. 

Uma alternativa bastante promissora na aplicação de diversas reações é a 

introdução de bismuto na estrutura de peneiras moleculares, resultando em 

catalisadores heterogêneos que combinam as vantagens de ambos os 

componentes, ou seja, alta atividade, alta seletividade, baixa toxicidade, 

possibilidade de reutilização, etc. 

Alguns exemplos encontrados na literatura são: 

1. A introdução de nitrato de bismuto no zeólito  e em argilas produziu 

catalisadores muito ativos na oxidação seletiva de alcoóis benzílicos aos respectivos 

benzaldeídos32, sendo o catalisador zeolítico extremamente seletivo para a oxidação 

de álcool benzílico para o álcool meta-fenóxibenzílico. 

2. A introdução de bismuto durante a síntese hidrotérmica do zeólito ZSM-5 

resultou na formação de nanoclusters de Bi2O3 ocluídos na matriz do zeólito7. Estes 

materiais foram testados na oxidação em fase líquida de benzeno, tolueno e ciclo -

hexano sendo convertidos aos sues respectivos alcoóis ou aldeídos usando H2O2 

como agente oxidante, apresentando desempenho superior aos das titanossilicalitas. 

3. O encapsulamento do complexo de bismuto (III) com o ligante 1,2-bis(2-

hidroxibenzamido)etano nas supercavidades do zeólito Y produz um catalisador 

muito ativo na hidroxilação de fenol com H2O2 para produzir catecol como produto 

principal e hidroquinona como produto secundário33. 

4. A introdução de nitrato (ou cloreto) de bismuto por impregnação em zeólito 

ZSM-5 – sistemas batizados de zeobis – resultam em catalisadores eficientes e 

seletivos na oxidação/aromatização de 1,4-dihidropiridinas de Hantzsch aos 

correspondentes derivados de piridina, com excelentes rendimentos 34,35. Quando a 

reação é conduzida com irradiação por microondas, obtêm-se altos rendimentos em 

um tempo muito curto36. 

5. Empregando-se meio ácido, foi possível sintetizar a peneira molecular 

MCM-41 contendo bismuto37. Este material mostrou-se muito ativo e estável na 
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oxidação catalítica de cicloexano por oxigênio molecular em sistemas livres de 

solventes. 

6. A síntese hidrotérmica da sílica mesoporosa SBA-15 contendo bismuto 

resultou na incorporação de átomos de bismuto altamente dispersos na superfície 

interna da peneira molecular38. Este novo material apresentou excelente 

desempenho catalítico na oxidação de cicloexano por oxigênio molecular em 

sistemas livres de solventes. 

 

3.1.4.1. Bi-ZSM-5 

Dentre os trabalhos anteriores, faz-se necessário destacar o trabalho de 

Dumitriu et al.7, que prepararam o zeólito ZSM-5 contendo bismuto utilizando nitrato 

de bismuto pentahidratado durante a preparação do gel de síntese, resultando na 

formação de clusters de óxido de bismuto ocluídos no sistema poroso. O teor de 

bismuto foi variado entre 4 e 6%, visando avaliar em que extensão as propriedades 

estruturais, texturais e ácidas seriam afetadas pela presença do bismuto dentro dos 

poros do zeólito. Os materiais foram comparados com amostras de Bi-ZSM-5 obtidos 

por impregnação por via úmida ou impregnação difusional. As amostras preparadas 

por síntese hidrotérmica apresentaram como única fase o zeólito ZSM-5, exceto 

para amostra contendo 6,64%, que também apresentou picos característicos das 

fases -quartzo e eulitita (Bi4(SiO4)3). A cristalinidade dos materiais diminuiu 

conforme a adição do bismuto e a caracterização por XPS e EXAFS confirmou a 

presença de clusters de óxido de bismuto no interior dos canais. A introdução de 

bismuto no zeólito ZSM-5 causa perturbação na estrutura e gera defeitos silanóis, 

cria sítios ácidos de Lewis fracos, que foram atribuídos a cátions bismuto (Bi3+) ou 

bismutila (BiO+) coordenativamente insaturados, e sítios fortes de Brönsted, que 

foram atribuídos as ligações Bi – O – Si ou ao efeito de compensação de carga 

causados pelos clusters de óxido de bismuto carregados positivamente (espécies 

catiônicas oligoméricas). Estes materiais foram testados na reação de oxidação de 

tolueno, benzeno e cicloexano utilizando peróxido de hidrogênio como agente 

oxidante, mostrando-se mais ativos que as respectivas titanossilicalitas. 

Reddy et al.39 prepararam o zeólito ZSM-5 contendo bismuto por dispersão em 

estado sólido e impregnação úmida, utilizando óxido de bismuto e nitrato de bismuto 
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pentahidratado, respectivamente. Os materiais preparados por impregnação úmida 

não apresentaram picos característicos das fases cristalinas de Bi2O3 até um teor de 

5%, mas a presença de Bi2O3 foi confirmada por XPS e espectroscopia UV-Vis. Por 

outro lado, as amostras preparadas por dispersão em estado sólido apresentaram as 

fases monoclínica e tetragonal do Bi2O3 como fases contaminantes, sugerindo que 

este método resulta em tamanhos de partículas maiores do que o método de 

impregnação. O Bi-ZSM-5 preparado pelo método da impregnação apresentou maior 

atividade fotocatalítica na degradação de resíduos fenólicos, o que foi atribuído ao 

maior band gap das partículas de óxido de bismuto formadas nestas amostras. 

A alteração das propriedades ácidas e redox do zeólito ZSM-5, pela introdução 

de espécies de bismuto em seus canais, abre perspectivas para o emprego dos 

SABiOs em reações catalíticas que necessitem de um maior controle das 

propriedades ácidas (natureza, tipo e densidade de sítios ácidos). Não existem 

outros relatos na literatura sobre o zeólito ZSM-5 contendo bismuto, seja por 

impregnação ou síntese hidrotérmica direta, o que torna o estudo desenvolvido 

nesta dissertação de grande importância.  

 

 

3.2. DESIDRATAÇÃO DO GLICEROL EM FASE GASOSA 

 

A utilização de fontes alternativas de energia ao petróleo tem sido bastante 

estudada. O biodiesel é um bicombustível ambientalmente amigável, produzido a 

partir da reação entre um triglicerídeo e um álcool na presença de um catalisador 

para formação de éster e glicerol como co-produto, conforme ilustrado na Figura 06. 

A crescente produção de biodiesel resulta no aumento da oferta deste co-produto (a 

cada 90 m3 de biodiesel produzido pela transesterificação de óleos vegetais 

aproximadamente 10 m3 de glicerol são formados) e, consequentemente, na 

diminuição do seu preço no mercado nacional. 



31 
 

 
 

Figura 06. Reação de transesterificação de óleos vegetais. 40 

 

Diversos estudos estão sendo realizados quanto ao aproveitamento do glicerol 

excedente, a fim de dar um destino mais nobre a essa matéria prima. Os diversos 

processo de conversão do glicerol a produtos de maior valor agregado estão 

sumarizados na Figura 07 2. Dentre eles, destaca-se a desidratação do glicerol a 

acroleína, que pode ser conduzida tanto em fase líquida, como em fase gasosa, 

sobre catalisadores ácidos, conforme ilustrado na Figura 08. 

 

Figura 07. Processos de conversão do glicerol. ³ 

 

A acroleína é um aldeído α,β-insaturado altamente eletrofílico utilizado como 

herbicida, matéria-prima para a produção de ácido acrílico, produtos farmacêuticos, 

medicamentos, tratamento de fibras, síntese de polímeros super absorventes, 

detergentes, entre outras finalidades.42, 43 Além disso, é um produto altamente 
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tóxico, inflamável e com propriedades lacrimais. A acroleína começou a ser 

produzida comercialmente em 1938 pela condensação de formaldeído e acetaldeído 

em fase gasosa, porém em 1959, a oxidação do propileno utilizando como 

catalisador um óxido misto de Bi/Mo tornou a ser preferível para indústria. Por ser 

convencionalmente produzida a partir de um derivado do petróleo, novos métodos 

com objetivo de levar a um menor consumo de petróleo e reduzir danos ambientais 

tem sido estudados para síntese da acroleína. 43, 44, 50 

Além da acroleína, que é o produto principal, são formados como subprodutos 

o acetol (ou hidroxiacetona), o acetaldeído, o propanaldeído, o álcool alílico (ou 2-

propeno-1-ol), o propilenoglicol (ou 1,2-propanodiol), o ácido propanóico, a acetona, 

entre outros em menor quantidade. 

 

 
Figura 08. Reação de desidratação do glicerol a acroleína e acetol 

 

3.2.1. Mecanismos da reação de desidratação do glicerol 

Nimlos e colaboradores2 realizaram um estudo sobre a desidratação térmica do 

glicerol neutro e protonado utilizando cálculos de mecânica quântica conduzidos por 

um programa utilizando método computacional, e a fragmentação do glicerol 

protonado em fase gasosa foi observada utilizando um espectrômetro de massas. 

Os resultados observados são discutidos a seguir. 

Considerando a geometria da molécula do glicerol e sabendo-se que a 

desidratação de um álcool acontece facilmente na presença de um catalisador ácido, 

observam-se dois tipos de mecanismos de desidratação do glicerol: a desidratação 

1,2 e a desidratação 1,3. A desidratação do glicerol pelas hidroxilas dos carbonos 

1,2 ocorre pela perda do grupo hidroxila central ou terminal, produzindo 1,3-

dihidroxipropeno e 2,3-dihidroxipropeno (Figuras 09 e 10). As moléculas 
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desidratadas podem sofrer ainda uma nova desidratação pela transferência de um 

próton do grupo hidroxi vinil para o grupo hidroxi metil, levando a formação da 

acroleína e de alguns alcoóis (Figura 11). Esses ainda podem ser tautomerizados 

formando 3-hidroxipropenal ou hidroxiacetona.  

 

Figura 09. Reação de desidratação térmica 1,2 (hidroxila central). ²  

 

 

Figura 10. Reação de desidratação térmica 1,2 (hidroxila terminal). ² 
 

 

Figura 11. Reação da segunda desidratação térmica. ² 
 

Já perda de água a partir das hidroxilas dos carbonos do glicerol 1,3 ocorre 

quando a molécula de água perdida é formada por uma das hidroxilas terminais e 

um átomo de hidrogênio do outro carbono terminal, que resulta na formação de 

formaldeído, álcool vinílico e etileno (Figura 12). O álcool vinílico ainda pode ser 

taumerizado, formando acetaldeído. 

 

Figura 12. Reação de desidratação 1,3. ² 
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No trabalho desenvolvido por Yoda e Ootawa45, foi estudada a rota mecanística 

da reação de desidratação do glicerol sobre o zeólito H-MFI (SiO2/Al2O3 = 27) 

acompanhado por espectroscopia na região do infravermelho e observou-se a 

possibilidade de inferir sobre o mecanismo reacional de desidratação do glicerol em 

fase gasosa sobre zeólitos, conforme mostrado na Figura 13. 

A análise dos mecanismos mostrou que o mecanismo 1 ocorre com a 

desidratação no C1 (carbono terminal), no qual há formação do acetol, já no 

mecanismo 2, a desidratação ocorre no C2 (carbono central) e há formação da 

acroleína No entanto, o mecanismo 2 ocorre de maneira mais seletiva utilizando o 

zeólito H-MFI. 

 

Figura 13. Esquema dos possíveis mecanismos por catálise ácida da reação de 

desidratação do glicerol.
 45 

 

Um estudo cinético da reação de desidratação do glicerol foi realizado por 

Laino e colaboradores46 com base nos resultados de Nimlos² por simulações 

metadinâmicas, conforme ilustrado na Figura 14. 
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Figura 14. Perfil de reação da pirólise do glicerol. 46 

 

Uma nova proposta mecanística de decomposição do glicerol via formação do 

glicidol foi mostrada, na qual o mecanismo é isoenergético e altamente competitivo. 

O artigo também ilustra a química pirolítica, sem considerar a formação de 

compostos enóis intermediários, o que é um estudo bastante sugestivo para 

investigação da química do glicerol e de açúcares. 

 

3.2.2. Estado da arte 

Há bastante tempo sabe-se que o aquecimento do glicerol induz a 

decomposição à acroleína e água, gerando certa quantidade de subprodutos. No 

entanto, um catalisador ácido é necessário para promover um bom controle da 

reação e para obter um rendimento significativo de acroleína em uma temperatura 

moderada. 3 

A acidez é um parâmetro importante que influencia a atividade e a estabilidade 

do catalisador. Os primeiros estudos foram conduzidos por Dubois apud Katryniok et 

al 3. Que estudaram catalisadores com acidez de Hammett variando de -18 < Ho < 2, 

mostrando que catalisadores com Ho entre -10 < Ho < 16 seriam os melhores 

candidatos para desidratação seletiva do glicerol a acroleína, mas a seletividade em 

conversão total para os catalisadores zeolíticos não excederam 60%. 
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Inspirados por estes primeiros resultados, Chai et al.47,52 estudaram a 

desidratação do glicerol em fase gasosa usando diferentes catalisadores ácidos e/ou 

básicos para entender a natureza dos sítios ativos para esta reação. Dentre os 

catalisadores estudados, aqueles com acidez de Hammett -8,2 ≤ Ho ≤ -3 resultam 

em alta seletividade à acroleína, devido a uma maior quantidade de sítios ácidos de 

Brönsted em relação aos de Lewis, destacando-se o zeólito H-ZSM-5 com 

conversão de 80% e seletividade a acroleína de 36% nas primeiras 2 h de reação. 

Das observações feitas por estes autores foi possível concluir que a força do 

catalisador ácido deve ser mantida em uma faixa estreita de acidez, porque ácidos 

muito fracos resultam em baixa seletividade a acroleína, enquanto ácidos muito 

fortes resultam em desativação rápida. Além disso, o tipo de sítio ácido também é 

importante no desempenho de um catalisador, pois a reação se processa por 

diferentes mecanismos. Sobre catalisadores onde predominam sítios ácidos de 

Lewis, observou-se baixa seletividade a acroleína, porque estes sítios necessitam de 

uma temperatura de ativação maior quando comparados aos sítios ácidos de 

Brönsted.  

Alhanash et al.49 propuseram que o mecanismo da reação sobre sítios ácidos 

de Brönsted se inicia pela protonação do grupo hidroxila secundário do glicerol, 

seguido da liberação do íon hidrônio e do rearranjo ceto-enólico para produzir 3-

hidroxipropionaldeído que, após uma segunda desidratação, resulta na formação de 

acroleína. Por outro lado, sobre sítios ácidos de Lewis o glicerol interage por um 

mecanismo concertado com o grupo hidroxila terminal, que resultaria 

preferencialmente na formação de acetol (hidroxiacetona). 

Com base nesta análise da acidez do catalisador, pode-se concluir que a 

desidratação do glicerol na fase gasosa pode ser realizada por três categorias de 

catalisadores ácidos: 

i) O primeiro grupo é o dos ácidos inorgânicos impregnados em suportes 

óxidos, tais como o ácido fosforoso e os heteropoliácidos Neher apud Katryniok 3, 

Chai et al.47. Neste grupo, além da acidez, é necessário levar em consideração a 

influência do suporte nas propriedades da fase ativa, a dispersão da fase ativa e as 

propriedades texturais do suporte catalítico. 50,51 

ii) O segundo grupo é o de catalisadores de óxidos mistos, fosfatos e 

pirofosfatos, cujas propriedades ácidas podem ser ajustadas por etapas de 
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calcinação, porém com menor controle do que os heteropoliácidos e os zeólitos 

permitem. 

iii) O terceiro grupo é o de catalisadores baseados em peneiras moleculares, 

tais como zeólitos, silicoaluminofosfatos (SAPOs) e materiais mesoporosos, que 

serão discutidos em maior detalhe a seguir. 

O primeiro relato do uso de peneiras moleculares micro- e mesoporosas na 

desidratação do glicerol a acroleína foi realizado por Chai et al.49 Neste trabalho 

foram avaliados a peneira molecular mesoporosa SBA-15 e as peneiras moleculares 

microporosas H-ZSM-5, SAPO-34 e H-, observando-se a seguinte ordem de 

atividade: H- > H-ZSM-5 > SBA-15 > SAPO-34, a qual correlaciona bem com a 

distribuição de sítios ácidos segundo a acidez de Hammett. O zeólito H-ZSM-5 

apresentou 80% de conversão de glicerol e 36% de seletividade a acroleína nas 

primeiras 2 h de reação, operando com GHSV = 400 h-1, e desativando parcialmente 

por deposição de coque até 10 h de reação, onde a conversão foi de 23% e a 

seletividade de 52%. 

O efeito da razão molar SiO2/Al2O3 na desidratação do glicerol em fase gasosa 

sobre o zeólito H-ZSM-5 foi estudado por Kim et al.4 Observou-se que o aumento da 

razão molar SiO2/Al2O3 provoca uma diminuição da conversão de glicerol e o 

aumento da seletividade a acroleína até um valor de razão molar SiO2/Al2O3 = 150 ( 

= 75,8% e S = 63,8%) Os resultados catalíticos foram correlacionados à quantidade 

de sítios ácidos, que diminuem com aumento da razão molar SiO2/Al2O3, mas 

também à sua força e tipo, conforme indicam os resultados de TPD-NH3 e FTIR de 

piridina adsorvida. Os autores também observaram que o aumento da temperatura 

reacional provoca um aumento da conversão de glicerol e do rendimento em 

acroleína. O aumento da fração de água na solução de glicerol não afeta a 

conversão, mas provoca um aumento no rendimento a acroleína. 

Suprun et al.53 estudaram a atividade catalítica de fosfatos suportados (Al2O3- 

PO4 e TiO2-PO4) e do SAPO-34 e SAPO-11 (silico-aluminofosfatos). Os 

catalisadores mesoporosos impregnados com íons fosfato exibiram alta atividade, 

mas seletividade limitada a acroleína, uma vez que por possuir poros largos, tem 

uma superfície mais adequada para reação por um maior período de tempo. Por 

outro lado, os SAPOs, que são microporosos, foram menos ativos e mais seletivos, 

sugerindo que os pequenos poros favorecem a reação na superfície externa ao 
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invés de no interior dos canais zeolíticos, o que acelera a desativação por deposição 

de resíduos carbonáceos (coque). 

Jia et al.5 avaliaram a influência do tamanho de cristalito do zeólito H-ZSM-5 e 

da razão molar SiO2/Al2O3 na desidratação do glicerol em fase gasosa, mostrando 

que a redução do tamanho de partícula para dimensões nanométricas favorece um 

melhor desempenho para amostras com mesma razão molar SiO2/Al2O3, por 

favorecer melhores transferências de massa nos sistema de canais do zeólito. Por 

outro lado, os resultados sugerem taxas de consumo de glicerol e de formação de 

acroleína mais elevadas para razões molares SiO2/Al2O3 mais baixas. O 

desempenho catalítico de amostras HxNa1-xZSM-5, com razão molar SiO2/Al2O3 = 27, 

sugere que o aumento na densidade de sítios ácidos de Brönsted favorece a reação. 

Os zeólitos H-ZSM-5 e H-Y foram avaliados na conversão de glicerol a 

produtos líquidos por Pathak et al.54 A máxima conversão para o zeólito H-ZSM-5 foi 

de  = 78,8% na temperatura de 470°C e de 100% para o zeólito H-Y, mas baixos 

rendimentos a acroleína foram obtidos nessa condição, com valores de 9,8 e 15,4%, 

respectivamente. 

Kim et al.55 estudaram a atividade dos catalisadores ácidos H-ferrierita, H-, H-

ZSM-5, H-Y, H-mordenita, -Al2O3 e sílica-alumina amorfa. A conversão de glicerol a 

315°C nas primeiras duas horas indicou a seguinte ordem: sílica-alumina > H- > -

Al2O3 > H-mordenita >H-ferrierita > H-ZSM-5 > H-Y. Observou-se uma diminuição 

significativa na conversão do glicerol após 12 h de reação, mas a ordem de atividade 

permaneceu praticamente inalterada, exceto pela -Al2O3, que desativa menos 

rapidamente que o zeólito H-. No entanto, dentre todos estes materiais, o que 

apresentou maior seletividade a acroleína foi o zeólito H-ZSM-5. 

Como visto pela análise dos artigos anteriormente citados, o uso de 

catalisadores zeolíticos permite o ajuste da acidez pelo controle da razão molar 

SiO2/Al2O3, favorecendo maiores conversões de glicerol e seletividade a acroleína. 

Entretanto, estudos ainda são necessários no sentido de gerar catalisadores 

zeolíticos estáveis em tempos de reação longos, devido à tendência de desativação 

por depósito de resíduos carbonáceos. A introdução de bismuto em peneiras 

moleculares é uma alternativa promissora, mas ainda não investigada, no design de 

catalisadores ativos, seletivos e estáveis para esta reação. 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

3.1.PREPARAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

Os sistemas Bi-ZSM-5 foram sintetizados pelo método IZA22, porém não foi 

utilizado aquecimento para o envelhecimento do gel de sementes. Foram utilizados 

como reagentes de partida: NaOH (Synth), Al(NO3)3.9H2O (Synth), sílica Aerosil 200 

(Degussa), hidróxido de tetrapropilamônio (Aldrich, 20% em solução aquosa) e 

Bi(NO3)3.5H2O (Vetec). Os materiais foram sintetizados empregando nitrato de 

bismuto penta-hidratado como fonte de bismuto, o qual foi adicionado ao gel de 

síntese após a total solubilização do nitrato de alumínio. A razão molar Bi2O3/Al2O3 

variou conforme mostrado na Tabela 03. 

 

Tabela 03. Parâmetros experimentais na síntese hidrotérmica do zeólito ZSM-5 contendo 

bismuto. 

Amostra SiO2/Al2O3 Bi2O3/Al2O3 SiO2/(Bi2O3+Al2O3) 

Bi/Al = 0 54 0 45 

Bi/Al = 0,20 54 0,20 45 

Bi/Al = 0,25 56 0,25 45 

Bi/Al = 0,30 60 0,33 45 

Bi/Al = 0,50 67 0,50 45 

Bi/Al = 1,00 90 1,00 45 

 

As amostras do zeólito recém sintetizadas foram filtradas, lavadas 

repetidamente e secas a 100°C por 24h, e calcinadas da temperatura ambiente até 

550°C, sob fluxo de nitrogênio (50 mL min-1), numa taxa de aquecimento de 1°C min-

1, e então o nitrogênio foi substituído por ar sintético (50 mL min-1) permanecendo 

nesta temperatura por 6 horas. As amostras foram então resfriadas sob fluxo de ar 

sintético e armazenadas em dessecador. A calcinação tem como finalidade eliminar 

o direcionador orgânico. 
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4.1.1. Troca iônica para conversão à forma ácida 

A troca iônica para conversão à forma ácida se deu através de uma suspensão 

formada pela amostra na forma sódica com uma solução 1 mol L-1 de cloreto de 

amônio sob agitação por 16 horas. Após esse período, o material resultante foi 

filtrado, seco em estufa a 100°C e calcinado a 550°C sob fluxo de ar sintético (30 mL 

min-1), numa taxa de 1°C min-1 permanecendo nesta temperatura por 3 horas. 

A troca iônica foi conduzida com o zeólito após a calcinação, na qual os íons 

Na+ ligados aos grupos silanóis foram substituídos por íons NH4
+, tendo como 

finalidade o aumento da acidez de Brönsted, como ilustrada na Figura 15, mas com 

a possibilidade de gerar também sítios ácidos de Lewis. 

 
Figura 15. Etapas de troca iônica para a geração de acidez de Brönsted e desidratação para 

geração de acidez de Lewis: (a) troca do íon sódio pelo íon amônio; (b) decomposição do 
íon amônio com liberação da amônia e geração do sítio ácido de Brönsted; (c) desidratação 

de sítio ácido de Brönsted para geração de sítio ácido de Lewis.53 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

Os zeólitos recém sintetizados, calcinados e os obtidos após a troca iônica 

para conversão na forma ácida foram caracterizados físico-quimicamente pelas 

seguintes técnicas: 
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4.2.1. Difratometria de Raios – X (DRX) 

Todos os materiais preparados, recém-sintetizados, calcinados e pós-troca 

ácida foram examinados inicialmente por difratometria de raios-X, a fim de verificar a 

cristalinidade e avaliar como as etapas de calcinação e troca ácida afetaram na 

cristalinidade do material. 

Os difratogramas foram obtidos por um difratômetro Shimadzu, modelo 

XRD6000, com monocromador de grafite, operando com radiação CuK a 40 kV, 30 

mA,  = 1 a 80 Å numa velocidade 2° min-1. Utilizaram-se as fendas de 0,5° para 

divergência, 0,5° para espelhamento e 0,15 mm para recepção. 

Os perfis de difração de raios-X das amostras foram comparados aos padrões 

disponíveis na base de dados da IZA – International Zeolite Association58 e do ICSD 

– Inorganic Crystal Structure Database. 59 

As cristalinidades relativas foram determinadas para as amostras calcinadas 

por comparação das áreas sobre os picos mais intensos, localizados na região de 

22,54 a 25,04° 2. 

 

4.2.2. Espectroscopia por Reflectância Difusa no Infravermelho (DRIFTS) 

Os espectros foram coletados em um espectrômetro Perkin Elmer Spectrum 

BX-II, usando amostras na forma de pó em um acessório de reflectância difusa 

Paragon Spec e acumulando 16 leituras com 4 cm-1 de resolução. Os backgrounds 

foram coletados empregando-se KBr grau espectroscópico. 

As bandas de absorção observadas podem ser divididas em dois grupos, 

segundo o método proposto por Flanigen et al60: i) vibrações internas do tetraedro T-

O4 (T = Si ou Al), e ii)  vibrações que estão relacionadas com as ligações e 

encadeamentos dos tetraedros do zeólito, conforme Tabela 04.  As atribuições de 

outras bandas, referentes às vibrações Bi – O seguiram os estudos da 

literatura.60,61,62,63 
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Tabela 04. Atribuições das bandas estruturais de zeólitos no infravermelho. 

 

Estrutura Modo Vibracional Número de onda, cm-1 

Vibrações internas 

estiramento (assimétrico) 1250 – 950 

estiramento (simétrico) 720 – 650 

deformação angular 500 – 420 

Encadeamentos 
externos 

estiramento (assimétrico) 1150 – 1050 

estiramento (simétrico) 820 – 750 

anel duplo de 5 membros 650 – 500 

abertura do poro 420 – 300 

 

4.2.3.Termogravimetria e Termogravimetria Derivativa (TG/DTG) 

As análises foram conduzidas para todas as amostras a fim de verificar as 

perdas de massa com o aumento da temperatura, em atmosfera inerte. Desta forma 

foram utilizados em média 3 mg da amostra, que foi aquecida numa faixa de 

temperatura de 25 a 1000°C, com taxa de aquecimento de 10°C min-1, sob fluxo de 

nitrogênio (50 mL min-1). O equipamento usado para esta análise foi um Shimadzu 

TGA-50. 

 

4.2.4. Análise Elementar por Espectrometria de Fluorescência de Raios-X 

por Dispersão de Energia (EDX) 

Esta técnica tem a finalidade de identificar e quantificar o teor de óxido de 

bismuto nos catalisadores, sendo utilizada a técnica analítica de espectrometria de 

fluorescência de raios-X por dispersão de energia (EDX). Esta técnica tem sido 

empregada principalmente por não ser destrutiva e por permitir que vários elementos 

sejam analisados simultaneamente com rapidez. Para isso, foi utilizado um 

espectrômetro de raios-X com dispersão de energia, EDX-720 Shimadzu, com fonte 

de radiação de ródio, operando a 15 kV (Na a Sc) ou 50 kV (Ti a U), e fenda 

colimadora de 10 mm. 

As amostras foram analisadas na forma de pó em suportes de polipropileno 

com diâmetro de 5 mm, vedados com filme de polipropileno de 5 m de espessura. 

Os espectros de fluorescência de raios-X foram coletados sob vácuo e as 
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intensidades das linhas de Na, Al, Si e Bi foram tratadas pelo método semi-

quantitativo. 

 

4.2.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura tem a finalidade de analisar a 

morfologia das partículas e cristalitos dos materiais. As amostras foram depositadas 

em um suporte de aço inox, sobre uma fita de carbono, e em seguida metalizadas 

com vapor de ouro por aproximadamente 12 minutos sob vácuo, em um metalizador 

Shimadzu IC 50, operando numa corrente de 4 mA, tensão de 1 kV. As micrografias 

foram coletadas em diferentes magnificações, usando um microscópio eletrônico de 

varredura Shimadzu SS-550, com aceleração de voltagem de 7 a 15 kV. 

 

4.2.6. Análise textural (métodos BET e BJH) 

As isotermas de adsorção de nitrogênio a 77K dos materiais foram coletadas 

em um equipamento da Micromeritics ASAP 2020. As amostras foram pré-tratadas a 

350°C por 180 min sob vácuo (2 μmHg) com objetivo de remover qualquer espécie 

fisissorvida na superfície da amostra antes de proceder à adsorção de N2 na 

temperatura de -196°C. As isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio foram 

tratadas pelos métodos BET e BJH, para determinar os seguintes parâmetros 

texturais: área superficial específica (SBET), diâmetro de poro (dP), volume de poro 

(VP) e distribuição de tamanho de poros. 

 

4.2.7. Dessorção Termoprogramada de Amônia (TPD-NH3) 

A técnica de dessorção termoprogramada de amônia é largamente utilizada pra 

verificação da acidez em materiais utilizados em catálise ácida. Os sítios ácidos são 

classificados em sítios ácidos fracos, médios e fortes de acordo com a interação do 

sítio com a molécula de amônia. Esta atribuição depende da natureza do material, 

mas em geral, quanto mais forte for à interação sítio-NH3, mais energia será 

necessária para promover a dessorção da molécula de amônia. Dessa forma, os 

picos de dessorção de amônia observados em temperaturas inferiores a 200°C são 

classificados como sítios ácidos fracos, sítios ácidos de força média dessorvem 
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entre 200 e 350°C e picos de dessorção de amônia observados acima de 350°C são 

considerados como dessorção de sítios ácidos fortes.64,65  

Os estudos por dessorção termoprogramada de amônia foram realizados nas 

amostras calcinadas e após troca iônica para conversão à forma ácida. 

Os perfis de dessorção termoprogramada de amônia (TPD-NH3) foram obtidos 

através do equipamento Micromeritics Chemsorb 2720. Aproximadamente 200 mg 

das amostras são pré-tratadas a 300°C por 60 min sob fluxo de hélio (25 mL min-1). 

Em seguida, a amostra é resfriada até a temperatura ambiente com o objetivo de 

remoção de possíveis espécies fisissorvidas na superfície da amostra. Após o pré-

tratamento é iniciada a etapa de quimissorção sob fluxo de 25 mL min-1 de 9,9% de 

amônia em hélio na temperatura ambiente por 1 hora. Depois o sistema é purgado 

com hélio a temperatura ambiente por 1 hora (25 mL min-1), e com a finalidade de 

eliminar as moléculas de amônia fisissorvidas, a amostra passa por um tratamento 

térmico a 150°C por 1 hora sob fluxo de hélio (25 mL min-1) sendo depois resfriado 

até a temperatura ambiente. Após esta etapa, tem início a análise de dessorção 

termoprogramada, aquecendo a amostra da temperatura ambiente até 1000°C numa 

taxa de 10°C min-1 sob fluxo de hélio (25 mL min-1) e a quantidade de amônia 

dessorvida é monitorada por um detector de condutividade térmica. 

 

4.2.8. Redução Termoprogramada (TPR) 

A técnica da redução termoprogramada consiste na redução monitorada de um 

sólido sob o fluxo de um gás redutor (geralmente H2) diluído em um gás inerte (He, 

N2 ou Ar), enquanto a temperatura do sistema aumenta linearmente com o tempo. 

Os resultados são obtidos através da análise dos produtos gasosos. A partir dos 

resultados obtidos é possível obter informações sobre a natureza química e o 

ambiente químico das espécies componentes da amostra. Isto é possível analisando 

o pico de máxima redução no perfil térmico. A área do pico corresponde à 

concentração do componente reduzido no material naquela faixa de temperatura. 63 

Os experimentos foram conduzidos num equipamento Chemsorb 2720, Pulse 

Chemisorption System da Micromeritics, equipado com um detector de 

condutividade térmica (TCD), reator de quartzo e um sistema de alimentação de 

gases. A técnica consiste de um pré-tratamento inicial da amostra, a 350°C por 1 h 
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sob fluxo de ar sintético (30 mL min-1), este tratamento tem a finalidade de remoção 

da umidade e possíveis voláteis presentes na amostra, além de certificar que o 

material esteja completamente oxidado. Após o pré-tratamento, a amostra é 

resfriada e então submetida a uma mistura redutora de 10,08% de H2 em argônio 

(25 mL min-1) e aquecida até 1000°C, com taxa de aquecimento de 10°C min-1. O 

sinal correspondente ao consumo de hidrogênio detectado no TCD é processado no 

software Chemsorb TPx. 

 

4.2.9. Espectroscopia por Reflectância Difusa no UV-vis (DRS) 

Esta técnica foi usada com o objetivo de medir a energia de band gap, 

investigando a natureza das espécies de bismuto formadas no interior do sistema 

poroso do zeólito. Os espectros foram coletados em um espectrômetro Thermo-

Fischer Scientific Evolution 600 Uv-vis, empregando o acessório Harrick Praying 

Mantis, na faixa de 190 a 900 nm. As energias de band gap (Eg) foram determinadas 

pelo método da 1ª derivada. 

 

4.2.10. Espectroscopia Fotoeletrônica de Raios-X (XPS) 

Esta técnica foi utilizada com o objetivo de conhecer a natureza e a proporção 

relativa das espécies químicas existentes na superfície do catalisador. 

Os espectros foram obtidos com um espectrômetro ESCALAB VG MKII 

utilizando a radiação não-monocromada de AlK (1486,6 eV); foram registrados o 

espectro geral com “pass energy” de 100 eV e os espectros em alta resolução com 

“pass energy” de 50 eV. A raia do C1s a 284,8 eV foi utilizada como referência. A 

aquisição e tratamento de dados foram feitos com o programa SPECTRA. 

Na análise foram pesquisados os seguintes elementos C, O, Al, Si, Bi e Na, de 

forma a possibilitar uma análise quantitativa. Através dos espectros em alta 

resolução de cada um dos elementos foi possível determinar as suas energias de 

ligação e suas concentrações atômicas superficiais. 
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4.3. TESTES CATALÍTICOS 

 

Os testes catalíticos na reação de desidratação do glicerol a acroleína foram 

conduzidos em um microrreator vertical de fluxo contínuo em vidro borossilicato, com 

placa de vidro sinterizado, operando entre 280 e 320°C, sob fluxo de N2 de 30 mL 

min-1, conforme ilustrado na Figura 17. Utilizou-se 100 mg do catalisador, dispersos 

em pérolas de vidro. Uma solução 36% de glicerol foi alimentada ao reator por uma 

bomba peristáltica numa vazão de 1,7 mL h-1, empregando uma linha pré-aquecida a 

210 – 220°C. Os produtos reacionais foram coletados em intervalos de 30 min num 

trap contendo 10 mL de solução de hidroquinona 0,1%, que tem como finalidade 

estabilizar a acroleína formada, impedindo sua polimerização em meio aquoso.  

Os produtos reacionais foram analisados por cromatografia a gás, sem etapa 

prévia de extração, num cromatógrafo Perkin Elmer Clarus 500, operando com 

detector de ionização de chama (CG-FID) e coluna DB5 (30 m x 0,32 mm x 0,25 

um), usando a seguinte programação de temperatura: 75°C (3min) – 40°C min-1 – 

240°C (5 min). O volume injetado foi de 1 L, no modo splitless, e o gás de arraste 

empregado foi o hélio. Os padrões cromatográficos empregados foram a acroleína 

90% (Aldrich), acetol 90% (Aldrich) e glicerol PA (Synth). 

 

 

Figura 17. Esquema experimental do teste catalítico para reação de desidratação do glicerol. 
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As conversões e seletividades a acroleína foram determinadas pelas Equações 

4 e 5, respectivamente: 

 


        

     
               

        
         (4) 

 

              
                  

                   
       (5) 

 

Como a quantificação de glicerol em fase aquosa por cromatografia gasosa é 

pouco utilizada, as conversões de glicerol foram validadas pelo método volumétrico 

de determinação de glicerina, descrição do método em anexo. 64 

 

4.3.1. Caracterização dos catalisadores pós-teste 

Após os testes catalíticos os catalisadores foram caracterizados por 

difratometria de raios-X (DRX), termogravimetria (TG) em atmosfera oxidante e/ou 

oxidação termoprogramada (TPO), para determinar a natureza das espécies 

carbonáceas depositadas sobre o catalisador e propor um método de regeneração 

para os catalisadores exaustos. 

 

4.3.2. Teste de estabilidade e reciclagem 

Os testes de estabilidade e reciclagem dos catalisadores foram realizados 

empregando 100 mg do catalisador, na temperatura de 320°C, com vazão de glicerol 

36% de 1,7 mL min-1 e 30 mL min-1 do gás de arraste (N2). Foram empregados ciclos 

de 6 h, seguidos de pré-tratamento a 500°C, por 1 h, sob fluxo de 50 mL min-1 de ar 

sintético, para eliminar os depósitos de coque. Os produtos reacionais foram 

coletados e analisados como descrito anteriormente. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

5.1.1. Difratometria de Raios-X 

Os difratogramas de raios-X das amostras recém sintetizadas e calcinadas 

podem ser vistos na Figura 18.a e b respectivamente. 

Os difratogramas das amostras recém-sintetizadas apresentaram os perfis 

característicos de um zeólito de topologia MFI. Não foram observados picos relativos 

a nenhuma das fases do óxido de bismuto (Bi2O3), como pode ser observado pelos 

difratogramas padrões em anexo59, porém o perfil é característico do zeólito ZSM-5, 

independente da razão Bi/Al empregada na síntese. Isto sugere que se houve 

formação de óxido de bismuto segregado no zeólito, este apresenta tamanho sub-

nanométrico e está finamente disperso nos canais do zeólito ZSM-5.  

Os difratogramas das amostras calcinadas revelam que a estrutura do zeólito 

ZSM-5 é conservada após o tratamento térmico em atmosfera oxidante e que, 

mesmo nestas condições, nenhum pico referente aos óxidos de bismuto pode ser 

identificado. 

Os resultados de cristalinidade relativa das amostras calcinadas são mostrados 

na Tabela 05. Observa-se que a amostra com razão molar Bi/Al = 0,20 apresentou 

maior cristalinidade relativa. A cristalinidade dos materiais sintetizados, 

independente da variação na razão molar Bi/Al, oscilou devido a influência do 

tratamento hidrotérmico durante a síntese desses materiais. Essa variação da 

cristalinidade deve influir nas propriedades texturais e ácidas dos materiais, como 

será discutido adiante. 
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Figura 18: Difratogramas de raios-X das amostras (a) recém sintetizadas, (b) calcinadas 

 

Tabela 05: Cristalinidade relativa das amostras de ZSM-5 contendo bismuto após 
calcinação. 

 

Amostra Cristalinidade relativa (%) 

Bi/Al = 0 69 

Bi/Al = 0,20 100 

Bi/Al = 0,25 85 

Bi/Al = 0,33 51 

Bi/Al = 0,50 61 

Bi/Al = 1,0 92 
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5.1.2. Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR) 

A Figura 19 apresenta os espectros de infravermelho dos materiais recém 

sintetizados e após calcinação na região das vibrações de rede. 

As absorções em torno de 1100, 800 e 450 cm-1 são bandas vibracionais 

características de materiais com alto teor de silício e correspondem às vibrações 

internas dos tetraedros TO4 (T = Si, Al), ou mais especificamente, ao estiramento 

assimétrico, estiramento simétrico e deformação angular, respectivamente. A 

absorção em torno de 1220 cm-1 é devido ao estiramento assimétrico dos 

encadeamentos dos tetraedros. 68 

As bandas de absorção na região de 650 – 550 cm-1 são atribuídas à presença 

de anéis duplos de 4, 5 e 6 membros na estrutura do zeólito, as quais são 

características para os zeólitos e muitos silicatos. 69 Para o zeólito ZSM-5, que é um 

zeólito do grupo pentasil, esta pode ser observada em torno de 550 cm-1. 

Estas absorções estão presentes tanto nas amostras recém-sintetizadas 

(Figura 19.a), quanto nas amostras calcinadas (Figura 19.b), mas o ombro na região 

de 900 a 1000 cm-1, referente à presença de grupos silanóis adjacentes a tetraedros 

TO4, decresce em intensidade após a calcinação, sugerindo que houve 

condensação de grupos silanóis em sítios defeituosos. A literatura relata que esta 

banda também pode ser originada por grupos –(SiO)3Si – O – Bi,7 no entanto não se 

observa o aumento desta banda quando a razão molar Bi/Al aumenta, seja nas 

amostras do zeólito ZSM-5 recém-sintetizadas, sejam nas amostras calcinadas. Isto 

sugere que ocorre uma sobreposição destas bandas, e que há formação de 

oxohidroxocompostos de bismuto, características de baixo comprimento de onda. 7 A 

banda fraca observada em torno de 1450 a 1480 cm-1 é atribuída ao estiramento C-

H do cátion tetrapropilamônio, empregado como agente direcionador de estrutura na 

síntese do zeólito ZSM-5.70 
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Figura 19. Espectros de infravermelho das amostras do zeólito ZSM-5 contendo bismuto: (a) 
recém-sintetizadas e (b) calcinadas, nas diferentes razões Bi/Al. 

 

Os espectros de FTIR obtidos possibilitaram somente a confirmação da 

estrutura MFI, que permaneceu intacta durante as etapas de preparação dos 

catalisadores. As bandas associadas às espécies de bismuto presentes não 

puderam ser investigadas por esta técnica, devido à sobreposição das bandas do 

zeólito com as do óxido de bismuto, como pode ser observado na Tabela 06.  
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Tabela 06. Atribuição das bandas vibracionais do óxido de bismuto no infravermelho. 
 

Atribuições Número de onda (cm-1) Referência 

Deformação angular das unidades [BiO6] 
370 – 420 

530 – 540 
58, 59 

Estiramento Bi - O das unidades [BiO6] 600 – 610 59 

Deformação angular das unidades [BiO3] 630 60 

Estiramento simétrico nas unidades [BiO3] 830 – 845 60 

Vibração das unidades [BiO6] distorcidas 860 – 865 58, 59 

Vibrações Bi-O-Bi 1101 – 1105 58, 59 

 

Dumitriu et al.7 também não observaram as bandas específicas dos óxidos de 

bismuto. No entanto, os autores sugeriram que a formação de clusters de óxido de 

bismuto no interior dos poros do zeólito causa uma distorção do retículo, provocando 

um alargamento na absorção referente aos anéis duplos de 5 membros, observada 

em  550 cm-1, mas este alargamento não foi observado de forma inequívoca nos 

espectros da Figura 19. 

 

5.1.3. Termogravimetria e termogravimetria derivativa (TG/DTG) 

A termogravimetria (TG/DTG) das amostras recém sintetizadas pode ser vista 

na Figura 20. A derivada das curvas termogravimétricas apresentou três regiões de 

perda de massa do zeólito, sendo elas em torno de: 

i) 35 – 331ºC, referente à perda de água fisissorvida; 

ii) 350 – 530ºC, referente à decomposição do cátion TPA+; 

iii) 570 – 820ºC, referente à desidroxilação e/ou decomposição dos resíduos 

do direcionador orgânico. 67 

As curvas DTG (Figura 20 b) mostram que a decomposição do direcionador é 

deslocada para temperaturas inferiores com o aumento da razão Bi/Al.  
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Figura 20: Termogravimetria e termogravimetria derivativa das amostras recém-sintetizadas 
nas diferentes razões Bi/Al, obtidas com taxa de aquecimento de 10°C mim-1 sob fluxo de 

nitrogênio. 

 

A perda de massa na região ii, referente à decomposição do cátion 

tetrapropilamônio (TPA+), apresenta uma boa correlação com os dados de 

cristalinidade relativa (Tabela 05), o que está de acordo com o relatado por Savio68. 

Esse trabalho concluiu que o aumento na razão molar SiO2/Al2O3 é acompanhado 
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pela diminuição da perda de massa referente a decomposição do direcionador 

orgânico. Este fato, aliado ao aumento da razão Bi/Al resulta numa oscilação de 

valores de perda de massa, que pode ser devido às diferentes quantidades 

fisissorvidas e quimissorvidas do direcionador orgânico no zeólito. 

 

Tabela 07. Distribuição de perda de massa relativa nas amostras variando a razão Bi/Al por 
região de temperatura. 

 

Amostra 
Perda de Massa (%) 

i) 35 - 150°C ii) 350 - 530°C iii) 570 - 820°C Total 

Bi/Al = 0 3,23 8,17 12,03 23,43 

Bi/Al = 0,20 0,94 8,29 12,95 22,18 
Bi/Al = 0,25 0,86 7,09 11,01 18,96 
Bi/Al = 0,33 0,43 7,15 10,75 18,33 

Bi/Al = 0,50 0,98 5,94 10,33 17,25 

Bi/Al = 1,0 1,53 7,21 11,49 20,23 

 

5.1.4. Análise Elementar (EDX) 

Os resultados de análise elementar, obtidos por Espectrometria de 

Fluorescência de Raios-X por Dispersão de Energia, para as amostras após 

conversão à forma ácida encontram-se na Tabela 08. 

 

Tabela 08. Análise elementar por EDX das amostras ácidas. 

 

Amostras 
Bi2O3/Al2O3 SiO2/Al2O3 SiO2/(Bi2O3+Al2O3) 

Ta Eb Ta Eb Ta Eb 

Bi/Al = 0 0 0,00 45 42,8 45 42,8 

Bi/Al = 0,20 0,20 0,25 54 52,7 45 42,0 

Bi/Al = 0,25 0,25 0,31 56 51,4 45 39,1 

Bi/Al = 0,33 0,33 0,45 60 60,8 45 42,1 

Bi/Al = 0,50 0,50 0,73 67 66,0 45 38,1 

Bi/Al = 1,0 1,0 1,13 90 90,2 45 42,4 
a Valores de razão molar nominal. 
b Valores de razão molar experimental. 
 

A análise revela que os valores de razão molar Bi2O3/Al2O3 nominal se 

distanciam da experimental à medida que aumenta o teor de bismuto no zeólito. No 

entanto as razões molares SiO2/Al2O3 e SiO2/(Bi2O3+Al2O3) são praticamente 
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constantes, de modo que as diferenças entre razão molar nominal e experimental 

podem ser consideradas dentro do erro experimental. 

Os resultados de EDX estão coerentes com a química do bismuto, que tende a 

formar oxohidroxocomplexos insolúveis em meio fortemente básico, enquanto Si e Al 

formam compostos solúveis, a depender do pH. Isto significa que o bismuto foi 

completamente incorporado à matriz do zeólito, mas nem todo o silício e o alumínio 

podem ter sido incorporados na faixa de pH observada durante a síntese 

hidrotérmica, o que pode explicar as razões Bi/Al experimentais serem maiores do 

que as nominais. 

 

5.1.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A Figura 21 traz imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura das 

amostras calcinadas e ácidas variando a razão Bi/Al. As imagens apresentam 

partículas com morfologia elipsoidal e monodispersa7 com tamanhos que variam de 

14,7 x 16,6 m a 5,0 x 6,6 m, o que está de acordo com a morfologia típica 

observada para o zeólito ZSM-5.5,56 A partir da análise das dimensões destas 

partículas foi possível observar que o aumento da razão Bi/Al resulta numa 

diminuição do tamanho de partícula, de modo que a amostra com razão Bi/Al = 1,0 

apresenta partículas de menores dimensões. Em altas magnificações observa-se 

que as partículas elipsoidais das amostras são formadas por agregados de cristalitos 

prismáticos muito pequenos. 

 

  
(a) (b) 
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(c) (d) 

  
(e) (f) 

  
(g) (h) 

  
(i) (j) 
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(k) (l) 

Figura 21. Microscopia eletrônica de varredura para os zeólitos ZSM-5, obtidos com 
diferentes razões molares Bi/Al. Bi/Al = 0: a) aumento de 1000 vezes e b) aumento de 4000 

vezes; Bi/Al = 0,20: c) aumento de 700 vezes e d) aumento de 2000; Bi/Al = 0,25 e) aumento 
de 400 vezes e f) aumento de 4000 vezes; Bi/Al = 0,33 g)  aumento de 700 vezes e h) 

aumento de 3000 vezes; Bi/Al = 0,50 i) aumento de 1200 vezes e j) aumento de 7000; Bi/Al 
= 1,0 k) aumento de 2400 vezes e l) aumento de 7000 vezes 

 

5.1.6. Análise textural 

As isotermas de adsorção de nitrogênio das amostras de zeólito ZSM-5 

contendo bismuto (SABiOs) em diferentes razões molares Bi/Al são mostradas na 

Figura 22. Os perfis das isotermas para todos os materiais são do Tipo IV, 

correspondendo a materiais que possuem microporos, evidenciados pela presença 

do ponto de inflexão em valores baixos de pressão relativa P/Po, mas também pela 

presença de mesoporos, estes últimos responsáveis pela histerese devida ao 

fenômeno de condensação capilar. A quantidade adsorvida tende para um valor 

máximo finito que corresponde ao preenchimento completo dos capilares com o 

adsorbato no estado líquido. A isoterma de adsorção dos materiais zeolíticos 

possuem loop de histerese do tipo H4, caracterizado pelos dois ramos da isoterma 

quase horizontais e paralelos, este tipo caracteriza materiais com mesoporos 

estreitos, em forma de fenda.57 
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Figura 22: Isotermas de adsorção de nitrogênio dos zeólitos ZSM-5 com diferentes razões 
molares Bi/Al: (a) Bi/Al = 0; (b) Bi/Al = 0,20; (c) Bi/Al = 0,25; (d) Bi/Al = 0,33; (e) Bi/Al = 0,50 

e (f) Bi/Al = 1,0. 

 

As isotermas de adsorção de nitrogênio da Figura 22 foram tratadas 

matematicamente pelos métodos BET e t-plot, para acessar informações sobre a 

microporosidade dos zeólitos, e pelo método BJH, para obter dados acerca do 

diâmetro e volume dos mesoporos. 57  
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Tabela 09: Propriedades texturais dos zeólitos ZSM-5 com diferentes razões molares Bi/Al. 
 

Amostra 
SBET 

(m2 g-1) 

Amicroporos 

(cm2 g-1)a 

Vmicroporos 

(cm3 g-1)a 

Vmesoporos 

(cm3 g-1)b 

dmesoporos 

(nm)b 

Bi/Al = 0 377 217,74 0,1009 0,0385 4,44 

Bi/Al = 0,20 369 225,45 0,1048 0,0384 5,04 

Bi/Al = 0,25 361 257,08 0,1046 0,0390 5,44 

Bi/Al = 0,33 371 224,49 0,1045 0,0397 5,76 

Bi/Al = 0,50 355 231,69 0,1077 0,0426 6,45 

Bi/Al = 1,0 363 224,84 0,0997 0,0400 7,45 
a 

Métodos BET e t-plot 
 

b
 Método BJH

 

 

As medidas de área específica pelo método BET sugerem que o aumento da 

razão Bi/Al provoca bloqueio parcial dos poros pela formação de clusters de Bi2O3. 

Esta hipótese é confirmada pela análise do volume e da área de microporos, que 

sugerem uma diminuição significativa.  

O volume de mesoporos das amostras em relação ao volume de microporos foi 

muito menor independente da razão molar Bi/Al. Contudo, não se observa uma 

variação significativa no volume de mesoporos determinado pelo método BJH, mas 

é preciso considerar que os mesoporos observados para estes materiais são 

majoritariamente do tipo secundário, ou seja, formados pelo empilhamento dos 

cristalitos na formação das partículas elipsoidais. Observa-se, no entanto, um 

aumento linear do diâmetro de mesoporos, provavelmente como consequência da 

diminuição do tamanho de partícula com o aumento da razão molar BI/Al, observada 

pelo MEV. 

 

5.1.7. Dessorção Termoprogramada de Amônia (TPD-NH3) 

Os perfis de dessorção termoprogramada de amônia dos zeólitos calcinados e 

na forma ácida são observados na Figura 23. Estes foram deconvoluídos, de modo 

que as curvas simuladas apresentassem coeficiente de correlação maior que 

0,9991. A quantificação dos sítios ácidos de Brönsted dos materiais é mostrada nas 

Tabelas 10 e 11. 
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Figura 23: Perfis de TPD-NH3 dos catalisadores calcinados (a) e ácidos (b). As linhas 
representam; ─ Curva experimental; ---, Curva simulada 

 

É possível observar que para as amostras calcinadas o perfil de TPD-NH3 é 

muito semelhante ao da amostra com razão Bi/Al = 0, e à medida que a razão Bi/Al 

aumenta a quantidade dos sítios ácidos moderados cresce significativamente, 

exceto no catalisador de razão Bi/Al = 0,50 que possui 62,6% de sítios ácidos fracos, 

bem como seu perfil de TPD-NH3 apresenta um pico de dessorção em temperatura 

inferior aos demais catalisadores. 
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Tabela 10: Quantificação dos sítios ácidos por TPD-NH3 das amostras calcinadas. 
 

Amostra 
Tipo de 

sítio 
T (C) Sítios ácidos (μmol.g-1) 

N total de sítios 

(μmol.g-1) 

Bi/Al = 0 

Fraco 215,1 1,56 (27,7%) 

5,59 Moderado 294,5 2,59 (46,3%) 

Forte 368,8 1,45 (25,9%) 

Bi/Al = 0,20 

Fraco 219,1 1,90(27,4%) 

6,94 Moderado 290,5 2,74 (39,5%) 

Forte 375,9 2,30 (33,1%) 

Bi/Al = 0,25 

Fraco 237,8 1,59 (23,28%) 

6,83 Moderado 314,5 3,41 (49,93%) 

Forte 436,1 1,83 (26,79%) 

Bi/Al = 0,33 

Fraco 223,4 1,89 (26,73%) 

7,07 Moderado 304,4 3,87 (54,74%) 

Forte 431,4 1,31 (18,53%) 

Bi/Al = 0,50 

Fraco 133,6 1,08 (25,2%) 

4,28 Fraco 201,7 1,60 (37,4%) 

Moderado 316,5 1,60 (37,4%) 

Bi/Al = 1,0 

Fraco 236,6 1,67 (24,78%) 

6,74 Moderado 322,2 4,31 (63,95%) 

Forte 431,6 0,76 (11,27%) 

 

Analisando os catalisadores na forma ácida, Figura 23 b, pode-se perceber que 

o de razão Bi/Al = 0 possui dois picos de dessorção e nas demais razões 

apresentam-se três picos de dessorção. É possível observar o aumento da 

quantidade de sítios ácidos fortes e o desaparecimento dos sítios ácidos fracos, 

porém houve um aumento pouco significativo na quantidade total de sítios ácidos, 
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exceto para o catalisador de razão Bi/Al = 1,0, em que decresce a quantidade total 

de sítios ácidos (Tabela 11). 

 
Tabela 11. Quantificação dos sítios ácidos por TPD-NH3 das amostras na forma ácida. 

 

Amostra Tipo de sítio T (C) Sítios ácidos (μmol.g-1) 
N total de sítios 

(μmol.g-1) 

Bi/Al = 0 
Moderado 247,4 3,40 (46,96%) 

7,24 
Forte 444,3 3,84 (53,04%) 

Bi/Al = 0,20 

Moderado 252,6 3,85 (46,55%) 

8,27 Forte 374,1 1,40 (16,93%) 

Forte 469,8 3,02 (36,52%) 

Bi/Al = 0,25 

Moderado 259,9 2,99 (43,40%) 

6,89 Forte 370,8 1,17 (16,98%) 

Forte 464,2 2,73 (39,62%) 

Bi/Al = 0,33 

Moderado 256,1 4,04 (46,22%) 

8,74 Forte 389,6 2,10 (24,03%) 

Forte 475,0 2,60 (29,75%) 

Bi/Al = 0,50 

Moderado 264,2 3,64 (45,39%) 

8,02 Forte 433,3 3,47 (43,27%) 

Forte 498,0 0,91 (11,34%) 

Bi/Al = 1,0 

Moderado 249,7 2,78 (46,80%) 

5,94 Forte 405,6 2,66 (44,78%) 

Forte 469,1 0,50 (8,42%) 

 

5.1.8. Redução Termoprogramada 

Os experimentos de redução termoprogramada foram realizados visando 

esclarecer a natureza das espécies de bismuto que se formaram no interior dos 

poros do zeólito ZSM-5. Inicialmente, foram realizados testes em branco com o 
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reator de quartzo vazio e com o zeólito H-ZSM-5 (amostra com razão molar Bi/Al = 

0), com o objetivo de afastar a possibilidade de quaisquer artefatos de temperatura 

ou de contaminação das amostras.  

As amostras calcinadas não apresentaram picos de redução, 

independentemente da razão molar Bi/Al empregada na síntese, sugerindo que 

nestas amostras o bismuto está estabilizado em uma forma não redutível, 

provavelmente em forte interação com a rede do zeólito. Dumitriu et al7 propuseram 

que a presença de espécies de bismuto(III) durante a síntese do zeólito pode 

resultar na condensação via reação de oxolação (Equação 6) ou olação (Equação 

7): 

 

(BinOn-xHx) – OH + HO – Si(OSi)3–  (BinOn-xHx) – O – Si(OSi)3–  (6) 

 

(BinOn-xHx) – BiO + HO – Si(OSi)3–  (BinOn-xHx) – BiO – OH – Si(OSi)3– (7) 

 

Uma hipótese para que a redução das espécies de bismuto seja possível após a 

conversão à forma ácida, seria a da labilização destas ligações durante o processo 

de troca iônica, gerando clusters óxidos que podem ser detectados por TPR. 

A Figura 24 apresenta os perfis de TPR das amostras do zeólito ZSM-5 

contendo bismuto na forma ácida, nas diferentes razões Bi/Al. 
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Figura 24. Perfis de redução termoprogramada das amostras nas diferentes razões Bi/Al 

após conversão ácida. 
 

O óxido de bismuto apresenta um pico largo de redução entre 350 e 830°C, 

centrado em 702°C, assimétrico na região de temperaturas inferiores, com um 

ombro em 619°C. As espécies de óxido de bismuto geradas no interior do sistema 

poroso do zeólito ZSM-5 apresentam pico de redução em temperaturas em torno de 

360°C, bem inferiores ao do óxido mássico. Irmawati et al.72 sugeriram que a 

redução do tamanho do óxido de bismuto para dimensões nanométricas provoca a 

diminuição da temperatura de redução para valores significativamente mais baixos, 

sendo observados picos entre 327 e 677°C. Como os canais da estrutura MFI 

possuem cerca de 5 Å de diâmetro e no cruzamento dos canais de cerca de 8 

Å60,61,62, é possível inferir que o tamanho dos clusters óxidos formados devem 

possuir no máximo estas dimensões. 

O consumo de hidrogênio em cada perfil de redução foi quantificado e 

apresentado na Tabela 12. Usando como padrão a redução do óxido de bismuto 

mássico (Equação 8): 

 

Bi2O3 (s) + 3H2 (g)  2 Bi (s) + 3H2O (g)   (8) 



65 
 

 

e admitindo a redução total do óxido de bismuto, a razão molar H2/Bi seria igual a 

1,5. Para todas as amostras a razão molar observada é inferior à prevista, sugerindo 

que nem todo o bismuto incorporado nos poros do zeólito está sendo reduzido, o 

que é mais uma evidência experimental de que os clusters de óxido de bismuto 

redutíveis são aqueles formados pela hidrólise das ligações Si – O – Bi, formadas 

por olação ou oxolação.7 

 

Tabela 12: Análise quantitativa dos dados de TPR. 
 

Amostra Tm (°C) Razão molar H2/Bi 

Bi/Al = 0,0 0 0 
Bi/Al = 0,20 364 0,77 
Bi/Al = 0,25 357 0,83 
Bi/Al = 0,33 365 0,64 
Bi/Al = 0,50 369 0,81 
Bi/Al = 1,0 347 0,76 

 

 

5.1.9. Espectroscopia por Reflectância Difusa no UV - Vis (DRS) 

A análise de espectroscopia por reflectância difusa no UV-vis teve como 

finalidade confirmar a presença de Bi2O3 nos poros do zeólito ZSM-5 conforme 

mostrado na Figura 25. 
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Figura 25: Espectro de absorção das amostras variando a razão Bi/Al por UV-Vis DRS. 
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É possível observar que o zeólito H-ZSM-5 (Bi/Al = 0) apresenta bandas de 

absorção pouco intensas apenas na região do ultravioleta. A introdução do bismuto 

na estrutura do zeólito, por síntese direta, leva ao surgimento de uma banda de 

absorção em 220 nm, cuja borda de absorção ocorre entre 300 e 400 nm. Os 

valores de band gap foram calculados pelo método da 1ª derivada e são listados na 

Tabela 13. 

 

Tabela 13. Energia de band gap (Eg) das amostras do zeólito ZSM-5 variando a razão Bi/Al. 
 

Amostra Eg (eV) 

Bi/Al = 0  
Bi/Al = 0,20 3,70 
Bi/Al = 0,25 3,71 
Bi/Al = 0,33 3,77 
Bi/Al = 0,50 3,67 
Bi/Al = 1,0 3,52 

 

Comparando os valores de energia de band gap das amostras com os valores 

da literatura para o Bi2O3 bulk, que é em torno de 2,75 eV 39, conclui-se que o óxido 

de bismuto presente no materiais zeolíticos possuem um band gap maior e, 

portanto, deve estar em tamanho de partícula sub-nanométrico. 

 

5.1.10. Espectroscopia Fotoeletrônica de Raios-X (XPS) 

Os espectros XPS obtidos na região Bi 4f7/2 e Bi 4f5/2 para os catalisadores com 

razões Bi/Al = 0; 0,2 e 1,0 são mostrados na Figura 26. Os valores da energia de 

ligação Bi 4f7/2 e Bi 4f5/2 são coerentes com a formação de Bi2O3.
7,39 Não se 

observaram diferenças significativas nas energias de ligação Bi 4f entre as amostras 

com diferentes razões Bi/Al. 
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Figura 26. Espectro XPS das amostras calcinadas a 550°C na região do Bi 4f. 
 

Na Tabela 14 estão resumidas as energias de ligação dos elétrons de cerne 

para os demais elementos constituintes das amostras em estudo. As energias de 

ligação associadas às transições do O 1s, Al 2p e Si 2p são típicos do oxigênio, 

alumínio e silício em zeólitas e a presença de Na 1s deve-se à presença do cátion 

sódio em pelo menos parte dos sítios de troca nas amostras calcinadas. 

Tabela 14. Energias de ligação dos principais elementos determinadas por XPS. 

 

Elemento 
Energias de Ligação (eV) 

Bi/Al = 0 Bi/Al = 0,20 Bi/Al = 1,0 

O 1s 533,6 533,2 533,6 

Al 2p 74,7 74,4 74,5 

Si 2p 103,6 103,3 103,7 

Bi 4f  159,9 / 165,5 160,1 / 165,4 

Na 1s 1074,4 1073,9 1074,2 

 

Com base nos espectros de XPS foram calculadas as concentrações atômicas 

superficiais dos catalisadores. Os resultados se encontram na Tabela 15. É possível 

observar a partir da Tabela 15 que a quantidade de bismuto superficial nos 

catalisadores independe das diferentes razões Bi/Al. 
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Tabela 15. Concentrações atômicas superficiais (%) nas amostras de ZSM-5 contendo 
bismuto. 

 

Elemento 
Concentrações atômicas superficiais (%) 

Bi/Al = 0 Bi/Al = 0,20 Bi/Al = 1,0 

O 1s 57,4 59,0 59,7 

Al 2p 1,1 1,3 0,6 

Si 2p 30,0 30,1 31,7 

Bi 4f  0,1 0,1 

Na 1s 2,6 2,8 2,0 

C 1s 9,0 6,7 5,7 

 

 

6.2. AVALIAÇÃO CATALÍTICA 

 

A desidratação do glicerol a acroleína foi conduzida em fase gasosa 

empregando a amostra do zeólito H-ZSM-5 (Bi/Al = 0), visando investigar a 

influência da temperatura de reação e velocidade espacial (GHSV) sobre a 

conversão de glicerol e rendimento em acroleína em função do tempo de reação. As 

melhores condições foram empregadas para avaliar os catalisadores com diferentes 

razões molares Bi/Al. 

6.2.1. Influência da temperatura de reação 

A Figura 27 apresenta o efeito da temperatura de reação sobre a conversão e 

seletividade do catalisador H-ZSM-5 (Bi/Al = 0) na desidratação do glicerol a 

acroleína em fase gasosa. 
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Figura 27: Curvas de conversão de glicerol (a) e seletividade a acroleína (b) em função do 
tempo na reação, variando a temperatura da reação com o catalisador H-ZSM-5 (Bi/Al = 0). 
Condições do teste: massa de catalisador = 0,1g, vazão de glicerol = 1,7 mL h-1, vazão de 

gás de arraste = 30 mL min-1. 
 

Na temperatura de 280°C foi possível observar que a conversão de glicerol 

com 30 minutos de reação foi de 85% e no decorrer do tempo a conversão decresce 

chegando a 25% de conversão de glicerol com 6 horas de reação.  
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Na temperatura de 300°C a conversão inicial do glicerol também é em torno de 

85%, mas com o decorrer do tempo reacional ocorre a diminuição da conversão 

mais rapidamente, havendo decréscimo menos acentuado a partir de 3 horas de 

reação, e com 6 horas de teste catalítico a conversão de glicerol na fase gasosa foi 

semelhante a conversão a 280°C. 

Na temperatura de 320°C, a conversão inicial nos primeiros 30 minutos de 

reação foi menor que nas outras temperaturas sendo a conversão de glicerol a 

acroleína em torno de 75%, em contrapartida com o decorrer do tempo reacional 

nesta temperatura, o decréscimo de conversão de glicerol não foi abrupto e com 6 

horas de reação a conversão foi em torno de 20%. 

A seletividade a acroleína em função da variação de temperatura na reação na 

desidratação do glicerol com o catalisador na razão H-ZSM-5 (Bi/Al = 0) durante 6 

horas é apresentada na Figura 27.b. É possível observar que com o aumento da 

temperatura, há diminuição na conversão de glicerol (Figura 27.a), mas em 

contrapartida ocorre o aumento da seletividade para o produto de interesse. O perfil 

das curvas de seletividade em função do tempo é semelhante. 

Na temperatura reacional de 280°C é possível avaliar que este inicia nos 

primeiros 30 minutos de reação uma seletividade a acroleína em torno de 20%, mas 

com o decorrer do tempo reacional este decai para 8% de seletividade após 6 horas. 

Na temperatura de 300°C, nos primeiros 30 minutos de reação a seletividade a 

acroleína é em torno de 40% e a seletividade decai em função do tempo de reação 

sendo após 6 horas 20% de seletividade a acroleína. Na temperatura de 320°C o 

catalisador apresenta a maior seletividade. Nos primeiros 30 minutos se obtém 70% 

de seletividade a acroleína que decresce em função do tempo de reação e após 6 

horas a seletividade está em 40%. 

Analisando o comportamento geral de conversão de glicerol (Figura 27a), bem 

como a sua respectiva seletividade a acroleína (Figura 27b) nas diferentes 

temperaturas ficou determinado que a temperatura ótima de reação é 320°C. Apesar 

de ter uma conversão em todo teste catalítico menor do que nas outras 

temperaturas, esta favorece a melhor seletividade ao produto de interesse. 
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6.2.2. Influência da velocidade espacial 

A velocidade espacial horária (GHSV – Gas Hourly Space Velocity) é um 

parâmetro extremamente importante no dimensionamento de um reator catalítico. O 

GHSV descreve qual é a vazão do gás reagente normalizada pelo próprio volume do 

reator, descontado o volume ocupado pelo catalisador e não acessado pelo fluido. 

Como os catalisadores são geralmente compostos por estruturas microporosas, sua 

densidade real é importante para a determinação adequada deste parâmetro de 

processo (Equação 9). A velocidade espacial pode ser calculada por: 

 

     
   

 
     (9) 

 

em que: F é a vazão do gás (em cm3 h-1), d é a densidade real do catalisador (em g 

cm-3) e m é a massa de catalisador no leito do reator (em g). A velocidade espacial 

horária é inversamente proporcional ao tempo de contato entre os reagentes e os 

sítios catalíticos. O uso de um valor adequado de GHSV impede que restrições 

difusionais intrapartícula ou de filme afetem desfavoravelmente a atividade do 

catalisador. 

Os resultados da influência do GHSV na conversão do glicerol e na 

seletividade a acroleína em função do tempo de reação, na desidratação do glicerol 

em fase gasosa, são mostrados na Figura 28. 
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Figura 28. Curvas de conversão de glicerol (a) e seletividade a acroleína (b) em função do 
tempo de reação, variando o GHSV na reação de desidratação do glicerol à acroleína em 

fase gasosa com o catalisador H-ZSM-5 (Bi/Al = 0) Condições do teste: massa de 
catalisador = 0,1 ou 0,3 g, vazão de glicerol = 1,7 mL h-1, vazão de gás de arraste = 30 mL 

min-1, temperatura = 320°C. 

 

Neste sistema, o GHSV foi variado mantendo-se a vazão total de gás de 

arraste (N2) de 30mL min-1 e a vazão total de glicerol a 36% (1,7 mL h-1) e variando a 

massa do catalisador em dois níveis: 100 e 300 mg. Vale ressaltar que todos os 

outros parâmetros do teste catalíticos já descritos anteriormente foram mantidos. 
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Na avaliação catalítica em que o GHSV foi de 1500 h-1 foi possível observar 

que houve uma maior conversão do glicerol na reação nos primeiros 60 minutos em 

torno de 80%, mas esta conversão decai aproximadamente para a metade (40%) 

com 90 minutos de reação. Este decréscimo continua acentuado durante todo teste 

catalítico e após 6 horas de reação a conversão de glicerol na desidratação é de 

10%. Na avaliação com o GHSV de 4500 h-1, a conversão de glicerol na reação nos 

primeiros 30 minutos é em torno de 75%. E com o decorrer da reação há diminuição 

desta conversão, porém não de forma tão acentuada quanto para o GHSV de 1500 

h-1, e após as 6 horas de reação este também possui uma conversão de glicerol em 

torno de 10%. 

As curvas de seletividade, Figura 28b, demonstram que o GHSV de 4500 h-1, 

em que foi usado 100mg do catalisador, possui uma maior seletividade a acroleína 

do que o de GHSV de 1500 h-1, em que foi usado 300mg. 

Estes resultados sugerem que quanto maior é o tempo de contato entre o 

glicerol na fase gasosa e os sítios ácidos do catalisador, maior é a conversão, no 

entanto o catalisador desativa mais rapidamente. Por outro lado, quanto menor é o 

tempo de contato, menor é a probabilidade de ocorrência de reações paralelas que 

formem outros produtos, que não a acroleína, logo a seletividade aumenta. 

Desta forma, foram escolhidos os seguintes parâmetros reacionais para 

realizar os testes dos catalisadores contendo bismuto nas diferentes razões Bi/Al: 

temperatura de reação de 320°C, fluxo de gás de arraste de 30mL min-1, vazão de 

glicerol de 1,7 mL h-1 e massa de catalisador de 100 mg. 

 

 

6.2.3. Influência da razão molar Bi/Al 

Os resultados de conversão do glicerol dos testes catalíticos utilizando 

catalisadores H-ZSM-5, variando a razão Bi/Al, são mostrados na Figura 29. 

A análise dos resultados mostrados na Figura 29 permite afirmar que à medida 

que aumenta a razão molar Bi/Al, há um aumento na conversão de glicerol até a 

razão Bi/Al = 0,33, que apresenta aproximadamente 100% de conversão na primeira 

hora de reação. Com o aumento da razão molar Bi/Al, os valores de conversão de 
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glicerol decrescem numa faixa de 80% e 95% para os catalisadores com razão Bi/Al 

= 0,50 e Bi/Al = 1,0, respectivamente. 

Após 6 horas de reação, os catalisadores com razão molar Bi/Al = 0,33 e Bi/Al 

= 1,0 apresentam os maiores valores de conversão de glicerol, em torno de 25%, 

seguido dos catalisadores com razão molar Bi/Al = 0,25 e Bi/Al = 0,50, que 

apresentam conversão de glicerol de aproximadamente 18%. Os catalisadores com 

razão molar Bi/Al = 0 e Bi/Al = 0,20 apresentam os menores valores de conversão, 

em média de 13%. 

A partir dos resultados obtidos pode-se perceber que existe uma razão molar 

Bi/Al ótima para conversão de glicerol, que se refere a amostra Bi/Al = 0,33, a qual 

apresentou o melhor desempenho ao longo da reação. Este fato pode ser explicado 

devido à maior quantidade de sítios ácidos totais deste catalisador, que são 

majoritariamente sítios ácidos moderados que, conforme descrito na literatura, são 

os mais adequados para este tipo de reação. 3 
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Figura 29: Curvas de conversão do glicerol (a) e seletividade a acroleína (b) em função do 
tempo de reação na desidratação do glicerol a acroleína na fase gasosa com os 

catalisadores zeolíticos contendo bismuto nas diferentes razões Bi/Al. Condições do teste: 
massa de catalisador = 100 mg, vazão de glicerol = 1,7 mL h-1, vazão de gás de arraste = 30 

mL min-1, temperatura = 320°C. 
 

Os resultados de seletividade a acroleína apresentados na Figura 29 mostram 

que o catalisador mais seletivo na reação de desidratação de glicerol a acroleína foi 

aquele com razão molar Bi/Al = 0, com 70% nas primeiras horas de reação e 40% 

após 6 horas de reação.  

Os demais catalisadores tiveram perfis semelhantes e contínuos durante todo o 

tempo reacional. Dentre estes, o catalisador com razão molar Bi/Al = 0,50 teve maior 

destaque com valores de seletividades entre 30% nas primeiras horas de reação e 

40% na última hora de reação. O catalisador com razão molar Bi/Al = 0,33 iniciou a 

reação com comportamento semelhante ao descrito anteriormente, no entanto, após 

6 horas de reação, os valores de seletividade a acroleína decresceram até 

aproximadamente 20%. Os catalisadores com razão molar Bi/Al = 0; 0,20 e 0,25 

durante todo tempo reacional permaneceram com valores de seletividade a 

acroleína menores que 20%. 
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Os resultados apresentam boa correlação com a quantidade e a distribuição de 

sítios ácidos de cada material,bem como com a cristalinidade relativa, conforme 

pode ser visto na Tabela 16. 

 

Tabela 16. Análise comparativa dos dados de atividade catalítica, cristalinidade relativa e 
TPD-NH3. 

a
 Após 30 min e 6 h de reação. 

 

6.2.4. Caracterização dos catalisadores pós-teste 

O decréscimo nos valores de conversão a glicerol e seletividade a acroleína 

observado em todos os materiais durante a reação sugere que há formação de 

coque nos canais e cavidades do catalisador. A formação de coque foi investigada a 

partir da análise de TG/DTG em atmosfera oxidante para as amostras da peneira 

molecular H-ZSM-5 com diferentes razões Bi/Al, após o teste catalítico. Os dados de 

perda de massa na região de 400 a 800C são mostrados na Tabela 17. 

Os dados da Tabela 17 confirmam que a formação de resíduos carbonáceos 

está relacionada com a quantidade de sítios ácidos fortes, sugerindo que uma alta 

densidade de sítios ácidos fortes é desfavorável para a reação. Observa-se também 

que as peneiras moleculares com bismuto com menor perda de massa são mais 

seletivas, devido a sua menor quantidade de sítios ácidos fortes. 

 

 

Amostra  
Conversãoa  

(%)  
Seletividadea  

(%)  

Cristalinidade 
Relativa 

(%) 

Sítios ácidos 
(μmol.g-1)  

Fração de 
sítios  
(%)  

Bi/Al = 0 75 (10)  69 (40)  69  7,24 
47,0 (médio)  

53,0 (forte)  

Bi/Al = 0,20  62 (10)  14 (23)  100  8,27 
46,6 (médio)  

53,5 (forte)  

Bi/Al = 0,25 91 (17)  30 (21)  85  8,02 
45,4 (médio)  

54,6 (forte)  

Bi/Al = 0,33 99 (24)  19 (16)  51  8,74 
46,2 (médio)  

53,8 (forte)  

Bi/Al = 0,50 83 (16)  30 (35)  61  6,89 
43,4 (médio)  

56,6 (forte)  

Bi/Al = 1,0 96 (24)  12 (23)  92  5,94 
46,8 (médio)  

53,2 (forte)  
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Tabela 17: Distribuição de perda de massa relativa nas amostras H-[Bi]ZSM-5 em diferentes 
razões Bi/Al. 

 

Amostra Perda de massa % 

Bi/Al = 0 3,50 
Bi/Al = 0,20 5,63 
Bi/Al = 0,25 6,78 
Bi/Al = 0,33 6,21 
Bi/Al = 0,50 5,84 
Bi/Al = 1,0 5,64 

 

6.2.5. Teste de estabilidade e reciclagem 

Experimentos de longa duração foram conduzidos para avaliar a estabilidade 

dos catalisadores que apresentou melhores valores de conversão do glicerol e 

seletividade a acroleína e os resultados para três ciclos catalíticos de 6 h, 

intercalados por etapas de queima do coque em atmosfera oxidante, são mostrados 

na Figura 30. 

Verifica-se que os perfis de conversão do glicerol permaneceram praticamente 

constantes nos três ciclos, apresentando valores em torno de 90% nas primeiras 

horas de reação e decrescendo para 40% nas ultimas horas de reação.  

Os valores de seletividade a acroleína foram baixos no primeiro ciclo, com 

rendimentos entre 10 e 15%. No entanto, no segundo ciclo apresentou valores entre 

20 e 30%, o que sugere que o catalisador apresenta um melhor desempenho 

quando submetido a um pré tratamento oxidativo, que permite a queima dos 

resíduos carbonáceos depositados sobre os sítios ácidos, liberando-os para um 

novo ciclo catalítico. No terceiro ciclo catalítico, entretanto, a seletividade a acroleína 

volta aos valores observados no primeiro ciclo. 
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Figura 30. Curva de conversão do glicerol e seletividade a acroleína em função do tempo 

de reação na desidratação do glicerol a acroleína na fase gasosa com o catalisador zeolítico 
contendo bismuto na razão Bi/Al = 0,50. Os ciclos catalíticos foram intercalados com 

tratamento oxidativo de 1 h sob vazão de 30 mL min-1 de ar sintético para queima de coque. 

 

Embora os resultados dos testes de estabilidade e reciclagem sugiram a 

possibilidade de empregar o zeólito ZSM-5 contendo bismuto como catalisador na 

reação de desidratação do glicerol a acroleína, em fase gasosa, o emprego em 

corridas de longa duração demanda necessariamente um tratamento oxidante para 

remoção dos depósitos carbonáceos formados nas primeiras horas de reação. Os 

processos de desaluminação e reconstrução dos sítios ácidos durante o tratamento 

oxidativo, bem como seu efeito sobre a natureza das espécies de bismuto, precisam 

de maiores investigações. 
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Tabela 12. Análise comparativa do desempenho de catalisadores H-ZSM-5 na desidratação do glicerol a acroleína após 2h de reação a 315°C. 

Catalisador Conversão (%) Seletividade (%) GHSVa (h-1) WHSVb (h-1) Referência 

H-ZSM-5 23 36 2857 1384,3 Chai et al 

H-ZSM-5 (90) 57 67 1438 2720,6 Jia et al 

H-ZSM-5 78,8  2912 8,68 Pathak et al 

H-ZSM-5 (27) 100 62,2  90 Corma et al 

H-ZSM-5 (150) 75,8 48,4 3607 7,18 Kim et al 

H-ZSM-5 (23) 36,3 16,6 3607 7,18 Kim et al 

H-ZSM-5 (23) 28 45 4500 6,65 Este trabalho 

H-[Bi]ZSM-5 (33) 58 23 4500 6,65 Este trabalho 

a Calculado com base na vazão total dos gases 

b Calculado com base na vazão mássica do glicerol 
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7. CONCLUSÕES 

 

Peneiras moleculares contendo bismuto (SABiOs), de topologia MFI, foram 

sintetizadas por síntese hidrotérmica direta, a partir da metodologia de síntese 

empregada para o zeólito ZSM-5 usando Bi(NO3)3.5H2O como fonte de bismuto. O 

bismuto pode ser introduzido diretamente no gel de síntese até razões Bi/Al = 1,0, 

sem que fases segregadas de óxido de bismuto sejam detectadas por DRX. 

As análises de TPR, XPS e DRS/UV-vis sugerem que o bismuto está presente 

principalmente na forma de pequenos clusters de óxido de bismuto em forte 

interação com a rede do zeólito. Estas interações parecem se dar por intermédio de 

ligações Si – O – Bi, resultantes de reações de olação e/ou oxalação entre as 

oxohidroxoespécies de bismuto e sítios ácidos do zeólito. Nesta forma, os clusters 

de Bi2O3 não podem ser reduzidos por hidrogênio, mas somente após a hidrólise das 

ligações Si – O – Bi durante o processo de troca iônica para conversão à forma 

ácida. O tamanho de partícula destes pequenos clusters está numa escala sub-

nanométrica, como sugerido pela diminuição da temperatura de redução do Bi2O3 no 

TPR e pelo aumento da energia de banda proibida (band gap). 

Os materiais zeolíticos contendo bismuto apresentaram um aumento nas 

propriedades ácidas, principalmente na quantidade de sítios ácidos moderados, os 

quais transformaram-se em sítios ácidos forte quando os zeólitos foram convertidos 

na forma ácida, como observado por TPD-NH3. 

A introdução de bismuto afetou a atividade (conversão e seletividade) na 

reação de desidratação do glicerol a acroleína em fase gasosa. O aumento da razão 

Bi/Al teve como consequência o aumento da conversão do glicerol, entretanto, 

houve uma diminuição considerável na seletividade a acroleína. 

O principal mecanismo de desativação do catalisador é a formação de coque, 

porém este pode ser regenerado queimando o coque formado através do tratamento 

do catalisador na temperatura de 530°C sob fluxo de ar. Isto abre perspectivas para 

o desenvolvimento de um catalisador estável em corridas de longa duração, em que 

ciclos de atividade catalítica sejam seguidos por etapas de regeneração do 

catalisador. 
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O catalisador que obteve melhor resultado na reação de desidratação de 

glicerol à acroleína em fase gasosa foi o de razão molar Bi/Al = 0,50 que apresentou  

conversão do glicerol na primeira hora de reação de 80% e após as 6 h a conversão 

era de 16%, no entanto a seletividade à acroleína esteve praticamente constante,na 

primeira hora de reação tem-se uma seletividade de 30% e após as 6 h de reação 

de 35%. Este comportamento se justifica pelo material apresentar uma densidade de 

sítios ácidos fortes criados pela presença do bismuto no material maior que os 

demais catalisadores, bem como ter uma cristalinidade próxima do catalisador sem 

bismuto tendo um comportamento reacional semelhante. 

Os SABiOs são catalisadores promissores na reação de desidratação do 

glicerol, mas são necessárias investigações mais profundas sobre estes materiais 

zeolíticos, antes que eles possam ser utilizados para fins práticos. 

 

8. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

1. O campo é promissor e está aberto a novas investigações no sentido de 

aperfeiçoar a síntese de peneiras moleculares contendo bismuto (SABiOs) em sua 

composição, tanto por síntese hidrotérmica, quanto por modificações pós-síntese. 

Dentre as estratégias sintéticas podem ser citadas a síntese hidrotérmica de outras 

estruturas zeolíticas contendo bismuto, tanto no que diz respeito à topologia, quanto 

no que diz respeito à composição química da rede tridimensional da peneira 

molecular. 

2. Devido a esta família de material zeolítico contendo bismuto ser nova, 

sugere-se um estudo no método de síntese para avaliar a melhor forma de adição 

de bismuto no material e em que formas o óxido de bismuto presente estaria 

disposto na matriz zeolítica. 

3. Realizar a determinação de acidez por adsorção de piridina (FTIR – piridina) 

e espectroscopia de infravermelho na presença de CO2 para determinar como o 

óxido de bismuto estaria no zeólito. 
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4. Utilizar o material em alguma reação que necessitem de propriedades ácidas 

e capacidade redox, como por exemplo na desidratação oxidativa de glicerol a ácido 

acrílico. 

5. As peneiras moleculares contendo bismuto podem ser investigadas em um 

número muito grande de reações de interesse da Química Fina. 

6. Avaliar outra possível aplicação catalítica para os SABiOs, como por 

exemplo a utilização em fotocatálise heterogênea, devido aos valores elevados de 

energia de band gap. 
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Figura 31: Difratograma de raios-X das fases de óxido de bismuto 

 
 
 

Tabela18: Referente aos picos mais intensos das fases de óxido de bismuto. 

 
 

Fase Bi2O3 Picos 

alfa 25,76 26,94 27,4 33,24 46,34 48,58 
beta 27,96 31,78 32,7 46,22 46,9  
delta 27,28 31,62 45,3 53,68   

epsilon 19,22 25,02 27,84 32,04 32,82 49,46 
gama 27,52 32,68 39,3 45,08 51,98  

tetragonal 28,02 32,76 46,32 55,6   


