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Introdução 

A hemicelulose é o segundo carboidrato mais 

abundante derivado da biomassa lignocelulósica, 

constituindo até 40% da composição total. Das 

unidades de açúcares C5 e C6 que formam esse 

biopolímero, a xilose pode ser apontada como um 

importante monossacarídeo para obtenção de 

diversos outros produtos de maior valor agregado
1
. 

O furfural é um dos principais produtos obtidos, 

sendo produzido industrialmente pela desidratação 

da xilose tendo ácidos inorgânicos como catalisador 

homogêneo. A partir do furfural, pode-se obter ainda 

outros produtos, com destaque para o álcool 

furfurílico, utilizado como solvente e na produção de 

resinas. Obrigatoriamente, o processo é composto 

por essas duas etapas consecutivas. Neste trabalho, 

apresenta-se a síntese do álcool furfurílico 

diretamente a partir da xilose, em uma etapa, 

utilizando catalisadores heterogêneos. 

Resultados e Discussão 

A abordagem adotada neste trabalho foi baseada 

em um sistema catalítico composto por um 

catalisador ácido, responsável por promover a 

desidratação da xilose a furfural, e um catalisador 

metálico para realizar a hidrogenação seletiva desse 

aldeído formado ao álcool de interesse. Para este 

trabalho, foram usados, respectivamente, ZrO2-

sulfatada (137 m
2
/g) e Pt/SiO2 (207 m

2
/g, 0,9%Pt). 

As reações foram realizadas com uma solução de 

xilose (83 mmol/L), usando água:isopropanol (1:1) 

como solvente, a 130 ºC e pressão total de 30 bar. 

Testes em branco (sem catalisador) realizados 

inicialmente mostraram que a xilose não sofre 

qualquer tipo de transformação em fase homogênea 

nas condições reacionais. 

O comportamento dos sistemas catalíticos foi 

avaliado utilizando-se diferentes proporções 

mássicas entre os catalisadores. A distribuição dos 

produtos formados foi o principal parâmetro de 

comparação. Para isso, as seletividades foram 

calculadas em condições de isoconversão (~30%).  

Os resultados mostraram que são formados, 

basicamente, quatro produtos: xilitol, derivado da 

hidrogenação direta da xilose, xilulose, indicando a 

isomerização da xilose em sua respectiva 

cetopentose, furfural, pela desidratação sobre os 

sítios ácidos, e álcool furfurílico, proveniente da 

hidrogenação seletiva da ligação C=O do furfural. 

Um esquema simplificado com os principais 

caminhos reacionais é apresentado no detalhe da 

Fig. 1. 

 
 
Figura 1. Seletividade aos produtos em função da 
razão mássica entre os catalisadores ácido e 
metálico. 
 

Pôde-se verificar que essa distribuição varia 

significativamente em função da razão mássica 

entre os dois catalisadores (Fig. 1). Na ausência do 

catalisador ácido, xilitol é o principal produto obtido, 

com seletividade de 88%. A presença de ZrO2-

sulfatada no sistema altera fortemente esse 

comportamento, inibindo a geração daquele produto 

e promovendo a formação de álcool furfurílico (40 – 

44%) a partir de uma razão igual a 2. Quantidades 

superiores não levaram a nenhuma alteração nesse 

perfil de distribuição de produtos. 

Conclusões 

Este trabalho mostra de forma inédita a formação de 

álcool furfurílico a partir da xilose em uma etapa. 

Seletividade de até 44% foi alcançada com um 

sistema composto por zircônia sulfatada e um 

catalisador convencional de Pt/SiO2. 
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