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Introdução 

O 5-hidroximetilfurfural (HMF) é um derivado 

furânico de grande destaque dentro da química 

verde, uma vez que possui elevado potencial para a 

substituição de petroquímicos. Essa molécula é 

obtida a partir da desidratação de hexoses em meio 

ácido, e possui excelente reatividade química, 

sendo precursora de diversos outros compostos 

como ácidos orgânicos, polímeros e 

biocombustíveis¹. No entanto, a síntese de HMF 

ainda é muito onerosa, sendo necessário estudos 

para definir catalisadores, solventes e condições 

ótimas para aumentar o rendimento e seletividade 

desse produto². 

Resultados e Discussão 

Nesse estudo, um carvão ativado comercial (CA) foi 

funcionalizado com ácido fosfórico (H3PO4), 

variando a concentração em 20 e 40% em relação a 

massa de carvão. Em seguida, foi avaliado o 

desempenho catalítico de cada sólido na reação de 

desidratação de frutose a HMF. 

Os resultados do teor de fósforo (ICP-OES) e acidez 

total (titulação ácido-base) estão reportados na 

Tabela 1. Observa-se que houve a incorporação de 

P na estrutura do carvão, e que este teor cresce à 

medida que a concentração de H3PO4 empregada 

aumenta. Os resultados de acidez total, corroboram 

com os de ICP-OES, sendo o catalisador 40% 

H3PO4/CA o mais ácido.  

 

Tabela 1. Teores de P e acidez total dos 
catalisadores 

Catalisador P (%) 
Acidez Total 

(µmolH+/g cat) 

CA 0,12 41 

20% H3PO4/CA 1,40 65 

40% H3PO4/CA 3,20 76 

 

Os ensaios catalíticos foram conduzidos em reator 

batelada, em meio orgânico (DMSO), a 140 °C, na 

presença de 25 g.L-1 de frutose, com razão mássica 

catalisador:substrato de 1:5 por 2 h. Os testes 

(Figura 1) indicam que a funcionalização dos 

carvões com H3PO4 resultou em uma melhora de 

suas propriedades catalíticas quando comparados 

ao CA sem tratamento.  O rendimento máximo 

(76%) foi atingido em 60 min de reação para o 

catalisador 40% H3PO4/CA, apresentado o melhor 

desempenho para a reação estudada, devido a sua 

maior acidez. Vale ressaltar que esse catalisador 

obteve perfil semelhante ao homogêneo (H3PO4), 

sendo interessante do ponto de vista econômico e 

ambiental, devido a facilidade de separação do 

sólido do meio reacional.  
 
Figura 1. Rendimento para HMF 
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Ademais, o ensaio catalítico sem a adição de 

catalisador apresentou atividade catalítica. Isso 

ocorre, pois, o DMSO em temperaturas moderadas 

e em contato com o ar, se degrada em espécies 

ácidas³. 

Conclusões 

A funcionalização do CA com ácido fosfórico é um 

método eficiente para modificar a acidez deste 

sólido e de fácil reprodução. Além disto, o CA 

tratado com 40% de H3PO4 apresentou elevada 

atividade catalítica para a conversão de frutose em 

HMF.  
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