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RESUMO 

 O biorrefino da glicerina oriunda da fabricação do biodiesel, tornando a 

produção do biodiesel economicamente mais viável, leva à formação de produtos 

com elevados valores agregados. A primeira rota de valorização da glicerina 

estudada foi o processo de oxidação catalítica, onde os catalisadores com variados 

teores de platina, paládio e bismuto e suportados em carvão ativado, mostraram um 

bom desempenho em relação à formação de ácido glicérico. Nessa rota foram 

obtidos resultados expressivos da ordem de 83,5% de conversão e 81% em 

quimiosseletividade a T=40ºC e a P=1atm, já com o aumento da temperatura para 

T=60ºC, houve um aumento na conversão para 98,9% com uma diminuição na 

seletividade para 71,4%. Com isso, gerou-se uma boa perspectiva para produção 

em grande escala do ácido glicérico, a baixos custos de produção. A segunda rota 

de valorização da glicerina se deu a partir do processamento por hidrogenólise 

usando catalisadores constituídos de rutênio e níquel, com o objetivo do aumento de 

seletividade e rendimento na produção do 1,2-propanodiol. Os resultados obtidos 

com os catalisadores Ru(4%)-Ni(10%)/C e Ru(2%)-Ni(20%)/C estudados na 

hidrogenólise da glicerina mostraram seletividade em torno de 71,6% e 63,0% e 

rendimento em torno de 54,4% e 50,7%, respectivamente, quando comparados nas 

mesmas condições operacionais. Por fim, foi efetuada a modelagem cinética dos 

dados experimentais para a determinação dos parâmetros cinéticos e de equilíbrio 

envolvidos no processo. 

 

Palavras-chave: Glicerina, Catalisador, Oxidação, Hidrogenólise, Modelagem 

Cinética. 
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ABSTRACT 

 The biorefining of glycerin from the biodiesel production, making biodiesel 

production more economically viable leads to the formation of products with high 

added values. The process of catalytic oxidation was the first recovery glycerin route 

studied, where the catalysts with different amounts of platinum, palladium and 

bismuth supported on activated carbon showed a good performance in relation to the 

glyceric acid formation. Obtaining significant results with conversion of about 83.5 % 

and chemoselectivity about of 81% at T = 40°C and P = 1 atm, since with the 

increasing of the temperature to T = 60°C , there was an increase in the conversion 

to 98.9 %, but a decrease in selectivity to 71.4 %. Generating a good prospect for 

large-scale of glyceric acid production, at low production costs. The second route of 

glycerin recovery occurred from the processing by hydrogenolysis using ruthenium 

and nickel  catalysts, the goal of increased selectivity and yield in the production of 

1,2-propanediol. The results obtained with the Ru(4%)-Ni(10%)/C e Ru(2%)-

Ni(20%)/C catalysts leads selectivity around 71.6 % and 63.0 % and a yield of 

around 54.4 % and 50.7 %, respectively, when compared under the same operating 

conditions. Finally, the kinetic modeling was performed of the data for the 

determination of kinetic and equilibrium parameters involved in the process. 

 

Keywords:  Glycerin , Catalyst , Oxidation , Hydrogenolysis , Kinetic Modeling. 
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INTRODUÇÃO 

 A busca demasiada por fontes de energias renováveis e processos 

sustentáveis que reduzam a poluição ambiental e o aquecimento do planeta, tem 

estimulado o mercado mundial de biocombustíveis. Entre eles, está o biodiesel, que 

é um substituto natural do diesel oriundo do petróleo, que pode ser produzido a partir 

de fontes renováveis como óleos vegetais, gordura animal e óleos utilizados na 

cocção de alimentos. No processo de transesterificação de óleos vegetais com um 

álcool primário, além do biodiesel, é gerada a glicerina bruta numa proporção de 

10% a 11% em volume.  

 A crescente  produção mundial de biodiesel leva a um excedente de glicerina, 

fazendo-se necessário o desenvolvimento de tecnologias alternativas para a 

formação de produtos com valor agregado que promovam o aproveitamento e 

comercialização deste subproduto. 

 O processamento da glicerina por  meio de oxidação catalítica com o intuito 

de produzir ácidos orgânicos como: oxálico, tartrônico, glicérico e glicólico 

(DIMITRATOS et al., 2005), tem sido pesquisado recentemente, utilizando reatores 

trifásicos do tipo de leito de lama, operando de forma descontínua com catalisadores 

de ouro, platina ou paládio suportados em carvão ativado, sílica e alumina.  

Os ácidos orgânicos citados anteriormente são importantes intermediários 

utilizados na síntese química, na qual têm sido obtidos por outros processos de 

custos elevados ou por processos enzimáticos. Como exemplo, o ácido glicérico que 

é um importante composto na medicina, utilizado como metabólico de glicólise em 

organismos, e é também usado como matéria prima pra a síntese de isômeros 

ópticos provenientes de aminoácidos, tais como L-serina (TERUYUKI, 1989 apude 

DEMIREL, 2005). A reação de oxidação catalítica heterogênea é uma alternativa 

para a conversão desse valioso composto, permitindo obter produtos de interesse da 

química fina com alto grau de seletividade, tornando o processo mais viável do ponto 

de vista econômico e ambiental. 

Uma segunda possibilidade bastante promissora para o processamento da 

glicerina é a hidrogenólise catalítica, na qual a produção de glicóis pode ser 

alcançada, submetendo-se a reação sob condições e catalisadores específicos, 
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como descritos por MARIS et al; 2007. O propileno glicol e etileno glicol formados 

neste processo são matérias-prima valiosas, podendo ser usadas na produção de 

polímeros e resinas, na  produção de fármacos, de alimentos, cosméticos e fluidos 

funcionais, citados por Balaraju et al. (2009).  

 No presente trabalho avaliou-se o desempenho dos catalisadores metálico e 

tri-metálicos à base de platina, paládio e bismuto, objetivando a produção de ácidos 

orgânicos a partir da oxidação catalítica da glicerina. Seguindo outra rota, buscou-se 

a produção do propileno glicol a partir da reação de hidrogenólise da glicerina 

utilizando catalisadores bi-metálicos à base de rutênio e níquel. Foram propostas 

modelagens cinéticas dos processos, levando em consideração o fenômeno de 

superfície, tomando como base o mecanismo de Langmuir-Hinshelwood.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.1 BIOCOMBUSTÍVEL 

No século XX praticamente toda produção de combustíveis se deu a partir do 

petróleo, sendo este uma das principais matérias-primas para a produção de 

produtos químicos de uso diário, desde plásticos até mesmo princípio ativos para 

medicamentos. 

O esgotamento das reservas de petróleo de fácil extração, mudanças 

climáticas causadas pelo aquecimento da atmosfera intensificadas pelo efeito estufa 

associados ao aumento no desenvolvimento socioeconômico dos países em 

desenvolvimento levam a um aumento da demanda por insumos renováveis, a fim 

de que se possa substituir em grande parte os combustíveis de origem fóssil, carvão 

e gás natural (MOTA et al., 2009). Do ponto de vista ambiental, a substituição dos 

combustíveis fósseis por biomassa e/ou biocombustíveis nos sistemas de 

aquecimento, setor de transporte e energia pode ter um papel importante na 

estabilização das emissões de carbono. 

 Os biocombustíveis incluem um número considerável de diferentes produtos e 

muitas formas de produção, apresentados na Figura 1.1. 
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Figura 1.1 - Produção do biodiesel. Fonte: Adaptado do E4Tech, David, Ausilio 
Bauen, Adam Chase, Jo Howes. “Liquid biofuels and hydrogen from renewable 
resources in the UK to 2050: a technical analysis”. E4tech (UK) Ltd. 2003. 

 

 Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), está previsto um aumento 

considerável do uso de combustíveis no setor dos transportes rodoviários durante as 

próximas décadas, especialmente nas regiões em desenvolvimento. Os 

biocombustíveis contribuirão de forma significativa para esse aumento. Para 

suportar os 7% de aumento da procura de combustíveis para transportes 

rodoviários, é esperado que a produção aumente a uma taxa de 8,3% ao ano, 

alcançando 73 milhões de toneladas em 2015 e 147 milhões de toneladas em 2030 

(AIE, World Energy Outlook, 2006), Figura 1.2. 
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Figura 1.2  - Perspectiva para a produção mundial de biocombustível. Fonte: (AIE, 
World Energy Outlook ,2006). 

 

1.2 BIODIESEL  

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 

denomina biocombustíveis como derivados de biomassa renovável que podem 

substituir, parcial ou totalmente, combustíveis derivados de petróleo e gás natural 

em motores a combustão ou em outro tipo de geração de energia.  

No Brasil o biodiesel como fonte renovável de energia tem sido introduzido 

gradativamente na matriz energética de modo a substituir parcial ou totalmente os 

combustíveis de origem fóssil. O uso deste biocombustível, originado da biomassa, é 

direcionado para o uso em motores a combustão interna ou até mesmo para 

geração de outro tipo de energia que venha a substituir àquelas de origens fósseis, 

definido pela Lei nº 11.097, de 13 de setembro de 2005. 

A produção do biodiesel pode ser efetuada aplicando-se a tecnologia de 

transesterificação ou de craqueamento, utilizando-se como matéria prima o óleo 

vegetal ou sebo animal, segundo Rennard et al., (2010). A principal  rota para a 

obtenção do biodiesel é a transesterificação metílica, que consiste na reação entre 

um triglicerídeo (óleo vegetal ou sebo animal) com um álcool (metanol) na presença 

de um catalisador, produzindo ésteres (biodiesel) e glicerina, Figura 1.3.  



 Fundamentação Teórica                                                                                              6 

 

 

 

Figura 1.3  - Reação de transesterificação.  

  

 R1, R2, e R3 são cadeias longas de hidrocarboneto, chamadas às vezes de 

cadeias do ácido graxo, e R’ uma cadeia de hidrocarboneto de um álcool simples 

como o metanol ou etanol. 

 Os ésteres formados nesta reação apresentam características físico-químicas 

semelhantes às do diesel (KHALIL, 2004; GERPEN, 2005). 

 A rota metílica é mais utilizada pelo fato de que a cinética da reação de 

transesterificação metílica é maior do que aquela promovida com a inserção do 

etanol como reagente, além de que o metanol apresenta um menor valor de 

mercado na maioria dos países. A rota etílica tem sido objeto de estudo no Brasil por 

questões de baixo custo de produção do etanol e, também, por tornar o processo 

ainda mais renovável, pois o etanol é oriundo da cana-de-açúcar e o metanol do 

petróleo. No entanto, problemas relacionados com processos de separação e 

equipamentos envolvidos no processo ainda precisam ser resolvidos. Já a rota 

metílica apresenta determinadas vantagens como, maior reatividade do metanol, 

menor consumo energético e equipamentos menos onerosos, por exemplo, que 

tornam o processo mais viável.  

 O biodiesel apresenta a vantagem de ser adaptável aos motores que 

funcionam com o diesel oriundo do petróleo, não necessitando da substituição 

desses motores ou até mesmo  de adaptações drásticas para o seu funcionamento. 

Mesmo sendo registrado um aumento no desgaste interno nas câmaras de 

combustão dos motores, devido a uma maior solubilização do óleo lubrificante da 

parede do compartimento, a eficiência permaneceu semelhante ao mesmo percurso 

utilizando o diesel mineral (PARENTE, 1993). O seu uso proporciona também 
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vantagens ambientais, como redução da emissão de gases poluentes e materiais 

particulados durante a queima, diminuindo problemas com saúde pública e, por fim, 

o aproveitamento energético de óleos vegetais.  

 O aumento da produção de biodiesel e, conseqüentemente, da produção de 

glicerol resultará em baixos preços do glicerol (CHIU et al., 2006). No estado de 

Pernambuco um programa de incentivo à produção de biodiesel é desenvolvido pelo 

Centro de Tecnologia Estratégicas do Nordeste (CETENE), onde uma planta piloto 

situada no município de Caetés é responsável por uma produção diária de mil litros 

de biodiesel. Tal produção é destinada à pesquisa e desenvolvimento, tornando o 

estado num futuro gerador de glicerol como co-produto. 

1.3 GLICERINA: CO-PRODUTO DE BIODIESEL  

 O glicerol é um composto orgânico apresentando em sua estrutura a função 

álcool (1,2,3-propanotriol). O termo “glicerina” aplica-se aos produtos comerciais que 

contém altos teores de glicerol, geralmente maior que 95%. Vários níveis de 

glicerina estão disponíveis comercialmente, os quais diferem entre si quanto ao seu 

conteúdo de glicerol, cor, odor e traços de impurezas (KNOTHE et al., 

2006;TACONI, 2007). A glicerina gerada como co-produto do biodiesel, sem nenhum 

tratamento químico ou físico é chamada de glicerina bruta. Esta glicerina possui 

coloração escura e sua composição possui muitas impurezas (sabões, ácidos 

graxos, alcoóis, água, catalisador e pigmentos) e cerca de 10% de glicerol derivada 

da matéria prima (óleo/gordura).  

 A glicerina bruta é submetida a um processo de separação de fases no qual 

um ácido é adicionado ocorrendo uma reação de hidrólise. A matéria graxa (ácidos 

graxos) é separada da mistura e usada em queima para gerar energia. A outra 

fração é composta por glicerina loira (80% de glicerol), contendo sais e água. Esta 

mistura segue para os processos de secagem onde é retirado o sal e o excesso de 

água. O restante do material segue para o processo de destilação onde são 

retirados produtos voláteis gerando a glicerina destilada com altos teores de glicerol 

(95% de glicerol), como mostra a Figura 1.4. Esta, por sua vez, recebe o os 

seguintes termos:  glicerina técnica (80 - 95% de Glicerol) ou glicerina farmacêutica 

(99,5% de Glicerol) (FELIZARDO et al. 2003). 
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Figu ra 1.4 - Fluxograma do tratamento e formação de glicerinas do co-produto do 
biodiesel. Fonte: (DE BONI, 2008). 

  

 A glicerina bruta é considerada um subproduto com boa demanda no 

Mercado. Entretanto, o uso comercial da glicerina está condicionado ao seu grau de 

pureza, que deve ser, usualmente, igual ou acima de 95% (MANOSAK, 2011). O 

preço médio da glicerina bruta em 2008 era, em média, de R$ 105,00/t, já o da 

bidestilada (96%) encontrava-se a partir de R$ 2.100,00/t, e finalmente, a glicerina 

farmacêutica de grau USP (“United States Pharmacopea”) (>99,5%) custava R$ 
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2.500,00/t (BETRIZ, 2011), ou seja, um aumento de quase vinte e quatro vezes do 

que a glicerina sem tratamento.  

São necessários processos complexos e onerosos para que a glicerina bruta, 

resultante do processo de transesterificação de óleos e gorduras na produção do 

biodiesel, alcance as exigências em grau de pureza necessárias. Além da 

dificuldade de purificação, a disposição final da glicerina obtida como co-produto de 

processos industriais pode gerar um problema ambiental, pois a mesma não pode 

ser simplesmente depositada em aterros devido a sua alta demanda bioquímica de 

oxigênio. Surge então, a necessidade de desenvolver novos métodos que utilizem o 

excedente dessa glicerina gerada na produção de biodiesel para obtenção de novos 

produtos, tais como, plásticos e resinas com caráter biodegradável (CLÁUDIO, 

2009). 

Como a glicerina também é um co-produto de outros processos, esta vem se 

tornando barato, sendo um produto de grande volume de mercado, com habilidade 

para uso como um recurso de carbono orgânico, bem como um atraente material 

inicial para transformações químicas (PEROSA, 2005). 

Segundo Julien at al (2004), a glicerina possui um grande atrativo por causa 

do crescimento da oferta do biodiesel, onde o alto valor agregado à mesma, a partir 

do seu processamento, torna a produção de biodiesel economicamente mais viável. 

 A produção nacional de glicerina, Figura 1.5,  ultrapassou de 100.000t/ano de 

glicerina em 2008, indo para aproximadamente 250.000t/ano em 2010 (OLIVEIRA et 

al., 2011). A produção, então, mais que duplicou, enquanto que a demanda 

manteve-se em torno de 30.000t/ano, atual capacidade que o mercado nacional de 

glicerina pode consumir (ABIQUIM, 2007). 
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Figura 1.5  - Produção nacional de glicerina. Fonte:(OLIVEIRA et al., 2011). 

 

1.4 OXIDAÇÃO DO GLICEROL 

Na oxidação de um álcool, como o glicerol por exemplo, promovida por um 

catalisador de platina e/ou paládio, envolve uma reação de desidrogenação oxidativa 

(POLLINGTON et al., 2008; DEMIREL et al., 2006; MALLAT, 1995). A atividade 

catalítica é um parâmetro de extrema importância tendo como dependência a 

natureza do suporte envolvido no catalisador formulado. Foram realizados testes 

reacionais em um reator descontínuo, sem catalisador e com catalisador de ouro, e 

foi observado que a conversão do glicerol ocorre apenas na presença de catalisador.  

Essas reações conduzem a uma rota sintética complexa e um grande número de 

produtos pode ser obtido, tais como gliceraldeído, os ácidos glicérico, tartrônico, 

oxálico, glicólico, hidroxipirúvico, mesoxálico e a dihidroxiacetona (DEMIREL, 2005). 

Com catalisador de ouro, Demirel et al. (2007) comprovaram que, a partir da 

reação de oxidação do glicerol é possível obter os ácidos glicérico, tartrônico, 

oxálico, glicólico e a dihidroxiacetona, nas seguintes condições de reação: regime 

cinético em reator modelo PARR de 300 mL, pressão de 9,07 atm, temperatura de 

60°C e na presença do catalisado de Au/C, velocidade de agitação de 1500 rpm e 
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razão molar de NaOH/glicerol=2 [mol/mol]. Foram observados os dados 

experimentais apresentados na Figura 1.6. 

 

 

Figura 1.6  - Reação de oxidação do glicerol.Fonte: Demirel et al. (2007). 

O tipo e teor de metal são parâmetros de extrema importância que afetam a 

rota desta reação. Como exemplo tem-se a platina metálica que é mais seletiva para 

a oxidação do álcool primário que do secundário (GARCIA, 1995). Já o ouro e o 

paládio são mais seletivos para o ácido glicérico do que a platina. Empregando-se 

bismuto ao catalisador de Pt/C, o mesmo apresenta alta seletividade para a 

hidroxiacetona, indicando que há mudança na direção da reação para o álcool 

secundário (BIANCHI et al. 2005).   

A presença de um segundo metal, agindo como um promotor, afeta o 

caminho da reação. Trabelho desenvolvido por Demirel et al. (2006) mostrou que a 

adição da platina no catalisador de ouro aumentou a seletividade do ácido glicérico, 

diminuindo a seletividade da hidroxiacetona.  

Tal fato é mostrado pela oxidação do glicerol em reator de leito de lama, sob 

pressão de oxigênio de 5,4 atm e sem controle de pH, obteve 100% de seletividade 

para o ácido glicérico, em 56% de conversão, com o catalisador de Au(1%)/C.  
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Na oxidação catalítica do glicerol, ocorrem duas rotas principais nas quais o 

gliceraldeído e a dihidroxicetona são os produtos primários da oxidação e os ácidos 

como: glicólico e oxálico são os produtos finais, conforme mostrado na Figura 1.7. A 

rápida oxidação dos gliceraldeídos favorece a formação do ácido glicérico em 

relação à dihidroxiacetona, segundo Demirel et al. (2007). 

 

Figura 1.7 - Esquema de reação para a oxidação do glicerol sob catalisador Au/C. 
Fonte:.(CENTI, 2007). 

 

 Recentemente Worz et al. (2009) propuseram o seguinte mecanismo para a 

reação de oxidação do glicerol, Figura 1.8. 
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Figura 1.8  – Etapas da reação de oxidação do Glicerol.  
Fonte (WORZ et al. 2009 apud W. HU et al., 2011). 

 

1.4.1 Parâmetros Determinantes para a Seletividade da Reação 

 Com o propósito de realizar a otimização da reação de oxidação catalítica do 

glicerol, vários parâmetros têm sido estudados, como a massa de catalisador, 

pressão, temperatura, pH e teor de metal na superfície do catalisador a fim obter 

diferentes condições de reação e observar quais alterações ocorrem com os 

reagentes e produtos de reação. Com isso, fatores como seletividade e conversão 

podem ser observados. 

1.4.1.1 Influência da Quantidade de Massa do Catalisador 

 A razão molar entre o glicerol/Au foi estudada por Perosa (2005), que variou a 

mesma numa faixa de 1500 a 20000, mantendo-se constantes os demais 

parâmetros. A Figura 1.7 mostra a taxa inicial de reação de oxidação do glicerol em 

relação à quantidade de catalisador. 
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Figura 1. 9 - Taxa inicial da reação de oxidação do glicerol com catalisador 
Au(1%)/C em relação à quantidade de catalisador.  
Fonte: (PEROSA, 2005). 

 

 Uma significante taxa de reação ocorre numa razão molar glicerina/Au entre 

5000 e 2500. Tal comportamento está relacionado com a disposição da área 

interfacial do catalisador disposto do meio reacional, afetando diretamente o 

coeficiente global de transferência de massa desse sistema. Neste estudo Perosa, 

(2005) mostrou a importância da quantidade de catalisador utilizada na reação de 

oxidação do glicerol. 

1.4.1.2 Influência da Pressão  

Tem-se investigado a respeito da pressão do oxigênio com relação ao curso 

da reação. O objetivo desse estudo é observar qual é a dependência da taxa de 

reação e da seletividade com a pressão do oxigênio. Experimentos realizados por 

Perosa, (2005) que utilizou uma razão molar glicerol/Au de 3500, velocidade de 

agitação de 1500 rpm, com NaOH/glicerol=2, temperatura de 40°C e 60°C e pressão 

do oxigênio variando de 5,4 – 9,07 atm, como mostrado na Figura 1.8. Sob tais 

condições, Perosa, (2005) observou que a pressão do oxigênio quase não 

influenciou na taxa de reação do glicerol. 
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Figura 1. 10 - Dependência da conversão do glicerol com a pressão do 
oxigênio, com catalisador Au(1%)/C a diferentes temperaturas.  
Fonte: (PEROSA, 2005). 

 

Também foram realizados experimentos na pressão atmosférica confirmando 

a suposição de que a taxa de reação não diminui significativamente com a 

diminuição da pressão do oxigênio.  

1.4.1.3 Influência da Temperatura  

Pode ser visto, de acordo com a Figura 1.9, que a temperatura influencia o 

curso da reação mais que a pressão do oxigênio. A influência da temperatura na 

taxa de reação pode ser quantificada através da lei de Arrhenius. Experimentos 

foram realizados por Perosa, (2005) a 9,07 atm de pressão mostrando o 

comportamento da oxidação do glicerol com a temperatura variando de 25 até 

100°C, como mostrado na Figura 1.9. O consumo do glicerol é acelerado com o 

aumento da temperatura, mostrando que a taxa de reação aumenta com o aumento 

da temperatura nas condições mencionadas. 
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Figura 1. 11 - Conversão do glicerol com catalisador Au(1%)/C a diferentes 
temperaturas.  
Fonte: (PEROSA, 2005). 

 

Com relação a influencia das temperaturas (30°C e 90°C) aplicadas ao 

processo de oxidação da glicerina, constatou que o aumento da temperatura conduz 

a um aumento na conversão e decréscimo na seletividade do ácido glicérico 

segundo Porta (2004). Foi mostrado que o aumento da temperatura resulta numa 

seletividade mais alta para uma conversão de 50% que para uma conversão de 

90%, significando que o ácido glicérico é simplesmente oxidado nas temperaturas 

mais elevadas. 

1.4.1.4 Influência da Concentração da Base 

A presença de uma base na mistura reacional durante uma oxidação alcoólica 

é essencial para o início da reação (PEROSA, 2005). A presença dos sítios ativos na 

superfície do catalisador não é suficiente para ativar o substrato, sendo necessária, 

para isto, a presença de uma base, e em seguida oxidar o intermediário formado. O 

autor confirmou em seus estudos sobre a oxidação catalítica do glicerol com o 

catalisador de ouro suportado em carvão ativado realizada em reator descontínuo 

sob 10bar de pressão, que a primeira etapa ocorre apenas na presença de base e a 

concentração da base no curso da reação desenvolve um papel importante. 
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Experimentos com diferentes razões molares de NaOH/glicerol foram realizados 

para verificar a influência da conversão do glicerol no curso da reação. Os 

resultados são mostrados na Figura 1.10. 

 

Figura 1 .12 - Influência da razão molar NaOH/glicerol na conversão do 
glicerol com catalisador Au(1%)/C. Fonte: (PEROSA, 2005). 

  

 A partir dos dados mostrados na Figura 1.10, é claramente observado que a 

reação não ocorre na ausência da base e que sua concentração tem uma importante 

influência na taxa de reação. Para grandes concentrações de base têm-se altas 

taxas de reação. Para as reações de oxidação catalítica do glicerol destinadas à 

obtenção de ácido glicérico, o valor para o pH otimizado foi igual a 12 (DEMIREL et 

al., 2006). Ao longo da reação os ácidos orgânicos vão sendo formados, ocorrendo a 

diminuição do pH. Soluções básicas promovem a oxidação do álcool primário 

formando ácido glicérico e soluções ácidas promovem a oxidação do álcool 

secundário formando hidroxiacetona e ácido hidroxipirúvico, conforme a Esquema 

1.3, (CENTI, 2007). 
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Figura 1.13  – Influência do pH nas prováveis rotas da oxidação catalítica do 
glicerol. Fonte:.(CENTI, 2007). 

 

 Na presença do catalisador de paládio suportado em carvão ativado, em pH 

11 obteve-se uma seletividade de 70%, para um conversão completa, o melhor 

resultado até então obtido, segundo Porta, (2004). 

1.4.1.5 Influência do Promotor 

Na oxidação catalítica do glicerol metais como platina e paládio são 

classicamente utilizados. Catalisadores de platina oxidam preferencialmente a 

hidroxila primária, enquanto o bismuto orienta a oxidação para a hidroxila 

secundária, obtendo uma seletividade menor (BESSON, 2000). 

Devido ao envenenamento por parte da fase gasosa ou de subprodutos da 

reação, os catalisadores perdem atividade sendo necessária a presença de outro 

metal, o promotor, para não haver perda de atividade ao longo da reação. 

A adição do bismuto, como promotor foi usada intensamente para melhorar a 

velocidade de reação e a seletividade dos catalisadores, além de aumentar a vida 
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útil do catalisador e minimizar os problemas com o envenenamento, efeito diminuído 

pela diminuição do tamanho nos conjuntos de sítios ativos (MALLAT, 1993). Os 

catalisadores de platina sofrem envenenamento pelo oxigênio que é proporcional à 

pressão parcial do oxigênio (PORTA, 2004). Essa é a principal razão pela qual, 

utilizando-se este tipo de catalisador, a pressão parcial do oxigênio é baixa (ar, a 

pressão atmosférica, como oxidante deve ser usado para limitar a dissolução do 

oxigênio). O bismuto possui uma alta afinidade pelo oxigênio agindo como um co-

catalisador, protegendo o paládio da sobre-oxidação (BESSON, 1995). 

Foi proposto que o conjunto de sítios ativos depende do tamanho do metal 

promotor. Assim, quanto maior o número de sítios ativos ocupados pelo promotor, 

maior é o efeito de promoção (MALLAT, 1993b). 

1.5 REAÇÃO DE HIDROGENÓLISE 

Uma reação é chamada de hidrogenólise quando ocorre a adição do 

hidrogênio através de uma ligação sigma. Esta reação pode ocorrer, por exemplo, 

quando há a quebra de uma ligação carbono-heteroátomo como O, N, S ou 

halogênios, por exemplo, ou entre uma ligação carbono-carbono. Tais quebras 

ocorrem mais facilmente nas ligações polarizadas, neste caso ligando um carbono-

heteroátomo, do que nas não polarizadas como carbono-carbono. 

A hidrogenólise da ligação sigma C-O é considerada a mais importante 

reação de quebra desses dois elementos. Durante a hidrogenólise de alcoóis, o 

grupo OH é substituído por um átomo de hidrogênio, às vezes denominada de 

desoxigenação ou redução para alcanos. A hidrogenólise das ligações C-O é 

favorecida pela formação de um íon carbânion estável, ligado ao grupo de saída 

como, por exemplo, a hidroxila (OH-). Já a hidrogenólise das ligações carbono-

carbono requer condições mais severas para a quebra dessas ligações, por ser uma 

ligação não polarizada.  

WANG et al., (1995) propuseram um mecanismo para a quebra das ligações 

C-O nos poliálcoóis, na reação de hidrogenólise, ocorrendo a reação de 

desidrogenação seguida por uma desidratação e, logo após, por uma hidrogenação 

da cetona, Figura 1.14. Neste mecanismo, um metal de transição tem o papel de 

catalisar a reação de hidrogenação. 
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Figura 1.14  - Mecanismo proposto para a quebra da ligação C-O em polialcool. 

  

 A quebra de ligações C-C dos polióis, dada a partir da reação de 

hidrogenólise, ocorre via reação retro-aldol, Esquema 1.5. 

 

 

Figura 1.15  - Mecanismo de quebra das ligações C-C. 

 

 A  presença de um catalisador, na hidrogenólise de um álcool, torna as 

ligações C-O e C-C mais ativas e a quebra destas ligações ocorre de forma seletiva 

ou não, dependendo do metal, ou mistura de metais diferentes, utilizado na reação 

(WANG et al., 1993). 

1.5.1 Hidrogenólise do Glicerol 

A hidrogenólise de polióis para a formação de glicóis com menores massas 

moleculares foi estudada  por  Clark, (1958), Montassier, (1988) e Schounloue, 

(1983), dentre outros. Atualmente, pesquisas têm sido direcionadas para uma 

possível utilização do glicerol na produção de produtos químicos com vasta 

aplicação na indústria química. Neste contexto, a conversão do glicerol em 1,2-

propanodiol (propileno glicol) e 1,2-etanodiol (etileno glicol) pela reação de 

hidrogenólise catalítica é tido como um dos mais importantes processos pela sua 

demanda como solvente industrial, antirrefrigerante, e aprovado como aditivo na 
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indústria de alimento, cosmético, polímero, plástico e farmacêutica, (MARIS, 2007; 

MIYAZAWA et al., 2007).  

A hidrogenólise do glicerol leva à formação do 1,2-propanodiol, 1,3-

propanodiol e 1,2-etanodiol como principais produtos. A rota comercial para a 

produção destes compostos se dá pela oxidação do óxido de propileno ou óxido de 

etileno, ambos derivados do petróleo, (CHAMINAND et al., 2005; ALHANASH, 

2008). Assim, a produção destes produtos, via hidrogenólise catalítica, é tido como 

um processo “verde”, onde o glicerol, matéria prima renovável, além de substituir 

àquelas derivadas do petróleo, fonte não renovável, e diminuir a emissão carbono, 

oferecendo benefício econômico à produção do biodiesel.  

1.5.1.1 Mecanismos da Hidrogenólise do Glicerol 

 A hidrogenólise do glicerol apresenta-se como uma promissora rota para 

obtenção de produtos com excelente mercado, como citado anteriormente. Para um 

melhor entendimento das possíveis possibilidades de produtos a serem formados 

durante esta reação, vários mecanismos têm sido propostos na literatura.  

 Trabalhos publicados, voltados para a hidrogenólise catalítica do glicerol, 

sugerem que a rota para a formação do 1,2-propanodiol varia de acordo com 

diferentes meios reacionais. Em condições ácidas, a hidrogenólise do glicerol ocorre 

em duas etapas separadas, no qual o glicerol é primeiramente desidratado para 

formar o acetol (catalisado pelos sítios ativos ácidos) e logo após este acetol é 

hidrogenado para formar o 1,2-propanodiol sob o catalisador metálico, como citado 

por Alhanash et al., (2008), Chaminand et al., (2004), Dasari et al., (2005), Furikado 

et al., (2007) e Miyazawa et al., (2006b).  

 Por outro lado, a hidrogenólise do glicerol procede em três etapas 

consecutivas quando submetida em condições básicas. Aqui o gliceraldeído é 

formado a partir da desidrogenação do glicerol, onde esse é desidratado para formar 

o 2-hidroxiacreleína seguida pela etapa de hidrogenação para a formação do 1,2-

propanodiol (FENG et al., 2007, 2008; MARIS et al., 2007; MONTASSIERA et al., 

1991). Tais rotas propostas são ilustradas na Figura 1.16. 
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Figura 1.16 - Hidrogenólise do glicerol para a formação do 1,2-propanodiol. 

  

 No mecanismo proposto por MARIS et al. (2007) , Esquema 1.7, produtos 

intermediários são obtidos na hidrogenólise do glicerol, dentre estes, o 1,2-etanodiol 

(etileno glicol), que é formado a partir da quebra C-C pela reação retro-aldol 

catalisada em meio básico. O ácido lático, também um produto intermediário da 

hidrogenólie do glicerol, é produzido a partir dos intermediários gliceraldeído e 

piruvaldeído, respectivamente, na presença de um meio básico. Observa-se a 

concordância deste com o mecanismo proposto por LAN MA et al. (2008), porém 

foram admitidas outras rotas para a formação do 1,2-Propanodiol e Etileno Glicol. 
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Figura 1.17  - Mecanismo de hidrogenólise do Glicerol (MARIS et al; 2007). 

 

1.5.1.2 O Meio Reacional na Reação de Hidrogenólise 

Como mostrado no item anterior, diferentes rotas na reação de hidrogenólise 

podem ser obtidas e isto se dá de acordo com as condições do meio reacional. 

Assim, estudos foram realizados com o objetivo de avaliar os efeitos nas reações 

decorridas em meio ácido, básico e neutro. 

 A aplicação de uma resina com a função de troca iônica em meio neutro para 

a promoção da reação de hidrogenólise do glicerol foi estudada por MIYAZAWA et 

al. (2006). Através de ensaios de bancada constatou-se que a formação de Etileno 

Glicol e do 1,3-propanodiol não foi influenciada pela presença da resina. Observou-

se um grande aumento na produção de 1,2-propanodiol em sua presença, sugerindo 

que as formações do etileno glicol e do 1,3-propanodiol são catalisadas apenas pelo 

Ru(5%)/C enquanto a formação do 1,2-propanodiol é catalisada também pela resina. 

Com o uso desta resina, a desidratação do glicerol é favorecida nos sítios ácidos 

para a formação do acetato e logo em seguida hidrogenada para 1,2-propanodiol. 
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Foi verificado que a substituição da resina pela adição do NaOH aumentou a 

reatividade de determinados metais, promovendo a quebra das ligações C-C e 

proporcionando a formação de 1,2-etanodiol e do lactato (MARIS e DAVIS, 2007; 

MARIS et al., 2007). A produção de 1,3-Propandiol ocorre em meio neutro, quando o 

processo é realizado em conjunto com outros fatores que inibem a formação do 1,2-

Propanodiol. 

1.5.1.3 Influência da fase Metálica 

 A presença do metal na reação de hidrogenólise catalítica é de fundamental 

importância na etapa de hidrogenação e até mesmo na quebra de ligações C-O ou 

C-C. O efeito de metais nobres sobre a atividade catalítica da hidrogenólise do 

Glicerol foi estudado por Dasari et al., (2005). Na Tabela 1.1, comparam-se as 

atividades de metais nobres nas reações de hidrogenólise catalítica do glicerol, para 

a produção de 1,2-propanodiol. Com os catalisadores de rutênio e  de paládio 

obteve-se baixa seletividade, menor que 50%, devido à competitiva hidrogenólise 

das ligações C-C e C-O levando a excessiva degradação do glicerol para formar 

alcoóis menores e gases. Já o catalisador de cobre mostrou alta seletividade para o 

1,2-propanodiol como pouca ou nenhuma seletividade para o etileno glicol. Os 

catalisadores de platina e paládio converteram o glicerol com melhores seletividades 

em 1,2-Propanodiol.  

 O catalisador de níquel suportado em carvão ativado usado previamente por 

W. Q. Yu et al. (2010), que mostrou um comportamento bifuncional apresentando a 

função de desidratação e desidrogenação durante a reação de hidrogenólise do 

glicerol. Além do mais, sua eficiência permaneceu inalterada. 
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Tabela 1.1  - Conversões do glicerol, rendimentos e seletividades do 1,2-
propanodiol obtidos na reação de hidrogenólise. Condições: solução do 
glicerol 80%, T=200ºC, PH2=13,6 atm, t=24h. 

 

Fonte: Dasari et al., (2005). 

 

1.5.1.3 Influência da Massa do Catalisador 

 A quantidade de catalisador atinge diretamente a conversão do glicerol na 

reação de hidrogenólise. Visando este efeito, Dasari et al., (2005) verificaram a 

influência da massa do catalisador neste processo. Pode ser visto na Tabela 1.2 que 

com o incremento da massa do catalisador, houve aumento significativo da 

conversão do glicerol. Porém, ressalva-se a ocorrência da redução da seletividade 

em 1,2-propanodiol, cujo valor atingiu um máximo de 95% com conversão de cerca 

de 46%. 
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Tabela 1.2 – Hidrogenólise do glicerol. Avaliação da influência da massa do 
catalisador a T=200ºC, P=13,6 atm e CG0=80% de Glicerol t=24h cat 
Ru5%/C.Rendimento e seletividade referentes ao 1,2 - propandiol. 

Fonte: Dasari et al., (2005). 

 

1.5.1.4 Efeito da Temperatura 

 Na reação de hidrogenólise, um dos parâmetros mais relevantes para o 

processo é a temperatura. A seletividade e conversão sofrem consideráveis 

alterações quando a temperatura é variada, mantendo-se os demais parâmetros 

constantes. De acordo com os dados da Tabela 1.3, verificou-se grande 

sensibilidade da conversão e da seletividade em função da temperatura. A 

conversão aumenta significativamente com o aumento da temperatura e a 

seletividade diminui (DASARI et al., 2005). Eles também observaram que são 

formados alcoóis menores como metanol e etanol, para temperaturas maiores de 

200ºC pressão de 15bar, seguidos de suas degradações para metano e etano, 

respectivamente. E ainda, citaram que seria necessário operar em altas pressões 

para prevenir a degradação do glicerol a temperaturas maiores que 200ºC.   

 

 

Massa de Catalisador (g) Conversão (%) Rendimento (%) Seletividade (%) 

1 28,3 17,9 63,3 

2,5 33,5 26,2 78,2 

5 54,8 46,6 85,0 

10 58 45 77,6 

15 70,1 45,2 64,5 

20 78,5 48,7 62,0 
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Tabela 1.3  – Hidrogenólise do glicerol. Avaliação do efeito das temperaturas de 
reação a P=13,6 atm e CG0=80% de glicerol t=24h cat Ru5%/C. Rendimento e 
seletividade referentes ao 1,2 – Propanodiol (KIATSIMKUL at. al, 2005). 

Temperatura (C) Conversão (%) Rendimento (%) Seletividade (%) 

150 7,2 2,3 31,9 

180 28 9,8 35,1 

200 54,8 46,6 85,0 

230 72 35,1 48,7 

200 87 7,7 8,8 

Fonte: Dasari et al., (2005) 

 A influência da temperatura na obtenção do 1,2-propanodiol e etileno glicol 

foram estudados por Balaraju et al., (2009), que observaram a perda de seletividade 

do 1,2-propanodiol e o aumento da seletividade do etileno glicol, juntamente com a 

conversão do glicerol, em temperaturas mais elevadas, Figura 1.11.  

 

Figura 1.18  - Efeito da temperatura na reação de hidrogenólise do glicerol. 

 

 Eles observaram também que a altas temperaturas houve a formação de 

alcoóis menores como etanol, metanol e outros produtos da degradação. A 
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degradação do glicerol é favorecida em altas temperaturas em presença do rutênio, 

pois ele favorece a quebra C-C.  

1.5.1.5 Efeito da Pressão de Hidrogênio 

 A pressão do hidrogênio é outro parâmetro de importância fundamental para a 

reação de hidrogenólise, por isso o efeito da pressão de hidrogênio foi estudado por 

Dasari et al., (2005) em operações sob pressões de 2,1, 6,3, 9,1, 13,6 e 18,1 atm, 

mantendo-se a temperatura constante a 200ºC. Avaliaram-se os aumentos da 

conversão e da seletividade com a elevação da pressão,Tabela 1.4. Verificaram-se 

elevações da conversão e da seletividade para cada aumento da pressão.  

 

Tabela 1.4  – Hdrogenólise do Glicerol. Avaliação das pressões de reação a 
T=200ºC e CG0=80% de glicerol t=24h cat Ru5%/C. Rendimento e seletividade 
referentes ao 1,2 – Propandiol (DASARI et al., 2005) 

Pressão (bar) Conversão (%) Rendimento (%) Seletividade (%) 

3 25 9,1 36,4 

7 37 15,7 42,4 

10 44 22,3 50,7 

15 54,8 46,6 85,0 

20 65,3 58,5 89,6 

 

 

 A influência da pressão de hidrogênio foi, também, estudada por  Balaraju et 

al., (2009),, onde a pressão foi variada para as reações ocorrendo na mesma 

temperatura, 180ºC, e num tempo de reação de 8h, assim o efeito da pressão pôde 

ser observada, Figura 1.19. A conversão sempre aumentou com o aumento da 

pressão do hidrogênio. Balaraju et al., (2009), observaram, então, que o aumento da  

atividade  se dá pelo aumento da hidrogenação do acetol e que a seletividade do 

etileno glicol é favorecida pela degradação do 1,2-propanodiol. 
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Figura 1.19  - Efeito da pressão de hidrogênio na reação de hidrogenólise do glicerol. 
Fonte: (Balaraju et al., 2009). 

 

1.5.1.6 Efeito da Concentração do Glicerol 

 O efeito da concentração foi estudado, Figura 1.13. Seus estudos sugeriram 

que a atividade catalítica, para o catalisador Ru/C, na reação de hidrogenólise é alta 

para baixas concentrações, implicando em maiores conversões quando a reação é 

operada com baixas concentrações de glicerol. Resultado esperado quando se 

mantém o número de sítios catalíticos constante. Miyazawa et al., (2006) relataram 

uma alta conversão do glicerol quando sua concentração era de 10%. Alhanash 

(2008) mostrou que a seletividade para os glicóis permaneceram constantes para as 

concentrações de glicerol acima de 50%, indicando que a conversão do glicerol está 

associada simplesmente com  número de sítios, concordando com prévios estudos 

sobre catalisadores Ru/CsPW e Cu/ZnO (ALHANASH, 2008; BALARAJU, 2009). 
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Figura 1.20  - Influência da concentração na reação de hidrogenólise. Fonte: 
(Balaraju et al., 2009). 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Serão descritos os materiais, a montagem experimental e os métodos 

aplicados no desenvolvimento do processo de oxidação e hidrogenólise catalítica do 

glicerol. 

2.1 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DOS 

CATALISADORES  

2.1.1 Evaporador Rotativo 

O evaporador rotativo de modelo Laborota 4000 acoplado a uma bomba de 

vácuo de modelo TE-058 (TECNAL), utilizado para fazer a impregnação úmida e 

secagem do catalisador. 

2.1.2. Forno Utilizado para Calcinação e Redução 

O forno de modelo TF55030C e fabricante LINDBERG/BLUE foi ligado a um 

sistema de gases, utilizado para calcinar ou reduzir precursores dos catalisadores.  

2.1.3 Reator Utilizado para Calcinação e Redução 

 Foi utilizado um reator tipo leito fixo de fluxo ascendente para as reações de 

calcinação e redução dos precursores dos catalisadores. O reator, constituído de 

vidro boro-silicato, foi projetado para suportar a massa desejada dos precursores 

dos  catalisadores,  com diâmetro interno de 4,0cm e comprimento de 60,0cm. 

 

2.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TESTES REACIONAIS 

2.2.1 Reator do Tipo Leito de Lama 

Os experimentos foram realizados em um reator de vidro boro silicato 

encamisado do tipo leito de lama e acoplado a um  banho termostático, com 

agitação mecânica, sistema de borbulhamento e sistema de coleta, Figura 2.1. 
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Figura 2. 1 - Montagem experimental do reator de vidro. 
 

2.2.2 Reator do Tipo Leito de Lama para Altas Tempe raturas e Pressões 

Para as reações de hidrogenólise do glicerol, foi utilizado um reator 

trifásico (Modelo PARR 3543), projetado para suportar altas temperaturas (<300ºC) 

e altas pressões (<130 bar), Figura 2.2. A pressão e a temperatura podem ser 

controladas da seguinte forma: 

• Aquecimento realizado por uma resistência em formato de serpentina 

externa ao reator; 

• Resfriamento com água realizada por uma serpentina interna; 

• Medição da temperatura utilizando-se termopar digital previamente 

calibrado; 

• Medição da pressão com um transdutor de pressão digital. 
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Figura 2.2  – Reator Parr 3543 

 

2.2.3 Cromatógrafo líquido de alta Eficiência (CLAE ) 

Reagente e produtos da oxidação foram analisados no cromatógrafo líquido 

de alta eficiência (CLAE), com detecção refratométrica. O cromatógrafo é constituído 

de quatro partes principais : 

• Bomba 

 Utilizada para controlar a vazão do eluente, a bomba fabricada pela VARIAN 

opera nas especificações citadas na tabela 2.2 

Tabela 2.2  - Especificações da bomba acoplada ao cromatógrafo. 

Modelo 22 

Serial 01817 

Ciclos 50-60Hz 

 

• Forno 

 Com a finalidade de obter uma melhor separação dos produtos, utilizou-se um 

forno cujas especificações estão na Tabela 2.3: 
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Tabela 2.3  - Especificações do forno para o aquecimento da coluna cromatográfica. 

Voltagem 110-230 

Serial 00224 

Modelo 500 

 

• Coluna 

Os produtos foram separados em uma coluna Aminex HPX 87H, (50ºC; 0,6 

ml/min; fase móvel: solução aquosa de ácido sulfúrico 0,005M). 

 

• Detector 

 Foi usado um detector da marca VARIAN, conectado a uma interface, 

seguindo as especificações da tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4  - Especificações da bomba acoplada ao cromatógrafo. 

Voltagem 115-230 

Serial 30241Y092 

Ciclos 50-60Hz 

 

2.3 REAGENTES QUÍMICOS 

2.3.1 Gases Utilizados no Processo de Calcinação e Redução 

Para calcinação utilizou-se nitrogênio industrial de fabricante WHITE 

MARTINS com concentração de 99,9% e para a redução do precursor catalítico 

utilizou-se o hidrogênio industrial de alta pureza de fabricante WHITE MARTINS com 

concentração de 99,9%.  
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2.3.2 Reagentes Utilizados na Preparação dos Catali sadores 

-Ácido hexacloroplatínico (H2PtCl6.6H2O) fornecido pela VETEC e 

PM=625,92g/mol.  

-Ácido Clorídrico (HCl) fornecido pela VETEC com pureza 30,5% em volume, 

PM=36,5g/mol.  

-Cloreto de Rutênio tri-hidratado (RuCl3.3H2O) fornecido pela Aldrich com 

PM=207,43g/mol. 

-Cloreto de Paládio (PdCl2) fornecido pela Acros Organics com 99,9% de 

pureza e PM=177,31g/mol. 

-Cloreto de Platina (PtCl2) fornecido pela Acros Organics com 99,9% de 

pureza e PM=266,00g/mol. 

-Nitrato de Níquel hexahidratado (Ni(NO3)2.6H2O) fornecido pela VETEC com 

pureza assegurada de 97% no mínimo PM=290,81g/mol. 

-Nitrato do Bismuto pentahidratado (Bi(NO3)3.5H2O) fornecido pela VETEC 

com pureza assegurada de 98% no mínimo PM=485,07g/mol. 

2.3.3 Reagentes Utilizados na Reação de Oxidação e Hidrogenólise do glicerol 

Glicerol fornecido pela VETEC com pureza 99,5%, PM = 92,09g/mol 

(C3H5(OH) 3). 

Hidróxido de sódio fornecido pela VETEC com 97% de pureza, PM = 

40,00g/mol (NaOH). 

Nas reações de hidrogenólise utilizou-se o hidrogênio industrial WHITE 

MARTINS com concentração de 99,9%. Já nas reações de oxidação da glicerina, 

utilizou-se ar comprimido como fonte de oxigênio. 

 

2.3.4 Reagentes Utilizados no Cromatógrafo para a P adronização Externa 

Ácido sulfúrico fabricado pela VETEC com 98% de pureza (mim), PM = 

90g/mol (H3SO4). 
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Ácido Tartrônico fornecido pela ALFA AESAR, com 98% de pureza e 

PM=120,06g/mol. 

Ácido Glicérico fornecido pela SIGMA-ALDRICH, com pureza de 99,9%e 

PM=106g/mol. 

Ácido Láctico (C3H6O3) fornecido pela ACROS ORGANICS, 20% em solução 

aquosa, PM=90,08g/mol. 

Ácido Glicólico (C2H4O3) fornecido pela VETEC, com pureza de 70% e 

PM=76,05g/mol.   

Ácido Oxálico dihidratado (C2H2O4.2H2O) fornecido pela VETEC, puro e 

PM=126,07g/mol. 

1,2-Propanodiol fabricado pela ACROS ORGANICS com pureza de 99,0% 

(mim), PM = 76,09g/mol (C3H6(OH)2). 

Etileno Glicol fabricado pela Mallinckrodt com pureza de 99,0% (mim), PM = 

62,07g/mol (C2H6O2). 

2.4 METODOLOGIA 

 A seguir estão descritos os métodos de preparação dos catalisadores e do 

processamento das reações de hidrogenólise e oxidação catalítica do glicerol. 

2.4.1 Preparação dos Catalisadores Suportados 

Os catalisadores foram preparados pelo método de impregnação úmida. 

Como descrito na seqüência:   

 1º Impregnação úmida:  Após a preparação de uma solução do sal do metal 

precursor foi adicionada certa quantidade do suporte pretendido (carvão ativado). O 

material permaneceu sob agitação durante 48 horas. 7 horas e em estufa a 60ºC por 

24 horas. 

 2º Secagem:  foi submetido à secagem lenta em banho-maria a 100ºC por 

aproximadamente 7 horas, para a eliminação de grande quantidade de água, e em 

estufa a 60ºC por 24 horas para a final desumidificação do material. 



Materiais e Métodos                                                                                                  37 

 

 

 3º Calcinação:  O precursor catalítico depois de seco foi levado ao forno, 

colocando-se o material em um reator tubular de vidro, sendo aquecido numa 

programação linear de 5ºC/min para ser calcinado a 450-500ºC por 4-5 horas em 

atmosfera de nitrogênio na vazão de 1,33cm3/min.g de suporte. Tratando-se de 

catalisadores bi-metálicos e tri-metálicos, a calcinação foi necessária para a 

formação dos óxidos metálicos, seguindo as reações descritas nas equações 1, 2 e 

3. 

��(���)�. 6���	 ∆→��� + �� +	��� +	�� + 	6��� (1) 

2��(���)�. 5���	 ∆→����� + �� +	��� + 	10��� (2) 

��(���)�. 6���	 ∆→��� + �� +	��� +	�� + 	6��� (3) 

 4º Redução:  O material foi submetido à redução seguindo o mesmo 

procedimento da calcinação, apenas substituiu-se o nitrogênio pelo hidrogênio, e 

trabalhou-se com faixas diferentes de temperatura (260-450ºC), dependendo do 

metal a ser reduzido. Esta etapa é realizada para a redução do óxido de 

determinado metal para a fase metálica do mesmo, segundo as equações abaixo. 

!"#$�. 3���(&) + ���� 	 ∆→ !"(&) + 3�#$(') +	3���(') (4) 

���(#$)(&) + 2��	(') 	 ∆→ �((&) +	6�#$(') (5) 

���(&) + ��	(') 	 ∆→��(&) +	���(') (6) 

�����(&) + 3��	(') 	 ∆→ 2��(&) +	3���(') (7) 

*+��(&) + ��	(') 	 ∆→ 2*+(&) +	���(') (8) 

�,#$�(&) + ��	(') 	 ∆→ �,(&) +	2�#$(') (9) 

�(#$�(&) + ��	(') 	 ∆→ �((&) +	2�#$(') (10) 
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 4º Armazenamento:  O catalisador depois da redução está pronto para uso. 

Então ele é guardado em recipiente fechado para evitar umidade. 

2.4.2 Reações de Oxidação 

As reações de oxidação foram realizadas no reator de vidro do tipo leito de 

lama, nas seguintes condições: Concentração inicial de glicerol (ou glicerina) de 1,09 

mol/L, velocidade de agitação de 500rpm, massa de catalisador de 5-10g, vazão da 

fase gasosa de 60L/h à pressão atmosférica, meio básico com uma concentração de 

64 g/L de NaOH e tendo como fase gasosa o ar atmosférico. O processo de 

oxidação do glicerol foi conduzido com três catalisadores diferentes: um comercial 

do tipo Pd(4%)-Pt(1%)-Bi(5%)/C fornecido pela Degussa, outro preparado no 

Laboratório de Processos Catalíticos - UFPE de Pt(3%)/C e um Pd(0,2%)-Pt(1%)-

Bi(2%)/C, também preparado no laboratório. Sendo avaliada a influência da 

temperatura (30, 40, 50 e 60°C), do tipo e teor de metal no suporte e até mesmo o 

tipo de glicerina utilizada no processo.  

Para realizar a reação, primeiro foi pesada a massa do catalisador pretendida, 

preparou-se uma solução com a quantidade de base necessária e colocou-se o 

catalisador juntamente com a solução dentro do reator. Em seguida, fez-se o ajuste 

da vazão da fase gasosa, da velocidade de agitação e da temperatura. Quando 

alcançadas as condições de reação o glicerol em solução foi introduzido no reator. 

As amostras foram coletadas periodicamente desde o início da reação, para 

serem diluídas (1:5) em água deionizada e depois analisadas no HPLC. 

2.4.3 Testes Reacionais para as Reações de Hidrogen ólise 

Os experimentos de hidrogenólise do glicerol foram realizados num reator tipo 

PARR 3543 como descrito anteriormente, operando em sistema trifásico de leito de 

lama, processando-se soluções aquosas ou alcalinas de Glicerol, com concentração 

inicial variando de 100-800g/L e volume da fase líquida de 500mL. O catalisador, 

mantido em suspensão, foi utilizado com uma massa na faixa de 5-20g. 

O sistema operou em batelada para as fases sólida e líquida e semi-contínuo 

para a fase gasosa. O hidrogênio foi introduzido por meio de uma válvula no topo do 

reator mantendo-se a pressão do mesmo constante, medida através de um 
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transdutor e controlada através de uma corrente de água de resfriamento, através de 

uma válvula de passagem para gases. A temperatura de reação foi medida através 

de termopares e mantida constante com o auxílio de uma válvula que controla a 

vazão de água para uma serpentina interna ao sistema. 

O estudo da hidrogenólise do glicerol (ou glicerina) teve como objetivo 

otimizar a conversão do glicerol em outros polióis, tendo em vista a otimização do 

processo em termos de seletividade em 1,2-propanodiol e etileno glicol. Para isto, 

parâmetros como:  concentração inicial do glicerol, temperatura, tipo e quantidade 

de catalisador foram manipulados. 

Alíquotas de 3 mL foram coletadas em intervalos de tempo fixos (20-30 

minutos)  a partir de um difusor poroso imerso no seio do líquido. Tais coletas foram 

realizadas, tomando-se como tempo do processamento inicial "t0", o tempo a partir 

do momento em que o mesmo atinge a temperatura e pressão de operação. Em 

seguida, as amostras foram esfriadas, diluídas e filtradas. 

2.4.4 Metodologia de Análise 

As análises dos produtos e do reagente foram feitas utilizando o método da 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), aliada a uma interface (modelo 350) 

e um detector de índice de refração. O método aplicado utiliza a coluna do tipo 

AMINEX HPX-87H, adequada para a separação dos ácidos. Como fase móvel foi 

utilizada uma solução de ácido sulfúrico 0,005M com vazão de 0,6ml/min. A 

temperatura da coluna foi mantida a 50°C, por meio do forno termicamente 

controlado. 

A Figura A.1do anexo A apresenta um cromatograma característico das 

análises do reagente e dos produtos da reação de oxidação do glicerol. Os dados de 

retenção dos compostos dentro da coluna eram coletados por um software (VARIAN 

STAR).  

 A Figura A.2 do anexo A apresenta um cromatograma característico das 

análises do reagente e dos produtos da reação de hidrogenólise do glicerol. 

Para poder determinar as concentrações dos produtos e do reagente foi 

utilizado o método de padronização externa, onde são injetadas soluções de 

concentrações conhecidas e obtidas suas áreas. Obtendo uma relação entre área e 
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concentração, gerando assim curva de calibração. Curvas de calibração foram 

obtidas para o ácido láctico, ácido glicérico, ácido glicólico, ácido tartrônico, ácido 

oxálico, 1,2-propanodiol, 1,2-etanodiol e para o glicerol, como mostrado no Anexo B.  

2.4.5  Reutilização do Catalisador 

Os catalisadores utilizados no processo de oxidação e de hidrogenólise ao 

final da reação foram lavados com água destilada fervente, utilizando-se um 

processo de filtragem à vácuo. Após a lavagem, o catalisador foi mantido sob uma 

temperatura de 60ºC por 12 horas, após secagem o catalisador está pronto para ser 

reutilizado. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Buscando viabilizar o processamento químico industrial da glicerina, co-

produto da fabricação do biodiesel, desenvolveu-se o processamento catalítico das 

reações de oxidação e hidrogenólise do glicerol, forma mais pura da glicerina, para a 

produção de ácidos orgânicos (glicérico, tartrônico, glicólico, oxálico e 

dihidroxiacetona) em presença de catalisadores de Pd(4%)-Pt(1%)-Bi(5%)/C, 

fornecido pela Degussa, e de dois outros catalisadores preparados pelo método da 

impregnação úmida, Pt(3%)/C, Pd(0,2%)-Pt(1%)-Bi(2%)/C e para a produção de 

glicóis por hidrogenólise dois outros catalisadores distintos um de Ni(10%)-

Ru(4%)/C, e outro de Ni(20%)-Ru(2%)/C, também preparados pelo método da 

impregnação úmida. 

 Neste capítulo são apresentados os resultados referentes à preparação, 

caracterização, avaliação dos catalisadores utilizados no processamento da 

hidrogenólise e da oxidação da glicerina, bem como as validações dos modelos 

cinéticos, visando obtenção seletiva em ácidos orgânicos e dióis. 

3.1 CATALISADORES PREPARADOS 

 Seguindo a metodologia citada no capítulo anterior, os catalisadores foram 

preparados para que pudessem ser aplicados às reações de hidrogenólise e 

oxidação do glicerol. Visando melhorar o processamento catalítico do glicerol, 

utilizaram-se os metais que promovessem, da melhor forma, as reações catalíticas 

desejadas. Na Tabela 3.1, são mostrados os catalisadores usados neste trabalho. 

Tabela 3.1-  Catalisadores preparados e aplicados nas reações de oxidação e 
hidrogenólise do glicerol. 

Catalisador Tipo de reação 

Pt(3%)/C Oxidação 

Pd(0,2%)-Pt(1%)-Bi(2%)/C Oxidação 

Ni(10%)-Ru(4%)/C Hidrogenólise 

Ni(20%)-Ru(2%)/C Hidrogenólise 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS CATALISADORES 

 A caracterização físico-química dos catalisadores heterogêneos é 

fundamental para se poder explicar e prever algumas das suas principais 

propriedades como: atividade, seletividade e estabilidade. Dentro deste estudo, 

estão as observações com relação à composição, propriedades texturais e formação 

das fases ativas, permitindo uma interpretação mais abrangente dos efeitos dos 

catalisadores aplicados nas reações de  hidrogenólise e oxidação do glicerol. 

3.2.1 Características Térmicas do Suporte 

3.2.1.1 Análise termogravimétrica (ATG) 

 A análise termogravimétrica acoplada a análise térmica diferencial 

(TGA/DTG), foi realizada para avaliar a estabilidade térmica, com relação à 

quantidade de água presente no material. As curvas de decomposição térmicas e de 

sua derivada são mostradas na Figura 3.1. 

 A Figura 3.1 representa o termograma do carvão ativado usado como suporte. 

As curvas TGA/DTG mostram apenas uma perda de massa, na qual ocorre entre 60 

e 110°C. Esta perda foi atribuída à eliminação da água adsorvida do ambiente, pelo 

sólido. A curva TGA mostra que o carvão ativado (suporte) fornecido pela 

CARBOMAFRA S/A, possui uma grande estabilidade térmica visto que a perda de 

massa total é mínima. 
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Figura 3.1  - Análise termogravimétrica do carvão ativado. 

 

3.2.1.2 Oxidação à Temperatura Programada. 

 O suporte (carvão ativado) foi submetido à análise de oxidação à temperatura 

programada, na qual  o perfil de gaseificação do carvão ativado, em sua forma 

natural, ou seja, na ausência de qualquer tipo de tratamento, pode ser visto na 

Figura 3.2. 

 De acordo com a análise realizada, o suporte apresenta apenas um pico de 

gaseificação, entre 426ºC e 608ºC. Este comportamento mostra que o material 

utilizado para preparação do suporte é de origem homogênea e que não apresenta 

quantidades consideráveis de contaminantes, tornando possível a utilização deste 

carvão ativado como suporte de catalisadores. 
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Figura 3.2-  Perfil da Oxidação à Temperatura Programada do carvão ativado. 

 

3.2.1.3 Análise Termogravimétrica (TGA) do Suporte 

 O suporte foi caracterizado em termos dos teores de matéria volátil, fixa e 

cinzas. O método de análise imediata foi aplicado em uma amostra do carvão 

ativado e os teores já citados são mostrados na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2-  Análise termogravimétrica do carvão ativado da Carbomafra. 

Suporte Matéria volátil (%) Matéria Fixa (%) Cinzas (%) 

Carvão Ativado 6,0 91,0 3,0 

 

 

 Os resultados desta análise mostram um baixo valor do teor de cinzas, 

sugerindo um material com alto teor de pureza, estando de acordo com os 
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resultados previstos a partir da análise de oxidação à temperatura programada. Na 

Figura 3.3 é apresentado o perfil da análise imediata obtido para o suporte em 

estudo, carvão ativado, com rampa de aquecimento de 127°C até 950°C sob N2, à 

taxa de 10°C/min, seguida de patamar a 950°C durante 7 minutos sob N2 e a 950°C 

sob ar sintético. 

 

 

Figura 3.3 -  Análise imediata em TGA do carvão ativado fornecido pela Carbomafra. 

 

3.2.2 Caracterização dos Catalisadores 

3.2.2.1 Difração de Raios-X 

 A difração de raios-X foi utilizada neste trabalho com o objetivo de examinar a 

cristalinidade dos catalisadores. Para as análises foi utilizado o método do pó, que 

consiste na incidência dos raios-X sobre uma amostra na forma de pó compacto 

sobre um suporte, e a detecção dos raios difratados nos diferentes ângulos de 

incidência. Os difratogramas obtidos para os catalisadores de níquel e cálcio, 

suportados em carvão ativado são apresentados nas Figuras 3.4 - 3.8. 
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Figura 3.4  - Difratograma de raios-x do catalisador Pd(4%)-Pt(1%)-Bi(5%)/C.  

 

 

Figura 3.5  - Difratograma de raios-x do catalisador Pd(0,2%)-Pt(1%)-Bi(2%)/C.  

 



Resultados e Discussão                                                                                                 47 

 

 

 

Figura 3.6  - Difratograma de raios-x do catalisador Pt(3%)/C.  

 

 

Figura 3.7  - Difratograma de raios-x do catalisador Ni(20%)-Ru(2%)/C. 
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Figura 3.8  - Difratograma de raios-x do catalisador Ni(20%)-Ru(2%)/C.  

 

3.3 TESTES CATALÍTICOS NAS REAÇÕES DE OXIDAÇÃO 

Tendo em vista a otimização do processo de oxidação catalítica da glicerina 

para a produção seletiva em ácidos orgânicos, vários fatores foram avaliados como: 

tipo de catalisador, teor da fase metálica e temperatura de reação. Outros 

parâmetros como: razão molar NaOH/Glicerol, velocidade de agitação e pressão e 

massa da suspensão de catalisador na mistura reacional já foram otimizados em 

estudos preliminares. Neste trabalho procurou-se adotar condições de operação 

relativamente brandas, principalmente, com relação à pressão e temperatura. 

3.3.1 Teste Catalítico Usando o Catalisador Pt(3%)/ C 

Como citado no capitulo 1, o uso da  platina como fase ativa do catalisador 

heterogêneo nas reações de oxidação em fase líquida tem sido bastante comum, já 

que o mesmo apresenta uma boa atividade ao processo de oxidação. Baseado em 

tais informações, o catalisador de platina suportado em carvão ativado, Pt(3%)/C, foi 

preparado e avaliado nas reações de oxidação do glicerol (99%), mantendo as 

seguintes condições operacionais: pressão atmosférica, temperatura de 60ºC, 

massa do catalisador igual a 10g, razão molar NaOH/glicerol igual a 1,5, vazão de 
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oxigênio de 43L/h e concentração inicial de glicerol igual a 1,09 mol/L, o resultado 

desta avaliação é apresentado na Figura 3.9.  

 

Figura 3.9  - Oxidação catalítica do glicerol 99%; Concentrações de 
constituintes (mol/L); Catalisador: Pt(3%)/C; Condições operacionais: 
T=60ºC,CG0=1,09g/L, �-�=1 atm, QO2=43L/h, t=4h e mcat=10 g, CNaOH=64g/L, 
N=500rpm. 

 

O catalisador mostrou uma excelente atividade, onde a conversão foi quase 

que completa para o tempo reacional de quatro horas. O principal produto obtido 

nesta reação foi ácido glicérico seguido pelo ácido tartônico e outros produtos com 

seletividades mais baixas. Um segundo teste reacional foi realizado, usando uma 

temperatura mais baixa, T=40ºC, e mantendo-se os demais parâmetros constantes, 

Figura 3.10.  
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Figura 3.10  - Oxidação catalítica do glicerol 99%; Concentrações de 
constituintes (g/L); Catalisador: Pt(3%)/C; Condições operacionais: 
=40ºC,CG0=1,09g/L, �-�=1 atm, QO2=43L/h, t=4h e mcat=10 g, CNaOH=64g/L, 
N=500rpm. 

 

Aqui a seletividade apresentou o mesmo comportamento, mostrado na Tabela 

3.3. 

Tabela 3.3 - Oxidação do glicerol usando o catalisador Pt(3%)/C. Condições: 
CG0=1,09g/L, �-�=1 atm, QO2=43L/h, t=4h e mcat=10 g, CNaOH=64g/L, N=500rpm. 

Temperatura(ºC)  Conversão (%)   Seletividade (%)  

G  AO AT AG AGL  DHA 

40 99,0  8,0 29,4 29,7 19,5 15,1 

60 99,1  8,7 29,1 33,6 16,1 11,9 

 

Da Tabela 3.2, é possível observar que o catalisador contendo apenas platina 

promoveu uma excelente conversão, mas não mostrou boa seletividade na reação, 

isto se dá devido a falta de um metal agindo como um promotor, como descrito por 

Fordham et al., (1995). 
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3.3.2 Teste catalítico usando o catalisador Pd(4%)P t(1%)Bi(5%)/C 

Com base nos comportamentos encontrados para o catalisador metálico 

Pt(3%)/C aplicado na oxidação da glicerina, buscou-se aumentar a produção de 

forma seletiva em ácido glicérico. 

Com o propósito de aumentar a seletividade do ácido glicérico na oxidação do 

glicerol, utilizou-se um catalisador comercial do tipo trimetálico Pd(4%)-Bi(5%)-

Pt(1%)/C fornecido pela Evonik,  o mesmo apresentando em sua composição o 

bismuto como promotor. O catalisador foi testado usando as mesmas condições 

operacionais daquelas usadas para o catalisador Pt(3%)/C. Este, por sua vez, 

comprovou ser um promotor, direcionando a rota da reação para a formação seletiva 

em ácido glicérico. 

O catalisador Pd(4%)-Bi(5%)-Pt(1%)/C mostrou uma atividade catalítica 

estável durante o curso da reação. Após o tempo reacional de quatro horas, o 

glicerol foi quase totalmente consumido, apresentando uma boa seletividade em 

ácido glicérico, quando comparado ao resultado o obtido com o catalisador 

Pt(3%)/C. Os resultados obtidos, mostrando o consumo e formação dos produtos em 

função do tempo de operação nas temperaturas de 40ºC e 60ºC, são ilustrados nas 

Figuras 3.11 e 3.12 , respectivamente.  

 

Figura 3.11  - Oxidação catalítica do glicerol 99%; Concentrações de 
constituintes (mol/L); Catalisador: Pd(4%)-Bi(5%)-Pt(1%)/C; Condições 
operacionais: T=40ºC, CG0=1,09g/L, �-�=1 atm, QO2=43L/h, t=4h e mcat=10g, 
CNaOH=64g/L, N=500rpm. 
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Figura 3.12  - Oxidação catalítica do glicerol 99%; Concentrações de 
constituintes (mol/L); Catalisador: Pd(4%)-Bi(5%)-Pt(1%)/C; Condições 
operacionais: T=60ºC, CG0=1,09g/L, �-�=1 atm, QO2=43L/h t=4h e mcat=10g, 
CNaOH=64g/L, N=500rpm. 

 

A conversão do glicerol para o caso da temperatura mais elevada foi quase 

completa e a seletividade do ácido glicérico chegou a um patamar máximo próximo 

em torno de 2 horas de reação, para as duas temperaturas estudadas, os resultados 

obtidos estão apresentados na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 - Oxidação do glicerol usando o catalisador Pd(4%)-Pt(1%)-

Bi(5%)/C. Condições: CG0=1,09g/L, �-�=1 atm, QO2=43L/h, t=4h e mcat=10 g, 

CNaOH=64g/L, N=500rpm. 

Temperatura(ºC)  Conversão (%)   Seletividade (%)  

G  AO AT AG AGL  DHA 

40 92,2   6,5 19,6 64,5 11,2 - 

60 98,0   14,0  21,0  46,6  17,0  2,0  
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Do mecanismo de reação da oxidação catalítica do glicerol, descrito no 

Esquema 1, é possível afirmar que o catalisador trimetálico Pd(4%)-Pt(1%)-Bi(5%)/C 

proporciona a oxidação da hidroxila primária levando, principalmente, ao ácido 

glicérico seguido pelo ácido tartrônico. Por outro lado, a oxidação da hidroxila 

secundária favorece a formação da dihidroxiacetona. 

Da Tabela 3.3, verifica-se que a temperatura influenciou diretamente na 

conversão do glicerol de 92,2% a T=40ºC para 98,0% a T=60ºC, mas quando 

comparou-se em termo de seletividade em ácido glicérico, no tempo total de 4 horas 

de reação, obteve-se uma diminuição de 64,5% a 40ºC para 46,6% a 60ºC. Tal fato 

pode ser explicado devido à oxidação consecutiva da hidroxila primária do ácido 

glicérico e, principalmente, devido à oxidação da hidroxila secundária do glicerol, 

como descrito por Bianchi et al., (2005) para formar a dihidroxiacetona  

 

3.3.3 Oxidação da Glicerina Oriunda da Produção do Biodiesel 

Para os testes reacionais nas condições otimizadas utilizou-se o catalisador 

comercial tri-metálico Pd(4%)-Bi(5%)-Pt(1%)/C fornecido pela Degussa. A glicerina 

utilizada nos testes com grau de pureza 99%,  adquirido da VETEC PA, apresentado 

anteriormente na Figura 3.12, e duas outras fornecidas pela empresa COPENOR, 

uma com grau de pureza de 95%, e outra com grau de pureza de 80%. Os 

resultados para evolução cinética das reações de oxidação para cada glicerina, com 

seus respectivos graus de purezas correspondentes a 95% e 80%, são 

apresentados nas Figuras 3.13 e 3.14. 
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Figura 3.1 3 - Oxidação catalítica da glicerina 90%; Concentrações de 
constituintes (mol/L); Catalisador: Pd(4%)-Bi(5%)-Pt(1%)/C; Condições 
operacionais: T=60ºC, �-�=1 atm, QO2=43L/h, t=4h e mcat=10g, CNaOH=64g/L, 
N=500rpm. 

 

 

 

Figura 3.1 4 - Oxidação catalítica da glicerina 80%; Concentrações de 
constituintes (mol/L); Catalisador: Pd(4%)-Bi(5%)-Pt(1%)/C; Condições 
operacionais: T=60ºC, �-�=1 atm, QO2=43L/h, t=4h e mcat=10g, CNaOH=64g/L, 
N=500rpm. 
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 De maneira geral, o catalisador trimetálico Pd(4%)-Bi(5%)-Pt(1%)/C 

demonstrou uma boa atividade catalítica para a oxidação da glicerina industrial do 

processo de produção de biodiesel, contendo diferentes graus de pureza. Do ponto 

de vista operacional, a maioria dos parâmetros envolvidos neste processo oferece 

baixo custo de operação e boas conversões e seletividades foram atingidas, 

aumentando a viabilidade econômica do processo de obtenção de ácidos orgânicos 

a partir da glicerina industrial via oxidação catalítica heterogênea. As conversões e 

seletividades obtidas são apresentadas na Tabela 3.5. 

 
Tabela 3.5  - Oxidação da glicerina com diferente graus de pureza, usando o 
catalisador Pd(4%)-Pt(1%)-Bi(5%)/C. Condições: CG0=1,09g/L, �-�=1 atm, 
QO2=43L/h, t=4h e mcat=10 g, CNaOH=64g/L, N=500rpm. 

Reagente  Conversão (%)   Seletividade  (%) 

G  AO AT AG AGL  DHA 

Glicerina 99%  98,0   14,0  21,0  46,6  17,0  2,0  

Glicerina 95%  99,0   7,1  25,9  44,6  3,5  1,2  

Glicerina 80%  96,6   14,2  28,1  49,2  3,0  2,6  

 

  A conversão foi bastante elevada para as três glicerinas avaliadas, notando-

se que a conversão da glicerina com grau de pureza de 80% foi um pouco menor 

que as outras duas, mesmo assim mantendo-se acima de 95%. Os rendimentos 

alcançados para o ácido glicérico foram bastante relevantes, alcançando, 

curiosamente, a maior seletividade na oxidação da glicerina com pureza de 80%, 

caso provavelmente explicado pelo aumento da razão molar [NaOH]/[Glicerina]. O 

mesmo catalisador foi reutilizado durante todas as reações de oxidação, sem a 

necessidade de reduzir do catalisador, após o final de cada reação, mostrando que, 

mesmo na presença de sais, o catalisador não sofreu envenenamento, que 

comprometesse a sua eficiência. 
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3.3.4 Teste Catalítico Usando o Catalisador Pd(0,2% )Pt(1%)Bi(2%)/C 

 Foi visto até o momento que o catalisador Pt(3%)/C mostrou uma excelente 

conversão na reação de oxidação catalítica do glicerol, no entanto uma baixa 

seletividade foi obtida, a adição de um promotor, no caso o bismuto, aumentou 

significativamente a seletividade em ácido glicérico, para as mesmas condições 

operacionais. Mesmo assim do ponto de vista do processo industrial, ainda um 

pouco oneroso devido ao custo do catalisador trimetálico. Visando aumentar a 

possibilidade da ampliação da escala de bancada para a industrial, formulou-se 

outro catalisador, com intuito de diminuir o custo de sua produção em grande 

quantidade. Com adição de um menor teor das fases metálicas nobres (platina, 

paládio), e mantendo o promotor bismuto, com uma redução também no seu teor 

para metade, Pd(0,2%)-Pt(1%)-Bi(2%)/C. 

 Testes realizados, mantendo os mesmos parâmetros já usados com os dois 

primeiros catalisadores avaliados, exceto sua massa que foi reduzida à metade e a 

substituição do oxigênio puro pelo ar comprimido, comprovaram a boa atividade e 

seletividade durante as 4 horas de reação. Os resultados, mostrando o consumo e 

formação dos produtos em função do tempo de operação nas temperaturas de 40ºC 

e 60ºC, são ilustrados nas Figuras 3.15 e 3.16.   
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Figura 3.15  - Oxidação catalítica da glicerina 99%; Concentrações de 
constituintes (mol/L); Catalisador: Pd(0,2%)-Bi(2%)-Pt(1%)/C; Condições: 
T=40ºC, CG0=1,09g/L, �./=1 atm, Qar=60L/h, t=4h e mcat=5g, CNaOH=64g/L, 
N=500rpm. 

 

 

Figura 3.16  - Oxidação catalítica da glicerina 99%; Concentrações de 
constituintes (mol/L); Catalisador: Pd(0,2%)-Bi(2%)-Pt(1%)/C; Condições: 
T=60ºC, CG0=1,09g/L, �./=1 atm, Qar=60L/h, t=4h e mcat=5g, CNaOH=64g/L, 
N=500rpm. 
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Os resultados experimentais apresentados na Tabela 3.6, para o catalisador de 

Pd(0,2%)-Pt(1%)-Bi(2%)/C, confirmam uma excelente conversão, com alta 

seletividade em ácido glicérico, para as duas temperaturas estudadas, comprovando 

assim a possibilidade da produção de ácido glicérico em escala industrial.  

 
Tabela 3.6 - Oxidação do glicerol usando o catalisador Pd(0,2%)-Pt(1%)-Bi(2%)/C. 
Condições: CG0=1,09g/L, Par=1atm, Qar=60L/h, t=4h e mcat=10g, CNaOH=64g/L, 
N=500rpm. 

Temperatura(ºC)  Conversão (%)   Seletividade (%)  

G  AO AT AG AGL  DHA 

40 83,5   3,2 7,3 81,0 < 1,0 8,5  

60 98,9   2,1  11,1  71,4  < 1,0  15,4  

 

 Seu comportamento avaliado em função da seletividade é superior ao do 

catalisador trimetálico Pd(4%)-Bi(5%)-Pt(1%)/C, além de apresentar um custo 

inferior na sua formulação final, com uma efetividade superior na oxidação da 

hidroxila primária do glicerol, formando maiores quantidades de ácido glicérico. 

3.3.5 Modelagem Cinética da Oxidação Catalítica do Glicerol 

 A partir dos excelentes resultados obtidos para o catalisador de Pd(0,2%)-

Pt(1%)-Bi(2%)/C,  formulou-se uma hipótese de modelo cinético, levando-se em 

consideração os efeitos na superfície catalítica segundo Langmuir associada aos 

efeitos cinético segundo Hinshelwood. O comportamento experimental observado 

para a reação de oxidação catalítica do glicerol pôde ser representado pelo modelo 

cinético proposto com a consideração de etapas de primeira ordem, conjugando-se 

as degradações sucessivas dos produtos formados a partir do glicerol.  

Para isto, considerou-se a rota reacional da oxidação catalítica do glicerol 

recentemente publicada por Worz et al. (2009), Esquema 1.2, na qual a cinética é 

baseada. Levou-se em consideração, neste estudo, que o processo foi 
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cineticamente controlado, ou seja, a etapa de transferência de massa ocorreu de 

forma mais rápida do que a etapa cinética. As resistências referentes à transferência 

de massa foram eliminadas aplicando-se determinadas condições  como: pequeno 

diâmetro da partícula do catalisador,  alta velocidade de agitação, excesso de gás e 

até mesmo a presença elevada de NaOH, que, por sua vez, aumentou o contato 

gás-sólido pela diminuição das bolhas de gás. Aplicando condições como estas, 

Demirel at al. (2007) mostraram que o processamento se dá em regime cinético. 

Tomou-se como base a proposta de um mecanismo modificado devido à etapa na 

qual ocorre a participação de componentes intermediários como o gliceraldeído, 

ácido hidroxidopirúvico e ácido glioxálico, admitindo-se rápidas velocidades de 

formação e consumo e considerando a aproximação do estado estacionário segundo 

a lei cinética. Foi, então, proposto o mecanismo simplificado para os componentes 

analisáveis G, DHA, AG, AT e AO, conforme apresentado na Figura 3.17. 

 

Figura 3.17  - Mecanismo simplificado proposto para a oxidação catalítica do glicerol 
na presença de NaOH no meio reacional. 

 

Segundo o mecanismo cinético simplificado proposto que considera a 

quimissorção molecular do oxigênio, adsorção do glicerol e ácidos orgânicos 

produzidos nos sítios ativos, foi proposto o mecanismo de acordo com as hipóteses 

de Langmuir-Hinshelwood, que considera as seguintes etapas de reações descritas 

nas Equações 11 a  17: 

0 + 1	
				2345	
677778
				23					97777:0. 1 ;< =
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0. 1 + ��. 1 			B5				977: *0. 1 

*0. 1	
			2	C3	45	677778
		2C3			97777:*0 + 1 

;D< = >D<	>	D<	?@	  (13) 

*0. 1 + ��. 1 		B�		97: *E. 1 

*E. 1	
			2	C	F	45	677778
		2CF		9777: *E + 1 

;DG = 		>DG				>	D	G	?@	  (14) 

0. 1 + ��. 1 			BH				977: I�*. 1 

I�*. 1	
			2	JKC	45	67777778
2JKC	97777: I�* + 1 

;LMD = >LMD	>	LMD	?@	  (15) 

I�*. 1 + ��. 1 		BN		97: *�. 1 

*�. 1	
			2	CA	45	677778
		2CA		9777:*� + 1 

;-OD = 		>D-				>	D-	?@	  (16) 

*E. 1 + ��. 1 		BP		97: *�. 1 

*�. 1	
			2	CA	45	677778
		2CA		9777:*� + 1 

;-OD = 		>D-				>	D-	?@	  (17) 

Para fins de quantificação das evoluções cinéticas dos diferentes 

componentes são expressas as seguintes taxas de reações, Equações 18 a 22, 

segundo abordagem de Langmuir-Hinshelwood, considerando sítios ativos distintos 

para o oxigênio, o glicerol e para os intermediários presentes na fase líquida. 

r@ = k@Θ�TUΘ� (18) 

r� = k�Θ�VWΘ� (19) 

r� = k�Θ�TUΘ� (20) 

r� = k�Θ�TUΘ� (21) 

rX = kXΘYYWΘ� (22) 
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Onde  rZ é a taxa de reação para cada etapa, kZ a constante cinética, Equação (23), 

e Θ[ como frações de sítios ativos do catalisador ocupados pelos componentes 

(reagentes e produtos), Equação (24), respectivamente definidos como: 

kZ = k\,Z^_` a−c.Z!Ed (23) 

Θ[ = ;[#[1 + ;[#[ (24) 

Onde #[ são as concentrações do reagente e produtos e ;[ constantes de equilíbrio 

de adsorção mostrados anteriormente na Equação (1), podendo ser calculados a 

partir da equação da Equação (5). 

K[ = K\,[^_` e−∆H.g,[!E h (25) 

Onde K\,[ é uma constante obtida para cada componente j. 

Combinando o balanço molar das etapas do mecanismo proposto segundo o 

modelo de Langmuir-Hinshelwood, considerando que a adsorção ocorre em centros 

ativos distintos e que as espécies são adsorvidas independentemente, as equações 

cinéticas podem ser escritas como: 

,#<,( = �
i j− >@;<#<;-��-�(1 + ;<#<)k1 + ;-��-�l −

>�;<#<;-��-�(1 + ;<#<)k1 + ;-�#-�lm	 (26) 

,#D<,( = �
i j >@;<#<;-��-�(1 + ;<#<)k1 + ;-��-�l −

>�;D<#D<;-��-�(1 + ;D<#D<)k1 + ;-��-�lm (27) 

,#LMD,( = �
i j >�;<#<;-��-�(1 + ;<#<)k1 + ;-��-�l −

>n;LMD#LMD;-��-�(1 + ;LMD#LMD)k1 + ;-��-�lm (28) 

,#DG,( = �
i j >�;D<#D<;-��-�(1 + ;D<#D<)k1 + ;-��-�l −

>X;DG#DG;-��-�(1 + ;DG#DG)k1 + ;-��-�lm (29) 
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,#D-,( = �
i j >n;LMD#LMD;-��-�(1 + ;LMD#LMD)k1 + ;-��-�l +

>X;DG#DG;-��-�(1 + ;DG#DG)k1 + ;-��-�lm (30) 

 

Os experimentos ocorreram sob mesma pressão de oxigênio (PO2=1atm), 

assim os parâmetros relacionados com o oxigênio podem ser considerados como 

constantes e novas constantes cinéticas, >′Z, são obtidas, como mostra a equação 

(31).  

>′Z = �
i

>Z;-��-�k1 + ;-��-�l 
(31) 

 Então, as taxas reacionais podem ser apresentadas em termos das novas 

constantes cinéticas, Equações 32 a 36. 

,#<,( = − >′@;<#<(1 + ;<#<) −
>′�;<#<(1 + ;<#<) 

(32) 

,#D<,( = >′@;<#<(1 + ;<#<) −
>′�;D<#D<(1 + ;D<#D<) 

(33) 

,#LMD,( = >′�;<#<(1 + ;<#<) −
>′n;LMD#LMD(1 + ;LMD#LMD) 

(34) 

,#DG,( = >′�;D<#D<(1 + ;D<#D<) −
>′X;DG#DG(1 + ;DG#DG) 

(35) 

,#D-,( = >′n;LMD#LMD(1 + ;LMD#LMD) +
>′X;DG#DG(1 + ;DG#DG) 

(36) 

 

 

 

Considerando as condições iniciais para os balanços molares: 

 

#<((\) = #<	 (37) 

#D<((\) = #D<	 (38) 
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#LMD((\) = #LMD	 (39) 

#DG((\) = #DG	 (40) 

#D-((\) = #D-	 (41) 

sendo t0 o tempo inicial de reação, tempo a partir do qual a mistura reacional atinge 

a temperatura de reação na pressão atmosférica. 

O sistema de equações diferenciais encontrados a partir do modelo de 

Langmuir-Hinshelwood foi resolvido pelo método Range-Kutta de quarta ordem, 

utilizando-se como ferramenta computacional o software MATLAB e usando a 

subrotina ode45, para obter os perfis de concentrações teóricos. O procedimento de 

otimização recorre à minimização entre os resultados experimentais e teóricos e os 

parâmetros cinéticos otimizados foram determinados usando a subrotina fmincon. 

Neste processo foram atribuídos valores inicias para os parâmetros como constantes 

cinéticas e constantes de adsorção seguindo aproximações obtidas por W. Hu et al., 

(2011). 

Os valores obtidos para os fatores pré-exponenciais  k\,Z, K.g,[, o calor de 

adsorção de cada componente nos sítios ativos (ΔH.g,[) e as energias de ativação 

para cada etapa reacional (E.Z) correspondente ao modelo fenomenológico 

simplificado, aplicando os resultados experimentais obtidos com o catalisador 

Pd(0,2(%)-Pt(1%)-Bi(2%)/C, conduzidos a diferentes temperaturas (40, 50 e 60ºC) e 

fixando o demais parâmetros como pH, pressão, massa de catalisador e 

concentrações iniciais do reagente, são apresentados na Tabela 3.7. 
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Tabela 3.7  – Parâmetros cinéticos e de equilíbrio estimados na 
modelagem da reação de oxidação do glicerol. Condições: 
Pd(0,2%)-Pt(1%)-Bi(2%)/C. Condições reacional: CG0=1,09g/L, 
Par=1atm, Qar=60L/h, t=4h e mcat=10 g, CNaOH=64g/L, N=500rpm. 

Parâmetro Valor Unidade 

k\,@ 4,44E+04 mol/L*s 

E.@ 3,85E+01 KJ/mol 

k\,� 3,00E+01 mol/L*s 

E.� 2,63E+01 kJ/mol 

k\,� 1,77E+07 mol/L*s 

E.� 5,96E+01 KJ/mol 

k\,n 7,13E+10 mol/L*s 

E.n 8,19E+01 KJ/mol 

k\,X 3,67E+00 mol/L*s 

E.X 1,46E+01 KJ/mol 

K\,< 3,57E -05 L/mol 

ΔH.g,< -7,24E+03 KJ/mol 

K\,D< 2,86E -20 L/mol 

ΔH.g,D< -9,93E+04 KJ/mol 

K\,DG 2,11E -10 L/mol 

ΔH.g,DG -3,97E+04 KJ/mol 

K\,LMD 1,09E -13 L/mol 

ΔH.g,LMD -5,96E+04 KJ/mol 
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 A constante de equilíbrio obtida para o ácido glicérico é o menor entre os 

demais produtos, indicando uma alta tendência de dessorção desse composto da 

superfície do catalisador, seguido pela dihidroxiacetona e ácido tartrônico, 

respectivamente. Este comportamento favorece o aumento na concentração do 

ácido glicérico na fase líquida, mais que dihidroxiacetona e do ácido tartrônico. É 

possível que ocorra, mais facilmente, uma forte adsorção do glicerol na superfície do 

catalisador em relação aos produtos já que a constante de equilíbrio obtida para o 

glicerol é o maior, favorecendo seu consumo. Além do mais, uma tendência pela 

formação do ácido glicérico pode ser explicada a partir de uma energia de ativação 

mais alta envolvida na etapa 3 do que na etapa 1. A constante de equilíbrio do 

glicerol contém o maior valor entre as demais encontradas,  favorecendo uma ampla 

cobertura na superfície do catalisador e um alto consumo deste reagente. 

 Com as constantes cinéticas e de equilíbrio calculadas e os outros 

parâmetros como pressão, pH, massa de catalisador e concentrações iniciais do 

reagente fixadas, pôde-se calcular, a diferentes temperaturas, os perfis de 

concentração do reagentes e produtos descritos pelo modelo cinético. Os resultados 

teóricos apresentaram uma boa correlação com os dados experimentais, mostrados 

na Figuras 3.18 - 3.20. 

  

Figura 3.18  – Perfil de concentração dos dados experimentais (pontos) e da 
modelagem (linha) no tempo, obtidos na reação de oxidação do glicerol usando o 
catalisador Pd(0,2%)-Pt(1%)-Bi(2%)/C. Condições: T=40ºC, CG0=1,09g/L, �./=1 atm, 
Qar=60L/h, t=4h e mcat=10 g, CNaOH=64g/L, N=500rpm.  
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Figura 3.19  – Perfil de concentração dos dados experimentais (pontos) e da 
modelagem (linha) no tempo, obtidos na reação de oxidação do glicerol usando o 
catalisador Pd(0,2%)-Pt(1%)-Bi(2%)/C. Condições: T=50ºC, CG0=1,09g/L, �./=1 atm, 
Qar=60L/h, t=4h e mcat=10 g, CNaOH=64g/L, N=500rpm.  

 

 

Figura 3.20  – Perfil de concentração dos dados experimentais (pontos) e da 
modelagem (linha) no tempo, obtidos na reação de oxidação do glicerol usando o 
catalisador Pd(0,2%)-Pt(1%)-Bi(2%)/C. Condições: T=60ºC, CG0=1,09g/L, �./=1 atm, 
Qar=60L/h, t=4h e mcat=10 g, CNaOH=64g/L, N=500rpm.  
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3.4 TESTES CATALÍTICOS NAS REAÇÕES DE HIDROGENÓLISE 

 Sob altas temperaturas e altas pressões de hidrogênio, a glicerina pode 

sofrer hidrogenólise das ligações C-C e C-O, que estão sujeitas a romper-se (WANG 

et al., 1995), para formar vários glicóis. O comportamento com relação às atividades 

dos catalisadores preparados foram avaliadas num reator do tipo trifásico de leito de 

lama operando em sistema semi-contínuo para a alimentação de hidrogênio, 

prevendo suas aplicações na transformação do glicerol em dióis.  

Os parâmetros avaliados para os catalisadores testados foram: efeito do teor 

da fase metálica incorporada ao catalisador, efeito da temperatura de reação, efeito 

da pureza da glicerina, influência da razão mássica glicerol/catalisador, influência do 

NaOH no meio reacional. 

3.4.1 Teste Catalítico Usando o Catalisador Ni(10%) -Ru(4%)/C 

 Como foi citada no capítulo 1, a presença de rutênio, agindo como 

catalisador, na reação de hidrogenólise de polióis promove a quebra das ligações C-

O e C-C, como citado por Dasari et al., (2005). Por promover tais quebras de forma 

desordenada, causando baixas seletividades dos produtos, é necessária a presença 

de metal promotor para que haja essas quebras de forma mais ordenada, atingindo, 

assim, melhores seletividades segundo W.Q. Hu (2010).  

 Neste trabalho o níquel foi incorporado ao catalisador de rutênio a fim de que, 

além de altas conversões, boas seletividades fossem alcançadas nas reações de 

hidrogenólise do glicerol. 

3.4.1.1 Efeito da Temperatura 

 Verificou-se do ponto de vista da evolução da reação em relação aos 

produtos de reação, que a temperatura influencia diretamente na velocidade de 

reação para o catalisador de Ru(4%)-Ni(10%)/C. Mantendo-se a pressão em 68 atm, 

e a concentração inicial de glicerol em 400g/L e a massa de catalisador igual em 

10g, operou-se a reação nas temperaturas elevadas e compreendidas de 230ºC, 

240ºC e 250ºC. Na Tabela 3.8 estão apresentados os resultados obtidos ao final de 

4 horas de operação. 
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Tabela 3.8  - Estudo da influência da temperatura na reação de hidrogenólise do 
glicerol usando o catalisador Ru(4%)-Ni(10%)/C. Condições operacionais: P=68atm 
CG0=400g/L, t=4h, CNaOH=8g/L, mcat=10g, N=500rpm. 

Temperatura 

(ºC) 
Conversão (%)  

Seletividade (%)   Rendimento 

1,2-PDO(%) EG 1,2-PDO LEVES  

230 64,7 3,4 70,7 26,0  45,7 

240 75,9 6,2 71,6 22,2  54,4 

250 85,7 9,1 59,8 31,1  51,3 

 O catalisador Ru(4%)-Ni(10%)/C apresentou uma boa atividade durante todo 

o tempo reacional e as conversões atingiram valores bastante significativos e 

crescentes com o aumento da temperatura. No entanto, esse aumento de 

temperatura põe limite à seletividade alcançada, pois, com a formação de produtos 

leves como metano, etano, propano e CO2, segundo Roy et al., (2010), as 

seletividades dos produtos na fase líquida podem diminuir.  

 A seletividade do propileno glicol sofre um decréscimo à 250ºC porque nesta 

condição aumenta bastante a reação de reforma dos produtos da reação de 

hidrogenólise como, por exemplo, a reforma do propileno glicol formando monóxido 

de carbono mais hidrogênio que, na presença de água, forma o dióxido de carbono. 

A seletividade do etileno glicol sofre um pequeno aumento devido à degradação do 

1,2-propanodiol em um diol de cadeia mais curta pela quebra C-C, como citado por 

Balaraju et al. (2009), favorecido pelo rutênio presente no catalisador aqui estudado. 

 Objetivando direcionar a reação para a formação de produtos líquidos é 

necessário que se trabalhe, usando-se o catalisador Ru(4%)-Ni(10%)/C e nas 

condições citadas, à temperaturas inferiores e/ou igual a 240ºC. 

3.4.1.2 Efeito da razão Glicerol/Catalisador  

 A glicerina produzida no final do processo de produção do biodiesel apresenta 

concentrações variadas, de acordo com a matéria prima e com o processo de 

purificação e destilação da mesma. 

 Diferentes concentrações iniciais do glicerol foram usadas nas reações de 

hidrogenólise, visando-se observar a influência entre a quantidade de glicerol 
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presente na mistura reacional e a quantidade do catalisador envolvido na reação. 

Operando-se nas mesmas condições, duplicou-se a massa do glicerol na mistura 

reacional, Tabela 3.9. Assim, pôde-se avaliar o efeito do aumento da razão 

Glicerol/catalisador. 

 

Tabela 3.9  - Estudo da influência da razão glicerol/catalisador na reação de 
hidrogenólise do glicerol usando o catalisador Ru(4%)-Ni(10%)/C. Condições: 
P=68atm, T=240ºC, t=4h, CNaOH=8g/L, mcat=10g, N=500rpm. 

Glicerol/catalisador 

[g]/[g] 
Conversão (%)  

Seletividade (%)    Rendimento 

1,2-PDO(%) EG 1,2-PDO AL LEVES  

5 99,8 9,6 44,5 6,5 39,4  44,5 

20 76,0 6,2 71,6 - 22,2  54,4 

40 49,0 1,6 74,2 - 24,2  36,3 

 

 Na tabela 3.9, é possível observar que a conversão do glicerol aumentou 

bastante, 49,0 - 99,8%, com o decréscimo da razão Glicerol/catalisador. Isso se dá 

pelo aumento da massa de catalisador em relação ao glicerol, onde maior 

quantidade de sítios ativos oferece maior eficiência à reação de hidrogenólise. No 

entanto, o aumento da massa de catalisador em relação ao glicerol promove um 

excessivo aumento na velocidade da reação de hidrogenólise, com quebras de 

ligações C-C, diminuindo assim a seletividade em 1,2-propanodiol, e aumentando a 

seletividade em produtos de cadeia curta como o etileno glicol e outros produtos 

leves. 

3.4.1.3 Efeito do NaOH no Meio Reacional  

 Estudou-se a influencia do meio reacional utilizando-se o mesmo catalisador 

de Ni(10%)-Ru(4%)/C. Mantendo-se a pressão em 68atm, e a concentração inicial 

de glicerol em 400g/L e a temperatura em 230ºC, se trabalhou com meios alcalinos, 

a partir de soluções de hidróxido de sódio, com duas concentrações diferentes de 

8g/L e 16g/L. Na Tabela 3.10 estão apresentados os resultados obtidos ao final da 

operação de 4 horas de duração. 
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Tabela 3.10  - Estudo da influência da concentração de NaOH na reação de 
hidrogenólise usando o catalisador Ru(4%)-Ni(10%)/C. Condições: P=68atm, 
T=230ºC, t=4h, CG0=400g/L, mcat=10g, N=500rpm. 

[NaOH] (g/L) Conversão (%)  
Seletividade (%)    Rendimento 

1,2-PDO(%) EG 1,2-PDO AL LEVES  

8,0 64,7 3,4 70,7 - 26,0  45,7 

16,0 66,4 6,8 74,8 5,3 13,1  49,6 

 

A conversão do glicerol e a seletividade do 1,2-propanodiol sofreram um 

pequeno aumento quando a concentração de NaOH foi aumentada de 8g/L para 

16g/L. No entanto, esse aumento induziu a formação de ácido lático, pequeno 

aumento na formação do etileno glicol e, conseqüentemente, a diminuição na 

formação de produtos leves, como já citado em prévios estudos  (MARIS e DAVIS, 

2007; MARIS et al., 2007).  

3.4.1.4 Hidogenólise da Glicerina Industrial 

 A glicerina formada durante a produção do biodiesel é classificada de acordo 

com o teor de glicerol na mistura. A glicerina loira é uma mistura que contém 80% de 

glicerol, água e sais oriundos do processo de fabricação do biodiesel. Neste sentido, 

para fins de processamento catalítico, aplicou-se o catalisador Ru(4%)-Ni(10%)/C na 

reação da glicerina loira na reação de hidrogenólise e comparou-se o resultado com 

o obtido para o glicerol, Tabela 3.11.  

Tabela 3.11  - Estudo da influência do tipo de glicerina na reação de hidrogenólise da 
glicerina usando o catalisador Ru(4%)-Ni(10%)/C. Condições: P=68atm, T=240ºC, 
t=4h, CG0=400g/L, CNaOH=8g/L, mcat=10g, N=500rpm. 

Pureza  Conversão (%)  
Seletividade (%)   Rendimento 

1,2-PDO(%) EG 1,2-PDO LEVES  

Glicerol (99%) 76,0 6,2 71,6 22,2  54,4 

Glic. Loira (80%) 61,8 1,8 77,6 20,6  47,9 
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 Mesmo apresentando uma conversão um pouco menor para a hidrogenólise 

da glicerina loira, uma melhor seletividade para o 1,2-propanodiol foi alcançada e, 

assim, alcançou-se rendimentos próximos da hidrogenólise do glicerol com elevado 

grau de pureza.  Além do mais, o uso da glicerina loira não afetou a atividade do 

catalisador no processamento da reação de hidrogenólise, confirmando a boa 

eficiência do catalisador no processamento direto da glicerina oriunda da fabricação 

do biodiesel, após um pré-tratamento. Assim sendo, a viabilidade econômica do 

processo de hidrogenólise se torna maior por evitar operações unitárias como 

destilação a vácuo, por exemplo. 

 Na Figura 3.21, apresenta-se a variação da concentração com o tempo, a 

partir dos resultados obtidos com glicerina Loira e glicerol. Foram obtidas curvas 

praticamente paralelas de modo que a formação dos produtos na fase líquida foi 

bem próxima. Essa afirmativa foi confirmada na Figura 3.22 em que concentrações 

de 1,2-Propanodiol obtidas no mesmo processo. Essa afirmativa também é válida 

para o Etileno Glicol, de acordo com as curvas mostradas na Figura 3.23. 

 

Figura 3.21  - Concentração do glicerol em função do tempo. Condições: P=68atm, 
[NaOH]=8g/L, cat= Ru(4%)-Ni(10%)/C, mcat=10g T=240°C, N=500rpm. 
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Figura 3.22  - Concentração do 1,2-propanodiol em função do tempo. Condições: P = 
68atm, [NaOH]=8g/L, Ru(4%)-Ni(10%)/C, mcat=10g T=240°C, N=500rpm. 

 

 

 

Figura 3.23  - Concentração do Etileno Glicol em função do tempo. Condições: P = 
68 atm, [NaOH]=8g/L, cat= Ru(4%)-Ni(10%)/C, mcat=10g T=240°C, N=500rpm. 

 

3.4.2 Teste catalítico Usando o Catalisador Ni(20%) -Ru(2%)/C 

 Visando baixar o custo do catalisador bi-metálico estudado anteriormente, foi 

preparado um novo catalisador contendo metade do teor de rutênio, elemento esse 
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responsável pelo alto custo do catalisador. Já o teor do níquel  foi aumentado de 

duas vezes, no intuito de manter a boa atividade catalítica, já que seu valor não é 

tão alto em relação ao rutênio. 

4.4.2.1 Efeito dos Teores de Metais na Superfície do Catalisador 

 O catalisador preparado com composições de 2% de rutênio e 20% de níquel 

foi testado e comparado com o catalisador Ru(4%)-Ni(10%)/C. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 3.12. 

Tabela 3.12  - Estudo da influência do teor de metal no catalisador na reação de 
hidrogenólise. Condições: P=68atm, T=240ºC, t=4h, CG0=400g/L, CNaOH=8g/L, 
mcat=10g, N=500rpm. 

Catalisador  Conversão (%)  
Seletividade (%)   Rendimento 

1,2-PDO(%) EG 1,2-PDO LEVES  

Ru(4%)-Ni(10%)/C 76,0 6,2 71,6 22,2  54,4 

Ru(2%)-Ni(20%)/C 80,5 2,4 63,0 34,7  50,7 

 

 Da Tabela 3.12, verifica-se que os dois sistemas catalíticos estudados 

apresentam boas atividades de conversão e seletividade importantes em 1,2-

propanodiol. Foi observado que ambos os catalisadores, Ni(10%)-Ru(4%)/C e 

Ni(20%)-Ru(2%)/C, apresentaram seletividades finais próximas, porém a conversão 

foi um pouco  maior  na presença do sistema Ni(20%)-Ru(2%)/C. O aumento da fase 

metálica em níquel agiu com o aumento da conversão, porém causou uma 

diminuição na seletividade em 1,2-propanodiol, comprovando a eficiência do níquel 

na quebra das ligações C-C, quando comparados aos resultados obtidos com o 

catalisador de maior teor de rutênio. O rendimento do 1,2-propanodiol ligeiramente 

maior com o catalisador Ni(10%)-Ru(4%)/C, deve-se a eficiência do rutênio na 

quebra das ligações C-O em meio alcalino,  mesmo assim, as características dos 

dois catalisadores foram mantidas de forma bem semelhante.  Desta maneira, o uso 

do catalisador Ni(20%)-Ru(2%)/C torna-se interessante por apresentar menor custo 

de formulação. 
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3.4.2.2 Avaliação do catalisador Ni(20%)-Ru(2%) na Reação de Hidrogenólise de 

Glicerinas com Diferentes Graus de Pureza 

 Visto que o catalisador mencionado neste item apresenta comportamento 

semelhante com o primeiro formulado,  Ni(10%)- Ru(4%)/C,  realizou-se a reação de 

hidrogenólise do glicerol e de glicerinas industriais com diferentes graus de pureza 

usando o catalisador Ni(20%)- Ru(2%)/C, as conversões e seletividades atingidas 

são mostradas na Tabela 3.13. 

Tabela 3.13  - Estudo da influência da concentração de NaOH na reação de 
hidrogenólise usando o catalisador Ru(4%)-Ni(10%)/C. Condições: P=68atm, 
T=240ºC, t=4h, CG0=400g/L, mcat=5g, CNaOH=8g/L, N=500rpm. 

Pureza Conversão (%)  
Seletividade (%)    Rendimento 

1,2-PDO(%) EG 1,2-PDO AL LEVES  

Glicerol (99%) 95,6 4,8 33,5 6,7 55,0  32,0 

Glic. PBIO 93,5 4,6 39,3 9,9 46,1  36,8 

Glic. Loira 98,8 5,9 34,9 15,1 44,2  31,5 

 

 Os resultados obtidos comprovam que a seletividade sofreu pequenas 

alterações, já a formação do ácido lático teve um aumento significativo e, 

conseqüentemente, levando ao decaimento da formação dos produtos leves. A 

explicação para isto é que a glicerina loira tem um maior grau de impurezas, 

inclusive vestígios de NaOH utilizado como catalisador na produção de biodiesel, e 

como foi visto no item 3.4.1.2, o aumento da concentração da base (NaOH) aumenta 

a produção de ácido lático. 

3.4.3 Modelagem Cinética da Reação de Hidrogenólise  do glicerol 

 As reações de hidrogenólise do glicerol, usando-se os catalisadores Ru(4%)-

Ni(10%)/C e Ru(2%)-Ni(20%)/C, resultaram na produção de 1,2-propanodiol, etileno 

glicol, ácido lático em alguns casos e produtos voláteis como  etano, propano e CO2. 

O estudo cinético foi realizado baseando-se nas reações que promoveram os 

melhores rendimentos do 1,2-propanodiol. Na Tabela 3.11 foram mostrados os 
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melhores resultados obtidos, onde foi evidenciada a formação do 1,2-propanodiol, 

etileno glicol e produtos voláteis.  

 Visando descrever o comportamento cinético da reação de hidrogenólise do 

Glicerol, foi proposto um modelo cinético fenomenológico segundo hipóteses de 

Langmuir-Hinshelwood, na qual considera a adsorção das moléculas orgânicas 

como glicerol, 1,2-propanodiol e etileno glicol em um tipo de sítio ativo, e adsorção 

do hidrogênio em outro tipo. A adsorção competitiva entre polióis, como glicerol, 1,2-

propanodiol e etileno glicol, foi evidenciado por Lahr e Shanks (2003, 2005). Foi 

considerado que a reação se deu em regime cinético, ou seja, a velocidade de 

reação foi a etapa controladora do processo. Baseado nas possíveis rotas possíveis 

da reação de hidrogenólise do glicerol, segundo Debdut et al. (2010), foi proposto 

um mecanismo simplificado foi proposto, com base nas evidencias experimentais, 

esquematizado na Figura 3.24. 

 

 

Figura 3.24  - Mecanismo simplificado para a reação de hidrogenólise do glicerol. 

 

 Seguindo o mecanismo simplificado, foram propostas as etapas reacionais, 

Equação 10, levando em consideração a adsorção e dessorção dos componentes. 

 

�� + r@														67778
		2K�		9777:��. r@ ;M� =

>M�

>M�
?@

 (42) 
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0 + r�														67778
				23			9777:0. r� ;< = ><><?@ (43) 

0. r� +��. r@ 			B5				977: �0. r� + r@ 
�0. r�														67778

		2s3	459777:�0 + r� 

;t< = >t<	>t<	?@  (44) 

0. r� +��. r@ 			B�				977: iuE. r� + r@ 
iuE. r�																677778

		2vwF	4597777:iuE + r� 

;xyG = >xyG		>xyG	?@  (45) 

0. r� +��. r@ 			BH				977: c0. r� + r@ 

c0. r�													67778
		2z3	459777:c0 + r� 

;{< = >{<		>{<	?@  (46) 

 

 Levando em consideração a suposição de estado estacionário para os 

compostos adsorvidos, são expressas as taxas de reações, Equações  47 a 49, 

segundo abordagem de Langmuir-Hinshelwood, considerando a adsorção dos 

componentes da fase líquida e do hidrogênio em sítios distintos:  

r@ = k@Θ�Θ�� (47) 

r� = k�Θ�Θ�� (48) 

r� = k�Θ�Θ�� (49) 

onde r@ é a fração de sito ativo para o hidrogênio, Equação (50),  e r� denota os 

sítios ativos para as moléculas orgânicas que, por sua vez, apresentam adsorção 

competitiva entre si, Equação (51).  

ΘM� = ;M��M�1 + ;M��M� (50) 

Θ< = ;<#<1 + ;<#< + ;t<#t< + ;xyG#xyG + ;{<#{< (51) 
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 Efetuando-se balanços de massa para o glicerol, etileno glicol, 1,2-

Propanodiol e voláteis, obtêm-se as seguintes equações diferenciais: 

 

,#<,( = �
i j− (>@ + >� + >�);<#<;M��M�(1 + ;<#< + ;t<#t< + ;xyG#xyG + ;{<#{<)(1 + ;M��M�)m	 (52) 

,#t<,( = �
i j >@#<;<;M��M�(1 + ;<#< + ;t<#t< + ;xyG#xyG + ;{<#{<)(1 + ;M��M�)m (53) 

,#xyG,( = �
i j >�;<#<;M��M�(1 + ;<#< +;t<#t< + ;xyG#xyG + ;{<#{<)(1 + ;M��M�)m (54) 

,#{<,( = �
i j >�;<#<;M��M�(1 + ;<#< + ;t<#t< + ;xyG#xyG + ;{<#{<)(1 + ;M��M�)m (55) 

As reações de hidrogenólise ocorreram sob pressão constante de hidrogênio, 

assim os parâmetros relacionados com o mesmo podem ser considerados como 

constantes e novas constantes cinéticas, >′Z, são obtidas, como mostra a Equação 

(56).  

>′′Z = �
i

>Z;<;M��M�k1 + ;M��M�l 
(56) 

 

 Então, as taxas reacionais podem ser apresentadas em termos das novas 

constantes cinéticas, Equações 57 a 60. 

,#<,( = − (>@|| + >�|| + >�||)#<(1 + ;<#< + ;t<#t< + ;xyG#xyG + ;{<#{<) (57) 

,#t<,( = >@||#<(1 + ;<#< + ;t<#t< + ;xyG#xyG + ;{<#{<) (58) 

,#xyG,( = >�||#<(1 + ;<#< + ;t<#t< + ;xyG#xyG + ;{<#{<) (59) 
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,#{<,( = >�||#<(1 + ;<#< + ;t<#t< + ;xyG#xyG + ;{<#{<) (60) 

 

 

Considerando as condições iniciais para os balanços molares: 

 

#<(( = 0) = #<	 (61) 

#t<(( = 0) = #t<	 (62) 

#xyG(( = 0) = #xyG	 (63) 

#{<(( = 0) = #{<	  (64) 

Sendo t0 o tempo inicial de reação, tempo a partir do qual a mistura reacional 

atinge a temperatura de reação na pressão atmosférica. 

O sistema de equações diferenciais foi resolvido seguindo-se o mesmo 

procedimento citado no item 3.3.5.
 

As constantes de adsorção e as pseudo-

constantes cinéticas tiveram seus valores estimados a partir dos dados 

experimentais obtidos nas condições experimentais citadas no item 3.4.2. Na Tabela 

3.14, são mostrados os valores estimados dos parâmetros envolvidos no modelo.  
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Tabela 3.14  – Parâmetros cinéticos e de equilíbrio estimados na modelagem da 
reação de hidrogenólise do glicerol. Condições: P=68atm, T=240ºC, t=4h, 
CG0=400g/L, CNaOH=8g/L, mcat=10g, N=500rpm. 

Parâmetro 
 Valor   

Unidade 
 Ni(10%)- Ru(4%)/C Ni(20%)- Ru(2%)/C  

>@|| 
 290,85 269,48 

 1
ℎ 

>�|| 
 208,88 223,78 

 1
ℎ 

>�|| 
 22,76 14,80 

 1
ℎ 

K< 
 

89,63 74,87 
 u

+ 

Kt< 
 

45,66 53,12 
 u

+ 

KxyG 
 

39,79 54,09 
 u

+ 

K{< 
 

17,44 35,70 
 u

+ 

 

As estimativas das pseudo-constantes cinéticas mostraram que a formação 

do propileno glicol é favorecida em relação aos demais produtos de reação, seguida 

da formação dos leves e do etileno glicol. Este comportamento foi similar para os 

dois catalisadores, se bem que o valor da  pseudo-constante cinética para formação 

do propileno glicol foi um pouco maior com o uso do catalisador Ni(10%)- Ru(4%)/C, 

tornando maior a sua seletividade com o uso desse catalisador.  

Baseado nos parâmetros de adsorção listados na Tabela 3.14, é observado 

que, sob as mesmas condições experimentais, a constante de equilíbrio de adsorção 

do glicerol é maior em relação aos produtos, indicando que o glicerol tem maior 

afinidade pelos sítios ativos do catalisador do que os produtos. A forte adsorção do 
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glicerol nos sítios ativos da superfície do catalisador comprova o favorecimento da 

hidrogenólise do glicerol no sentido das formações dos produtos. 

 Com as pseudo-constantes cinéticas e de equilíbrio calculadas, pôde-se 

calcular os perfis de concentração do reagente e dos produtos descritos pelo modelo 

cinético proposto. Os resultados teóricos apresentaram uma boa correlação com os 

dados experimentais, mostrados nas Figuras 3.25 e 3.26. 

 

 

 

Figura 3.25  – Perfil de concentração dos dados experimentais (pontos) e da 
modelagem (linha) no tempo, obtidos na reação de hidrogenólise do glicerol usando 
o catalisador Ni(10%)-Ru(4%)/C. Condições operacionais: P=68atm, T=240ºC, t=4h, 
CG0=400g/L, CNaOH=8g/L, mcat=10g, N=500rpm. 
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Figura 3.26  – Perfil de concentração dos dados experimentais (pontos) e da 
modelagem (linha) no tempo, obtidos na reação de hidrogenólise do glicerol usando 
o catalisador Ni(20%)- Ru(2%)/C. Condições operacionais: P=68atm, T=240ºC, t=4h, 
CG0=400g/L, CNaOH=8g/L, mcat=10g, N=500rpm.
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4 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 No processo de oxidação catalítica do glicerol, os três catalisadores testados 

mostraram um bom desempenho com relação à formação de ácidos orgânicos. No 

entanto, a seletividade em ácido glicérico foi consideravelmente efetiva na utilização 

do catalisador Pd(0,2%)-Pt(1%)-Bi(2%)/C que, por sua vez, elevou a taxa de reação 

da oxidação da hidroxila primária da glicerina, com resultados expressivos da ordem 

de 83,5% de conversão e 81% em seletividade de ácido glicérico na T=40ºC e a 

P=1atm. Pode-se concluir ainda, que é de fundamental importância a presença do 

metal bismuto como promotor para a obtenção de boa seletividade. 

 O processamento da oxidação da glicerina industrial, com teores de 80% e 

95% apresentou resultados excelentes com conversões em ácidos orgânicos. 

Concluindo, que não precisa-se um elevado grau de pureza para o processamento 

da glicerina oriunda do processo de fabricação do biodiesel. 

 Com relação ao processamento da glicerina, via hidrogenólise catalítica, os 

dois catalisadores bi-metálicos preparados e avaliados, Ru(4%)-Ni(10%)/C e 

Ru(2%)-Ni(20%)/C, mostraram-se eficientes para a produção do propilenoglicol (1,2-

PDO), com suas seletividades em torno de 71,6% e 63% e rendimentos em torno de 

54,4% e 50,7% respectivamente, quando comparados nas mesmas condições 

operacionais.  

Concentrações ideais de glicerina industriais para o processamento foram 

encontradas. Glicerinas com diferentes níveis de pureza foram avaliadas e bons 

rendimentos também foram alcançados, mostrando uma possível aplicação da 

glicerina oriunda da produção do biodiesel no processamento de hidrogenólise. 

Condições de operação para este processo como temperatura, concentração de 

glicerol e de NaOH, razão glicerol/catalisador e catalisadores com diferentes teores 

de niquel e rutênio foram otimizadas e rendimentos maiores que 50% foram 

alcançados. 

Aplicando-se os modelos fenomenológicos simplificados incorporados aos 

balanços de massa apresentados para os constituintes, nos dois processos, obteve-

se uma descrição adequada do comportamento reacional de acordo com a hipótese 

de Langmuir-Hinshelwood relativa à interação de reagentes e produtos na superfície 

do catalisador. Foi considerada a adsorção da glicerina, quimissorção molecular do 
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oxigênio e ácidos orgânicos, produzidos nas reações de oxidação do glicerol, e do 

hidrogênio e glicóis, produzidos nas reações de hidrogenólise.  

Como sugestões para trabalhos futuros, podem-se aprofundar o estudo com 

relação ao processo de hidrogenólise e oxidação da glicerina em sistemas 

contínuos, além de intensificar o estudo de caracterização dos catalisadores 

envolvidos nos processos. 

Realizar o estudo da purificação e caracterização dos componentes 

envolvidos nas reações de oxidação e hidrogenólise da glicerina, no intuito de 

disponibilizá-los para a aplicação direta na indústria da química fina.  

 Com relação à reação de hidrogenólise, propor um estudo aprofundado, 

utilizando outros sistemas agitados, do tipo coluna a leito de lama agitada por 

borbulhamento de gás. Pensando na melhoria dos parâmetros de transferência de 

massa, no intuito da diminuição da pressão total do sistema com aplicação em 

escala industrial.
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Anexo A 

Cromatograma obtido para o reagente e produtos das reações de oxidação e 

hidrogenólise do glicerol.  

 

Figura A.1– Cromatograma característico das análises de reagente e produtos do 
processo de oxidação do glicerol, condições: Coluna AMINEX HPX-87H, fase 
móvel H2SO4 a 0,02N, vazão 0,6mL/mim, 50°C e detector índice de refração.  
 

 

 

 

Figura A.2  – Cromatograma característico das análises de reagentes e produtos do 
processo de hidrogenólise do glicerol, condições: Coluna AMINEX HPX-87H, fase 
móvel H2SO4 a 0,02N, vazão 0,6mL/mim, 50°C e detector índice de refração.
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ANEXO B 

Curvas de Calibração obtidas para o reagente e produtos das reações de 

hidrogenólise e oxidação catalítica do glicerol. 

 

Figura B.1  – Curva de calibração do glicerol. 

 

 

Figura B2  - Curva de calibração do ácido glicérico 
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Figura B3  - Curva de calibração do ácido tartrônico 

 

 

Figura B4  - Curva de calibração do ácido glicólico. 
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Figura B5  - Curva de calibração do ácido oxálico. 

 

 

 

 

Figura B6  - Curva de calibração do ácido lático. 
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Figura B7  - Curva de calibração do propileno glicol. 

 

 

 

 

Figura B8  - Curva de calibração do etileno glicol. 
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ANEXO C 

 

Seguem os resultados obtidos das reações de oxidação efetuadas no presente 

trabalho. 

 

Tabela C.1  – Oxidação catalítica do glicerol 99%; Concentrações de constituintes 
(mol/L); Catalisador: Pt(3%)/C; Condições operacionais: T=40ºC,CG0=1,09g/L, �-�=1 
atm, QO2=43L/h, t=4h e mcat=10 g, CNaOH=64g/L, N=500rpm. 

 

TEMPO 

(h) 

PRODUTOS DA REAÇÃO (mol/L) 

Ácido 

Oxálico 

Ácido 

Tartrônico 

Ácido 

Glicérico 

Ácido 

Glicólico 
Dihidroxiacetona Glicerol 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

1 0,12 0,22 0,18 0,09 0,11 0,29 

2 0,09 0,21 0,34 0,12 0,15 0,07 

3 0,09 0,26 0,32 0,15 0,15 0,02 

4 0,08 0,29 0,29 0,19 0,15 0,01 

 

 

Tabela C.2  – Oxidação catalítica do glicerol 99%; Concentrações de constituintes 
(mol/L); Catalisador: Pt(3%)/C; Condições operacionais: T=60ºC,CG0=1,09g/L, �-�=1 
atm, QO2=43L/h, t=4h e mcat=10 g, CNaOH=64g/L, N=500rpm. 

TEMPO 

(h) 

PRODUTOS DA REAÇÃO (mol/L) 

Ácido 

Oxálico 

Ácido 

Tartrônico 

Ácido 

Glicérico 

Ácido 

Glicólico 
Dihidroxiacetona Glicerol 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 

1 0,09 0,27 0,19 0,20 0,16 0,15 

2 0,08 0,29 0,30 0,22 0,13 0,02 

3 0,09 0,30 0,34 0,18 0,12 0,01 

4 0,09 0,30 0,35 0,17 0,12 0,01 
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Tabela C.3  – Oxidação catalítica do glicerol; Concentrações de constituintes (mol/L); 
Catalisador: Pd(4%)-Pt(1%)-Bi(5%)/C; mcat=10g; Condições: 40ºC; �-�=1 atm; 
sistema aberto (O2); Concentração de NaOH (64g/L) 

TEMPO 

(h) 

PRODUTOS DA REAÇÃO (mol/L) 

Ácido 

Oxálico 

Ácido 

Tartrônico 

Ácido 

Glicérico 

Ácido 

Glicólico 

Glicerol 

0 0,00 0,00 0,02 0,00 1,16 

0,5 0,00 0,12 0,52 0,03 0,47 

1,0 0,03 0,20 0,68 0,08 0,17 

1,5 0,05 0,22 0,69 0,10 0,16 

2,0 0,05 0,22 0,70 0,10 0,15 

2,5 0,06 0,22 0,69 0,10 0,14 

3,0 0,07 0,22 0,68 0,11 0,13 

3,5 0,07 0,22 0,68 0,12 0,11 

4,0 0,07 0,21 0,69 0,12 0,09 

 

 

Tabela C.4  – Oxidação catalítica do glicerol; Concentrações de constituintes (mol/L); 
Catalisador: Pd(4%)-Pt(1%)-Bi(5%)/C; m=10g; Condições: T=60ºC; �-�=1 atm; 
sistema aberto (O2); Concentração de NaOH (64g/L) 

 

TEMPO 

(h) 

PRODUTOS DA REAÇÃO (mol/L) 

Ácido 

Oxálico 

Ácido 

Tartrônico 

Ácido 

Glicérico 

Ácido 

Glicólico 

Dihidroxiacetona Glicerol 

0 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 1,02 

0,5 0,00 0,09 0,52 0,14 0,01 0,29 

1,0 0,00 0,20 0,65 0,19 0,02 0,02 

1,5 0,01 0,21 0,60 0,19 0,02 0,03 

2,0 0,02 0,22 0,56 0,20 0,02 0,02 

2,5 0,04 0,23 0,52 0,19 0,03 0,02 

3,0 0,10 0,21 0,51 0,18 0,02 0,02 

3,5 0,14 0,21 0,48 0,16 0,02 0,02 

4,0 0,14 0,21 0,46 0,17 0,02 0,02 
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Tabela C.5  - Oxidação catalítica da glicerina 90%; Concentrações de constituintes 
(g/L); Catalisador: Pd(4%)-Bi(5%)-Pt(1%)/C; m=10g; Condições: T=60ºC;	�-�=1 atm; 
sistema aberto (O2); Concentração de NaOH (64g/L);concentração da glicerina 
(100g/L) 

 

TEMPO 

(h) 

PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 

Ácido 

Oxálico 

Ácido 

Tartrônico 

Ácido 

Glicérico 

Ácido 

Glicólico 

Dihidroxiacetona Glicerol 

0 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 66,34 

0,5 0,00 7,20 43,40 1,79 0,33 22,20 

1,0 1,77 18,82 45,45 2,05 0,84 0,07 

1,5 3,62 21,79 39,76 2,09 0,84 0,00 

2,0 4,63 22,41 34,02 1,91 0,79 0,00 

 

 

Tabela C.6  - Oxidação catalítica da glicerina 80%; Concentrações de constituintes 
(g/L); Catalisador: Pd(4%)-Bi(5%)-Pt(1%)/C; m=10g; Condições operacionais: 
T=60ºC;	�-�=1 atm; sistema aberto (O2); Concentração de NaOH 
(64g/L);concentração da glicerina (100g/L) 

 

TEMPO 

(h) 

PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 

Ácido 

Oxálico 

Ácido 

Tartrônico 

Ácido 

Glicérico 

Ácido 

Glicólico 
Dihidroxiacetona Glicerol 

0 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 66,34 

1,0 0,00 7,20 43,40 1,79 0,33 22,20 

2,0 1,77 18,82 45,45 2,05 0,84 0,07 

3,0 3,62 21,79 39,76 2,09 0,84 0,00 

4,0 4,63 22,41 34,02 1,91 0,79 0,00 
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ANEXO D 

Seguem os resultados obtidos das reações de hidrogenólise efetuadas no presente 

trabalho. 

Tabela D.1 - Hidrogenólise do glicerol usando o catalisador Ru(4%)-Ni(10%)/C. 
Condições: P=68atm, CG0=400g/L, CNaOH=8g/L, m=10g, N=500rpm, T=230ºC. 

TEMPO 

(h) 

PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 

Glicerol Etileno Glicol Propileno 

Glicol 

Voláteis 

0 398,7 0,0 0,0 0,0 

1,0 277,2 2,5 65,4 53,7 

2,0 220,6 4,1 105,6 68,4 

3,0 176,1 5,2 130,8 86,6 

4,0 140,7 5,8 150,6 101,5 

 

 
Tabela D.2 - Hidrogenólise do glicerol usando o catalisador Ru(4%)-Ni(10%)/C. 
Condições: P=68atm, CG0=400g/L, CNaOH=8g/L, m=10g, N=500rpm, T=240ºC. 

TEMPO 

(h) 

PRODUTOS DA REAÇÃO ( g/L) 

Glicerol Etileno 
Glicol 

Propileno 
Glicol 

Voláteis 

0,0 403,2 0,0 0,0 0,0 

0,5 318,0 3,2 48,0 34,0 

1,0 250,0 7,1 86,0 60,1 

1,5 203,0 8,5 117,0 76,0 

2,0 169,7 9,6 137,4 86,5 

2,5 150,0 10,3 154,0 93,0 

3,0 130,7 11,7 163,5 97,3 

3,5 113,0 12,0 173,0 105,0 

4,0 96,9 12,8 181,2 112,3 
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Tabela D.3 - Hidrogenólise do glicerol usando o catalisador Ru(4%)-Ni(10%)/C. 
Condições: P=68atm, CG0=400g/L, CNaOH=8g/L, m=10g, N=500rpm, T=250ºC. 

TEMPO 

(h) 

PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 

Glicerol Etileno Glicol Propileno 

Glicol 
Voláteis 

0 401,0 0,0 0,0 0,0 

1,0 243,0 8,0 93,0 54,7 

2,0 148,0 14,0 135,0 101,7 

3,0 94,0 17,0 155,0 132,7 

4,0 57,0 21,0 170,0 153,0 

 

Tabela D.4 - Hidrogenólise do glicerol usando o catalisador Ru(4%)-Ni(10%)/C. 
Condições: P=68atm, T=240ºC, t=4h, CNaOH=8g/L, m=10g, N=500rpm, 
Glicerol/catalisador(g/g) = 5. 

TEMPO 

(h) 

 PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 

Glicerol Etileno Glicol Propileno 

Glicol 

Ácido 

Lático 
Voláteis 

0 96,1 0,0 0,0 0,0 0 

1,0 15,4 3,9 25,7 1,2 49,91 

2,0 2,6 4,2 32,3 2,9 53,98 

3,0 2,2 5,1 34,4 5,2 49,13 

4,0 0,2 6,2 35,3 6,1 48,35 

 

Tabela D.5 - Hidrogenólise do glicerol usando o catalisador Ru(4%)-Ni(10%)/C. 
Condições: P=68atm, T=240ºC, t=4h, CNaOH=8g/L, m=10g, N=500rpm, 
Glicerol/catalisador(g/g) = 20. 

TEMPO 

(h) 

PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 

Glicerol Etileno Glicol Propileno 

Glicol 
Voláteis 

0 403,20 0,00 0,00 0 

1,0 235,20 7,13 114,00 46,88 

2,0 169,68 9,60 137,40 86,52 

3,0 130,72 11,72 163,49 97,26 

4,0 96,88 12,83 181,20 112,30 
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Tabela D.6 - Hidrogenólise do glicerol usando o catalisador Ru(4%)-Ni(10%)/C. 
Condições: P=68atm, T=240ºC, t=4h, CNaOH=8g/L, m=10g, N=500rpm, 
Glicerol/catalisador(g/g) = 40. 

TEMPO 

(h) 

PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 

Glicerol Etileno Glicol Propileno 

Glicol 
Voláteis 

0,0 812,3 0,0 0,0 0 

1,0 577,0 0,0 118,9 116,38 

2,0 526,6 2,5 145,9 137,29 

3,0 459,9 2,6 195,8 153,99 

4,0 414,6 4,3 243,8 149,60 

 

Tabela D.7 - Hidrogenólise da glicerina (80%) usando o catalisador Ru(4%)-
Ni(10%)/C. Condições: P=68atm, T=240ºC, t=4h, CNaOH=8g/L, m=10g, N=500rpm, 
Glicerol/catalisador(g/g) = 40. 

TEMPO 

(h) 

PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 

Glicerol Etileno Glicol Propileno 

Glicol 
Voláteis 

0,0 397,0 0,0 0,0 0 

1,0 301,8 1,6 66,0 27,59 

2,0 234,0 2,5 115,8 44,75 

3,0 185,4 2,7 137,4 71,51 

4,0 151,8 3,0 157,2 85,01 
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Tabela D.8 - Hidrogenólise do glicerol usando o catalisador Ru(2%)-Ni(20%)/C. 
Condições: P=68atm, CG0=400g/L, CNaOH=8g/L, m=10g, N=500rpm, T=240ºC. 

TEMPO 

(h) 

PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 

Glicerol Etileno Glicol Propileno 

Glicol 
Voláteis 

0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 

0,5 342,0 1,0 33,0 18,0 

1,0 289,0 1,6 66,0 43,4 

1,5 237,0 2,0 97,0 67,0 

2,0 193,0 2,5 115,8 88,8 

2,5 154,0 2,6 133,0 110,0 

3,0 125,0 2,7 145,0 127,3 

3,5 99,0 3,5 154,0 140,0 

4,0 78,1 5,2 167,4 149,3 

 


