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RESUMO 

 
 

Objetivando a otimização da reação de hidrogenólise direta da biomassa 
amilácea, com obtenção de sacarídeos (maltose, glicose) e de polióis (sorbitol, arabitol, 
xilitol), de forma seletiva com minimização do tempo de reação e com aumento de 
rendimento em produtos de altos valores agregados, buscou-se um novo sistema 
catalítico capaz de operar em condições de baixo pH (em torno de 3), sem prejuízo da 
fase ativa (níquel e/ou rutênio) suportada em carvão ativado. Estudos aprofundados da 
hidrogenólise direta da suspensão de amido em meio ácido, abordam mecanismos 
cinéticos relativos às etapas de hidrólise, hidrogenação e hidrogenólise destas reações 
conduzindo a um modelo cinético de 1a ordem em relação aos reagentes e produtos 
intermediários, utilizando catalisadores suportados em carvão ativado e níquel ou 
rutênio como fase ativa. Neste trabalho, foi utilizado um reator tipo tanque 
mecanicamente agitado (reator de leito de lama) com catalisador em suspensão, com 
volume de solução aquosa de ácido acético de 500 mL, em presença de 50g de amido e 
6g de catalisador, em três temperaturas distintas 473K, 453K e 433K. O hidrogênio, 
operando em sistema semi-aberto, é introduzido através de um distribuidor de abertura 
2µ, com pressão total dentro do reator mantida constante, em torno de 5,03MPa, 
controlada através de um regulador de pressão. Os catalisadores preparados e 
caracterizados, foram avaliados procurando-se justificar a melhoria obtida no processo. 
Os resultados experimentais obtidos para os diferentes sistemas estudados, foram 
comparados no intuito de definir o sistema ótimo para o processo. O sistema bicatalítico 
(ácido acético e Ni (10%)-Ru (2%)/C) apresentou conversão ótima em 15 minutos de 
reação, alcançando neste tempo produção de sorbitol superior a 91%. Os resultados 
experimentais obtidos para esse sistema considera um modelo fenomenológico 
simplificado, para a avaliação cinética do processo. As reações de hidrólise e 
hidrogenação competem com a reação de hidrogenólise, sendo este efeito evidenciado 
pelo aumento da temperatura. Por outro lado, tem-se uma maior seletividade a 
temperaturas mais baixas, devido à ausência do ácido (catalisador homogêneo) na 
superfície do catalisador suportado. Os efeitos da temperatura foram avaliados, no 
intuito de minimizar as reações de degradações dos sacarídeos oriundos da etapa de 
hidrólise do amido, obtendo uma maior seletividade, com rendimento em torno de 91% 
em sorbitol. 

 

 

 

Palavras-chave: modelagem cinética, biomassa amilácea, 

hidrogenólise, carvão ativado, rutênio-níquel, poliol. 

 



ABSTRACT 

 

The optimization of the process of hydrogenolysis of amylaceous biomass to 
obtain polyols (sorbitol, arabitol, xylitol) via direct reaction, seeking for increasing the 
selectivity and the minimisation of the reaction time and the maximisation of the 
sorbitol yield, was carried out in this work. For this, it was used a new catalytic system 
(nickel and/or ruthenium, nickel-ruthenium supported in activated carbon) which 
allowed the process operates at low pH (around 3) without affecting the catalyst active 
phase. Previous kinetic studies of the direct hydrogenolysis of acid starch suspension, 
using rutheniun supported in activated carbon as catalyst, elucidated that this reaction 
follows a first order kinetics in relation to the reagents and the intermediate products. A 
batch slurry reactor with semi-batch gaseous phase (pure hydrogen) was used in this 
work. The amylaceous biomass suspension was prepared with 500 mL of acetic acid 
aqueous solution and 50 g of starch. The hydrogen distributor was porous tube with 2µ. 
The experimental run were done at three distinct temperatures, i.e., 473K, 453K and 
433K, and pressure of 5,03MPa. Catalysts were prepared, characterised and tested 
objectfying to optimising the starch hydrogenolysis process. The experimental results 
obtained for the distinct catalytic system tested, were compared aiming to obtain the 
catalytic system which allowed the optimisation of the process. This catalyst was  
"acetic acid and Ni (10%)-Ru(2%)/C" and the optimum sorbitol yield that on wich was 
achieved in 15 min of reaction was 91%. A phenomenological model for the sorbitol 
production rate was developed to the optimum catalytic system. The reactions of 
hydrolysis and hydrogenation of the saccharides compete with that of hydrogenolysis. 
This effect increased with the temperature. On the other hand, high selectivity is 
observed when the temperature is lowed due to the absence of acetic acid on the catalyst 
surface. The temperature effect on the process was observed aiming to minimise the 
saccharide degradation reaction inherent from the starch hydrolysis step, then achieving 
higher selectivity and sorbitol yield up to 91%.  
 
 

Keywords: Kinetic modeling, amylaceous biomass, hydrogenolysis, activated carbon, 

ruthenium-nickel, polyol. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
   A disponibilidade dos carboidratos na natureza, conduz a motivações quanto às 

possibilidades de suas transformações por via química ou bioquímica. As diversidades 

estruturais destes compostos sugerem a viabilização de processos que podem levar a 

especialidades químicas de alto valor industrial. Matérias amiláceas e lignocelulósicas 

enfatizam as disponibilidades citadas. 

 O processamento catalítico destes materiais para uso industrial tem despertado 

interesse no desenvolvimento de novos processos. Os processos químicos industriais de 

tratamento da biomassa sacarídica têm sido efetuados em bateladas tratando-se de 

produções em duas etapas (hidrólise química ou enzimática do substrato e hidrogenação 

catalítica dos hidrolisados). Pela via hidrogenante a obtenção de polióis pode ser 

apresentada como alternativa para variadas formulações de intermediários 

polihidroxilados. A glicose, a xilose e a sacarose, assim como os oligossacarídeos de 

derivados disponíveis em abundância nos polissacarídeos (celulose, amido e 

hemicelulose) têm merecido atenção especial no que se refere à preparação de seus 

polióis. 

 A transformação química de carboidratos a sorbitol têm sido extensivamente 

estudada porque o sorbitol é um versátil intermediário químico. Aproximadamente 60% 

do sorbitol produzido são utilizados em processos alimentícios, cremes dentais e outros 

produtos como humectantes e estabilizantes (CREZEE et al., 2003). 

   Usualmente dados são descritos com respeito à conversão obtida por diferentes 

condições de processo e com diferentes catalisadores. 

Vários autores (SOUSA, 1993), (GUO et al., 2002), (HOFFER et al., 2003), 

(CARVALHO et al., 2004) têm estudado o processo de hidrogenação de carboidratos 
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para obtenção de sorbitol utilizando vários tipos de catalisadores e variando alguns 

parâmetros operacionais, na tentativa de melhorar a seletividade, atividade e diminuir os 

custos de processo. Todos os autores citados realizaram seus estudos utilizando o 

tradicional processo em duas etapas, que é aquele adotado atualmente pelas indústrias 

sucroquímicas. 

 Visando o desenvolvimento do processo da hidrogenação de sacarídeos para 

produção de polióis, no presente trabalho foram desenvolvidos estudos experimentais 

que viabilizaram a realização deste processo em uma única etapa, gerando economia 

energética e diminuindo os custos de processo tendo em vista que os catalisadores 

utilizados para realização dos experimentos possuem a mesma base daqueles utilizados 

nos processo em duas etapas, trazendo com isso uma inovação tecnológica para as 

indústrias do setor. 

 A seleção de processos catalíticos de transformação de carboidratos inclui a 

escolha do sistema catalítico combinado à otimização das condições de operação, 

visando a obtenção seletiva de produtos de forte demanda industrial. A moderadas ou 

drásticas condições de temperatura e pressão os carboidratos são hidrogenados e/ou 

hidrogenolisados em presença de catalisadores sólidos conduzindo a funcionalizações 

ou degradações dos núcleos sacarídicos com produção de polióis, glicóis e monoálcoois. 

Simultaneamente às etapas citadas pode haver isomerização, em particular a 

epimerização dos sacarídeos. 

 Em meio hidrogenante, e na presença de catalisadores de metais de transição, 

identificam-se produtos provenientes de processos de hidrólise, hidrogenação e 

hidrogenólise de mono, di e polissacarídeos. Seletividades relevantes são encontradas 

nesses processos denotando ocorrência de isomerização dos monossacarídeos. 

Condições de operação dos processos citados, como de temperatura, pressão, pH, 
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relações massa de catalisador/volume de solução, solventes, podem interferir na 

evolução dos processos quanto aos rendimentos e seletividades dos produtos. 

 No presente trabalho foi avaliada a utilização de um sistema bicatalítico, em um 

só processo, composto de dois catalisadores distintos, um ácido para hidrólise, e um de 

metal suportado para a hidrogenação e/ou hidrogenólise, objetivando a produção de 

polióis a partir do amido de milho, e a avaliação do desempenho de catalisadores à base 

de níquel e rutênio suportados em carvão ativado. Operações em um reator trifásico de 

leito de lama, efetuadas, a três temperaturas distintas (433K, 453K e 473K), e pressão 

de hidrogênio de 5,03MPa, serviram de base ao desenvolvimento do processo seletivo 

de produção dos polióis sorbitol e arabitol. A metodologia de monitoramento cinético 

da evolução da composição da fase líquida forneceu possibilidades de elucidação dos 

mecanismos inerentes às etapas do processo. 
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1 - REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 - RESÍDUOS AMILÁCEOS 

Biomassas vegetais ricas em polissacarídeos, constituem fontes de matérias-

primas para processos de produção de especialidades químicas e de compostos que são 

tradicionalmente obtidos por mecanismos complexos, a partir do petróleo. A 

disponibilização destes sacarídeos, para processamentos posteriores, ocorre com suas 

solubilizações, através de reações hidrolíticas, que fornecem mono e dissacarídeos 

solúveis em meio aquoso. Nestas condições, ações catalíticas homogêneas ou 

heterogêneas permitem a produção de derivados de maior valor agregado do ponto de 

vista industrial. A utilização de açúcares hidrogenados na indústria alimentícia, deve-se 

a sua solubilidade em água e ao seu poder adoçante, além de suas particularidades no 

comportamento fisiológico humano. Amido e glicogênio são formados por moléculas de 

alfa-D-glicose. O amido é uma mistura de dois polissacarídeos: o amido solúvel, ou 

amilose (Figura 1.1.), possui apenas cadeias lineares de glicose, e a amilopectina 

(Figura 1.2.) corresponde ao amido ramificado, o segundo componente dos grãos de 

amido. 
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Figura1.1 - Estrutura da cadeia da α-amilose. 
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Figura 1.2 - Estrutura da cadeia da amilopectina. 

 

1.2 - HIDRÓLISE ÁCIDA DA BIOMASSA VEGETAL 

 O processamento por hidrólise ácida inclui o conhecimento de diversos fatores 

que influenciam diretamente a eficiência das reações de despolimerização dos 

polissacarídeos. Meios de reação, agentes ácidos, concentração dos ácidos, temperatura, 

tipo de operação, entre outros., podem ser quantificados através de parâmetros 

operacionais do processo de obtenção de sacarídeos. 

SABADIE et al. (1981) estudaram a hidrólise e a hidrogenação da sacarose e da 

maltose, utilizando catalisadores de cobre e níquel sobre carvão ativado e sílica-

alumina, respectivamente, e o rutênio sobre montmorilonita K1. Compararam a 

performance dos três sistemas catalíticos utilizados para converter diferentes substratos 

polissacarídicos, mantendo fixas as condições de 398K e 5MPa. 
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LIMA FILHO et al. (1992) procedeu a uma pré-hidrólise do bagaço de cana-de-

açúcar com ácido clorídrico a 5%, seguida da ação de hidróxido de sódio a 5% com 

etanol durante 1,5h a 70oC sob pressão atmosférica, com relação sólido-líquido de 1:25. 

Como resultado, obteve uma extração de cerca de 22% em massa da matéria-prima 

inicial. A holocelulose separada da lignina foi tratada com ácido sulfúrico a 5% em 

massa a 373K sob refluxo, obtendo-se cerca de 23% em pentoses (92% em xilose) em 

relação à matéria-prima. Pôde-se obter um rendimento mássico superior a 80% para a 

delignificação e próximo de 90% para a extração de pentoses. Entretanto, uma vez que a 

etapa de delignificação ocorreu após uma hidrólise da biomassa com ácido clorídrico, 

verificou-se a incidência de arraste mecânico de açúcares dissolvidos para o licor de 

delignificação e conseqüente redução de rendimento sacarídico. 

Algumas alternativas hidrolíticas aos processos vêm sendo estudadas (KING et 

al., 1997; CAI et al., 1998, KAAR et al., 1998). Como o processo steam-explosion (a 

biomassa é submetida a altas pressões, de modo a romper a célula vegetal e liberar os 

componentes) e extração supercrítica (a biomassa é parcialmente solubilizada mediante 

a ação de substâncias puras no estado supercrítico). Entretanto, estes processos têm 

apresentado desempenhos inferiores aos processos tradicionais de hidrólise ácida. 

RODRÍGUEZ-CHONG et al. (2004) estudaram a hidrólise do bagaço de cana-

de-açúcar utilizando ácido nítrico em várias concentrações, tendo conseguido extrair 

xilose, glicose e arabinose. Os parâmetros experimentais utilizados foram: concentração 

de ácido nítrico variando entre 2% e 6%, temperatura 373K-401K e tempo de reação 

5horas. As condições ótimas de operação selecionadas foram: temperatura 393K, 

concentração do ácido 6% e 9,3 minutos de tempo de reação. Usando estas condições 

foram obtidos 18,6g/L de xilose; 2,04g/L de arabinose; 2,87g/L de glicose; 0,9g/L de 

ácido acético e 1,32g/L de furfural. Comparando estes resultados com os obtidos 
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quando se usa ácido sulfúrico e clorídrico, os autores concluíram que o ácido nítrico é 

um catalisador mais interessante para a hidrólise. 

 

1.3 - HIDROGENAÇÃO CATALÍTICA 

A reação de hidrogenação catalítica de carboidratos é um processo trifásico, no 

qual o substrato, normalmente em fase líquida reage com o gás hidrogênio, na presença 

de um catalisador metálico ativo, com a finalidade de obter-se produtos com 

propriedades físicas e químicas pré-determinadas. Catalisadores heterogêneos 

apresentam-se como materiais ativos, oferecendo participação nas reações químicas, 

conduzindo à ativação de componentes fluidos em suas superfícies, com geração de 

diferentes produtos. 

Devido à grande facilidade das transformações químicas e físicas dos 

carboidratos, levando a produtos com novas características, as reações de hidrogenação 

apresentam um alto valor econômico. 

Com a finalidade de esclarecer e avaliar como funciona a operação industrial, 

serão diferenciados aqui os três tipos de atividades envolvidas no processo de 

hidrogenação: 

- a química da interação entre a molécula e o sítio reativo; 

- a física envolvida na quebra dos reagentes e dispersão dos produtos; 

- a engenharia para segurança, economia e acompanhamento da produção 

simples ou complexa, requerida pelo processo. 
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A hidrogenação catalítica de monossacarídeos foi estudada por diversos autores, 

levando em consideração fatores como: o tipo e a concentração do catalisador, a 

pressão, a temperatura, o pH, os sais precursores e o solvente. 

BOYERS (1959) patenteou um processo de hidrogenação de carboidratos aos 

poliálcoois correspondentes, utilizando diferentes catalisadores à base de rutênio. Como 

suporte foi utilizado alumina e carvão ativado, cuja concentração variava entre 0,1% e 

10% em massa do metal ativo. As velocidades das reações são mencionadas incluindo 

pressões de hidrogênio variando na faixa: 10,13MPa a 15,2MPa. 

AKHER et al. (1974) investigaram a hidrogenação catalítica da D-glicose em 

quatro etapas. Na primeira etapa foram estudados cinco catalisadores diferentes: o 

níquel de Raney ativado da Adwic Laboratory Chemicals, o níquel de Raney da Bristish 

Drug House Ltd, o níquel de Raney da VEB Deustsche Hydrierwerke, o cobre-cromo da 

Egyptian Starch Products e o níquel de Raney preparado do níquel hexahidratado 

fornecido por Vio Juzchime Export e alumínio em pó. As concentrações dos 

catalisadores e da glicose foram variadas. Foram estabelecidas as condições ótimas de 

operação do processo que levaram a um aumento na taxa de hidrogenação e a uma 

diminuição das reações laterais. Concluíram que a 403K e 6MPa o níquel de Raney foi 

o catalisador mais ativo e não houve redução da glicose quando o catalisador cobre-

cromo foi usado. O aumento da percentagem de hidrogenação não foi diretamente 

proporcional ao aumento da concentração do catalisador. A concentração ótima do 

catalisador foi de 12g por 100g de glicose em 250ml de solução aquosa. Durante as 

primeiras três horas a reação apresentou-se como de primeira ordem. A taxa de 

hidrogenação manteve-se praticamente constante e não foi afetada significativamente 

pelo aumento da concentração da glicose. A concentração maior que 52% não foi 
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testada, pois a solução tornou-se muito viscosa, dificultando a operação em reatores de 

leito de lama.  

Na segunda etapa, investigaram o efeito da pressão. Para as diferentes pressões 

(2,3MPa, 4,05MPa, 6,08MPa e 8,11MPa) e usando apenas o gás hidrogênio, concluiu-

se que o aumento da pressão resulta em um aumento da taxa de hidrogenação. A 

hidrogenação também foi realizada com uma mistura de nitrogênio e hidrogênio e os 

resultados mostraram que a taxa foi a mesma para mesma pressão total quando o 

hidrogênio foi usado só, ou com nitrogênio. A hidrogenação foi realizada à temperaturas 

de 373K, 403K e 443Κ e constatou-se que o tempo requerido para completar a 

hidrogenação foi reduzido à metade pelo aumento da temperatura e não foram formados 

produtos isomerizados. 

Na terceira etapa, foram verificados os efeitos do pH e dos promotores. As 

reações de hidrogenação foram realizadas a 403Κ e 6,08MPa para diferentes valores do 

pH (8 e 9,1). O tempo requerido para completar a hidrogenação diminuiu à metade em 

meio básico. No pH igual a 8 nenhum produto exceto o sorbitol foi formado, enquanto 

que em( pH 9,1), traços de manitol foram detectados. Foi observado o efeito dos 

promotores (metais e sais metálicos) a pH 6,8 e sob as mesmas condições mencionadas 

anteriormente. O tempo requerido para completar a hidrogenação diminuiu e o CaSO4 

foi o melhor promotor. A taxa de hidrogenação aumentou na seguinte ordem: FeCl3 < 

Cu < CaCl2 < Fe < Mg < BaCl2 < CaSO4. Nesta etapa foram observados o efeito da 

concentração solvente-catalisador à alta pressão, temperatura e pH 8 e a reutilização do 

catalisador. Foi utilizada uma solução etanólica (70%) a 373K e 6,08MPa. Concluíram 

que sob essas condições a hidrogenação alcançou 92,25% depois de três horas. O efeito 

da concentração do catalisador (4,8g e 12g por 100g de glicose) foi avaliado e 
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observaram que o tempo requerido para completar a hidrogenação diminuiu de 6h para 

1h. Quando o catalisador foi reutilizado para a hidrogenação, a glicose foi reduzida 

depois de 1h sob as condições de pH e temperatura mencionadas acima e para a adição 

de 25% de catalisador puro obteve-se 99,30% de redução depois de 1h sob as mesmas 

condições. 

WISNIAK & SIMON (1979) pesquisaram a hidrogenação da glicose, da frutose 

e de suas misturas (açúcares invertidos). Os experimentos foram realizados com a 

temperatura variando de 358K a 403K, a pressão de 0,45MPa a 6,99MPa e níquel de 

Raney, rutênio e ródio foram usados como catalisadores (0,5% a 9% em massa). Para 

cada caso as reações foram consideradas como de pseudo-primeira ordem. Concluíram 

que o rutênio foi o catalisador mais eficiente, a glicose não é hidrogenada na presença 

do ródio e a frutose não é hidrogenada com níquel de Raney. A hidrogenação da glicose 

com o níquel de Raney e da frutose com o rutênio pode ser explicada pelo mecanismo 

envolvendo a superfície de reação entre o açúcar não adsorvido e o hidrogênio 

quimicamente adsorvido. 

TUREK et al. (1980) reuniram em um vasto estudo os fatores que influenciavam 

diretamente a hidrogenação da glicose. Entre os fatores estudados podem ser citados: o 

tipo e a concentração do catalisador, a pressão, o pH, os promotores e os tipos de 

solventes que poderiam ser utilizados no processo. As experiências foram realizadas nas 

temperaturas de 373K, 403K e 443K, sob pressões de hidrogênio de 2MPa, 4MPa, 

6MPa e 8MPa e em presença dos catalisadores de níquel de Raney e cromita de cobre. 

LEE et al. (1982) estudaram a hidrogenação da glicose em um sistema trifásico 

do tipo leito de lama, fazendo uso do níquel de Raney como catalisador de 

hidrogenação. A ordem da reação foi considerada zero com relação à concentração de 
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glicose, e 0,4 com relação à pressão de hidrogênio. A energia de ativação foi calculada e 

apresentou um valor igual a 8kcal/mol. Considerando uma faixa de pressão de 2,07MPa 

a 0,69MPa e uma variação da massa da glicose (em massa) entre 31 e 19, a velocidade 

de hidrogenação da glicose foi representada por: -rG= kP0,4W. 

TUREK et al. (1983) investigaram a hidrogenação em fase líquida da glicose a 

sorbitol em presença de níquel/ sílica, com a temperatura variando de 353 K a 423 K, a 

pressão de 1,6 MPa a 10 MPa, usando dois diferentes tamanhos de catalisador e 

catalisadores pulverizados. Os autores analisaram os dados obtidos das cinéticas de 

reação e dos efeitos difusivos internos realizados em quatro tipos de reatores diferentes 

em escala de laboratório. As difusividades efetivas e os fatores de tortuosidade foram 

determinados através dos dados obtidos em operações realizadas em reatores do tipo 

cesto giratório e pistão com reciclo. As conversões obtidas nos processos foram 

calculadas com base em um modelo heterogêneo incluindo as leis cinéticas das reações 

determinadas experimentalmente. 

PHILIPPS (1986) utilizaram catalisador de níquel suportado em carvão ativado, 

para hidrogenação da mistura com altos teores de glicose e quantidades inferiores de 

frutose. Como principais produtos obtiveram o sorbitol e o manitol, nas pressões de 

2,23MPa, 3,54MPa e 9,12MPa a 415K, fazendo variar o tempo de reação até 5 horas. 

ARENA (1992) estudou vários catalisadores do tipo Ru/Al2O3, que foram 

testados no processo contínuo de hidrogenação da glicose, utilizando uma variedade de 

técnicas para determinar as mudanças que acompanharam a desativação destes. 

Verificou que o rutênio tende a sinterizar-se e que ocorreram mudanças nas 

propriedades físicas do suporte Al2O3. Além disso, foi detectada a deposição de: ferro, 

enxofre, e ácido glucônico sobre o catalisador. Através dos dados experimentais, 
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concluiu que essas mudanças ocasionaram a desativação do catalisador. O 

envenenamento com ferro e ácido glucônico foi minimizado e melhorias substanciais na 

estabilidade do catalisador foram alcançadas. 

DÉCHAMP et al. (1995) estudaram a cinética de hidrogenação catalítica de 

soluções aquosas da D-glicose sob alta pressão em um reator de leito gotejante com 

escoamento descendente. As reações foram realizadas em presença de níquel suportado 

sobre sílica-alumina com a temperatura variando de 343K a 403K e a pressão de 4 MPa 

a 12 MPa. As taxas de reação foram medidas para o catalisador extrudado ou após 

trituração e classificação dos grãos. Os dados cinéticos obtidos das medidas da taxa 

inicial de reação como uma função da temperatura, pressão e da massa do catalisador 

foram interpretadas pela lei de Langmuir-Hinshelwood onde a reação entre a glicose 

adsorvida e o hidrogênio é a etapa determinante. 

GALLEZOT et al. (1998) estudaram a hidrogenação da glicose sobre catalisador 

de rutênio suportado em carvão ativado, na forma de pellets, em um reator trifásico do 

tipo leito gotejante. A reação foi conduzida a 373K e 8 MPa, sob fluxo de hidrogênio de 

20L/h. A conversão da glicose e a seletividade a sorbitol foram estudadas em função do 

tempo de residência e do método de preparação do catalisador. Dependendo do método 

utilizado na preparação do catalisador, observaram uma conversão total da glicose com 

atividade específica inicial de 1,1 mol/hgRu. A seletividade em sorbitol variou na faixa 

de 99,2% a 100%, entretanto, a velocidade da fase líquida foi ajustada rigorosamente, 

pois pequenas variações do tempo de residência, resultaram em uma baixa seletividade 

em presença da epimerização do sorbitol a manitol. Verificaram ainda que a atividade 

do catalisador manteve-se estável durante semanas e que não foram detectados resíduos 

de rutênio na fase líquida. 
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BARBOSA (1998) estudou o processo de hidrogenação da sacarose utilizando 

catalisadores de rutênio suportados em zeólitas do tipo Y. Os catalisadores foram 

avaliados processando 50g/L de solução aquosa, em presença de 4g de catalisador 

operando a 363K, 383K e 408K, e 1,22MPa de pressão de hidrogênio. Os melhores 

rendimentos foram alcançados para a temperatura de 408K. 

GUO et al. (2002) investigaram a atividade de catalisadores de cromo 

promovidos com Ru-B na hidrogenação da glicose em fase líquida, os testes de 

atividade foram realizados em um reator de alta pressão em aço inoxidável com 

capacidade de 200mL, contendo 1g do catalisador, 50mL da solução de glicose a 50%, 

nas condições operacionais de 353K de temperatura, 4 Mpa de pressão de hidrogênio e 

tempo de reação de duas horas. Os autores fizeram um estudo preliminar sobre os 

efeitos da agitação na reação, e verificaram que 1800rpm foram suficientes para 

eliminar os efeitos de difusão. Segundo os autores o catalisador Ru-B foi o que exibiu a 

mais alta atividade e nas condições de reação utilizadas foi altamente seletivo a sorbitol 

em torno de 100%. 

CREZEE et al. (2003) estudaram a cinética da reação de hidrogenação da 

glicose a sorbitol usando catalisador Ru(5%)/C em reator batelada, operando a 373K-

403K e 4 Mpa-7,5 MPa de pressão de hidrogênio e a concentração da glicose variando 

entre 0,6g/L e 1,39g/L. A cinética dos experimentos foi realizada na ausência das 

limitações de transferência de massa. No regime de operação estudado pelos autores, a 

taxa de reação mostrou uma dependência de primeira ordem em relação ao hidrogênio. 

A baixas concentrações de glicose a reação apresentou uma dependência de primeira 

ordem, com o aumento da concentração foi observado que este comportamento mudou 

para ordem zero. Os dados cinéticos foram modelados usando três tipos baseados na 
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cinética de Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson (LHHW), os três modelos 

descreveram os dados satisfatoriamente. 

CARVALHO et al. (2004) estudaram a produção de sorbitol utilizando 

catalisadores do tipo Ni-Raney, sem e com promotores, a partir de hidrolisados da cana-

de-açúcar e do amido, adaptando o processo utilizado pela indústria GETEC 

(Guanabara Química Industrial S.A) com a adição de uma solução de hidróxido de 

sódio à mistura reacional. As reações foram realizadas num reator tipo leito de lama 

com capacidade de 450mL, e o reagente utilizado continha 50% de sólidos (0,57% de 

sacarose, 25,86% de glicose, 23,57% de frutose). As condições operacionais utilizadas 

foram: 11g de massa de catalisador, pressão de hidrogênio 4,1MPa, 1200rpm de 

agitação e 290mL da solução reagente de hidrolisados. Os autores verificaram que o 

tempo de reação depende da temperatura escolhida, e que os efeitos da transferência de 

massa são reduzidos ao máximo a 1200rpm, ambos os catalisadores exibiram alta 

atividade em torno de 90% de conversão a sorbitol. 

1.4 - MECANISMOS DE HIDRÓLISE, HIDROGENAÇÃO E HIDROGENÓLISE 

Amidos, celulose e hemicelulose, são fontes abundantes de hexoses e pentoses, 

em suas formas poliméricas. O isolamento dos monossacarídeos destes carboidratos 

ocorre por hidrólises ácida ou enzimática. Os sacarídeos obtidos via hidrolisado de 

biomassa podem ser valorizados quimicamente por hidrogenação catalítica visando a 

produção de polióis. O processo de hidrogenação catalítica de carboidratos tem sido 

estudado recentemente por diversos autores, (LIMA FILHO, 1991; BAUDEL, 1999; 

MARANHÃO, 2001; FERNANDES, 2001; ALMEIDA, 2002; MIKKOLA et al, 2003). 

Funcionalizações e degradações químicas de compostos orgânicos de origens 

naturais têm proporcionado produções de derivados de diversificado interesse industrial. 
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Tendo em vista a disponibilização de carboidratos, as recentes pesquisas têm buscado 

determinar as condições ótimas de processamentos destes carboidratos. Os mecanismos 

do processo de transformação de carboidratos com base em reações de hidrólise, 

hidrogenação e hidrogenólise catalítica são mostrados a seguir para o caso particular do 

amido. Na Figura 1.3 está representado o mecanismo de hidrólise ácida da α-amilose. 

 

Figura 1.3 – Mecanismo da hidrólise ácida de α-amilose (LIMA FILHO, 1996) 

A hidrólise dos polissacarídeos envolve a cisão de ligações acetais entre as 

monoses e a adição de água na posição em que ocorre a cisão. Os sacarídeos 

provenientes destas transformações, quando funcionalizados por hidrogenação 

catalítica, resultam em polióis. 

 A hidrogenação da glicose (disponibilizada a partir da maltose, de biomassas 

amiláceas) conduz a sorbitol, podendo ser isomerizado a manitol em proporções 

variadas, as quais dependem fundamentalmente da seletividade do catalisador e das 

condições operacionais de processo. Na Figura 1.4 está representado o mecanismo de 

hidrogenação da glicose a sorbitol. 
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Figura 1.4- Mecanismo de hidrogenação da glicose (MARANHÃO, 2001). 

 

 A hidrogenólise é uma reação de ruptura de ligações C-C ou de C-O, com adição 

de hidrogênio que permite, a partir de OSES com 6 e 5 átomos de carbono, obter polióis 

com 3 e 2 átomos de carbono. A temperaturas e pressões moderadas ou elevadas e na 

presença de um catalisador, a adição de hidrogênio evita a formação de compostos 

insaturados e/ou cíclicos, produzindo polióis. O mecanismo de hidrogenólise catalítica 

do sorbitol está demonstrado na Figura 1.5. 
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Figura 1.5 – Mecanismo de hidrogenólise catalítica do sorbitol (LIMA FILHO, 1996). 

 

1.5 - HIDROGENÓLISE DIRETA DO AMIDO 

A obtenção de polióis, a partir de biomassa vegetal, pode ser apresentada como 

alternativa para vários produtos orgânicos, utilizados na fabricação de adoçantes, 

vitamina C, resinas alquídicas entre outros. Não há registros na literatura atual, de 

processos para obtenção de polióis de forma direta partindo de um polissacarídeo, o que 

se encontra é a descrição do processo de hidrogenólise em duas etapas. 

As previsões de suas aplicações industriais em pequenas e médias escalas, 

exigem conhecimento de parâmetros cinético-operacionais, de transferência de massa e 

de interações fluido-sólido no reator descontínuo de leito de lama, cumprindo etapas de 

determinação dos parâmetros citados, cujas utilizações permitirão extrapolações e 

controle dos processos em níveis de aplicação industrial. As reações são mostradas na 

Figura 1.6. 
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Figura 1.6 – Mecanismo de transformação dos monômeros de glicose em polióis por 

hidrogenólise direta (LIMA FILHO, 1996). 

O mecanismo principal das reações de hidrogenólise é a ruptura das ligações do 

tipo C-C. O rompimento das ligações C-O pode acontecer e conduzir aos polióis com 

um número de grupamentos hidroxila inferior ao número de átomos de carbono. Por 

isso, as transformações decorrentes ocorrem com grande número de constituintes e a 

pesquisa de condições operacionais seletivas constitue um objetivo de grande interesse 

econômico. 

Visando a seleção de atividades dos catalisadores de rutênio sobre as cadeias 

sacarídicas, ABREU (1985), usando catalisadores de rutênio, estudou a hidrogenólise de 

soluções e suspensões de mono, di e polissacarídeos, nas condições experimentais de 

473K e 5MPa. Com base nos resultados em reator de leito de lama, verificou que em 

meio ácido, as atividades catalíticas são próximas às obtidas em meio neutro. Em meio 
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básico, as hidrogenólises C-C parecem ser mais favoráveis que a hidrogenólise C-O. Na 

presença do rutênio, a glicose foi convertida em metanol com um rendimento mássico 

próximo de 80%. A influência do pH na hidrogenólise da glicose à temperatura de 453K 

sob pressão 50bar foi ressaltada em meio básico (pH=9,5-10,0), observando-se reações 

de hidrogenação e hidrogenólise mais rápidas que em meio ácido(pH=4,0). 

SOUSA (1993) estudou em uma primeira etapa, a hidrólise do amido em 

presença de ácido sulfúrico e preocupou-se em otimizar os vários parâmetros antes de 

utilizar os hidrolisados para hidrogenólise catalítica em presença de catalisadores a 5% 

de rutênio. As condições operacionais empregadas no caso da hidrogenólise foram: 

temperatura a 473K, pressão de 7,5MPa e 8g/L de solução. Durante a reação, o pH do 

meio reacional diminuiu, mostrando a formação de produtos com características ácidas. 

A hidrogenólise em meio básico indicou favorecimento na produção de polióis. 

Todavia, o aumento do pH pela adição de NaOH facilitou certas reações de degradação 

de glicose e hexitol com formação de compostos ácidos. 

 

1.6 - SISTEMAS CATALÍTICOS HETEROGÊNEOS PARA REAÇÕES DE 

HIDROGENAÇÃO 

 Estudos da conversão catalítica de sacarídeos tendo em vista suas 

transformações são realizados há bastante tempo. Os catalisadores de níquel são 

tradicionalmente, os mais utilizados industrialmente devido ao seu baixo custo, apesar 

de apresentarem desvantagens como instabilidade, e pouca atividade. Muitos autores 

têm pesquisado novos catalisadores de níquel e rutênio para hidrogenação de compostos 

orgânicos. Níquel suportado em sílica (TUREK et al.,1983),rutênio suportado em 

carvão (LIMA FILHO, 1996), rutênio suportado em zeólita Y (BARBOSA, 1998), 

níquel suportado em carvão ativado (MARANHÃO, 2001). 
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   De importância fundamental para o desempenho do catalisador, o suporte 

promove dispersão do metal da fase ativa, podendo participar do processo, dispondo de 

suas propriedades superficiais e de composição. A utilização de carvões ativados como 

suporte catalítico e como catalisador tem sido sugerida em trabalhos recentes (SILVA, 

1999). O carvão ativado apresenta a facilidade de modificação de acordo com a 

necessidade de sua aplicação, tanto na estrutura porosa, como na natureza química da 

superfície, onde se situam sítios adsortivos e/ou reativos, relacionadas a sua atividade e 

à capacidade de dispersão do metal. A sua estabilidade apresentada tanto em meio ácido 

como em meio básico é favorável a sua utilização em diversos tipos de reação. 

 GORP et al. (1999) avaliaram a viabilidade da utilização de catalisador de 

metais nobres como cobalto, platina, paládio, ródio e rutênio suportados em carvão, em 

substituição ao níquel puro na reação de hidrogenação da glicose. O carvão foi 

selecionado como suporte devido a sua estabilidade como tal, mantendo suas 

características em meio ácido ou básico, diferentemente dos suportes tradicionais 

alumina e sílica, que em meios com pH muito alto ou muito baixo, são afetados. Foram 

testados pelos autores vários catalisadores de rutênio sobre carvão, utilizando-se dois 

tipos de suportes, de madeira ou de turfa, dois precursores de rutênio diferentes e mais 

de uma forma de preparação do catalisador, que levaram a diferentes distribuições do 

metal sobre o suporte. Os resultados experimentais foram comparados com aqueles 

obtidos para a reação com níquel. O material processado era composto de glicose 

(99,6%) e maltose (0,4%), resultando em produção de sorbitol. Outra mistura composta 

de maltose (70%), glicose (4%), maltotriose (18%) e outros oligossacarídeos (8%), foi 

processada e conduziu à produção, principalmente de maltitol e maltotriol. Foram 

realizadas reações nas temperaturas de 373K e 393K e a pressões de 4MPa e 6MPa. 

Além dos efeitos já esperados devido aos aumentos da temperatura e da pressão sobre o 
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rendimento da reação, foi observada a influência do precursor de rutênio, do tipo de 

suporte utilizado e da distribuição do metal na superfície do suporte, relativo ao 

processo de hidrogenação. 

MARANHÃO (2001), estudou o processo reativo de hidrogenação de sacarídeos 

em reator contínuo de leito gotejante, utilizando catalisador de níquel suportado em 

carvão ativado, tendo realizado o estudo cinético em reator trifásico descontínuo de leito 

de lama. As condições operacionais utilizadas foram 700rpm de velocidade de agitação, 

pressão de hidrogênio de 2,43MPa, concentração de glicose de 100g/L, volume 

reacional de 0,5L e 10g de catalisador de Ni (15%)/C, e temperaturas de 373K, 393K e 

413K. Observou que a partir da primeira hora ocorreu uma queda acentuada na 

velocidade de consumo da glicose, que atinge após 3 horas de reação uma conversão de 

47,05% a 373K, 74,93% a 393K e 91,74% a 413K. Na temperatura mais baixa praticada 

ocorreu a maior seletividade, no entanto isto se passa a baixa conversão. Por outro lado, 

a 413K a conversão duplicou, mas foi observado que a produção de sorbitol foi menor 

do que se esperava, fato justificado por possível ocorrência de degradação dos produtos, 

provavelmente, por hidrogenólise, por formação de polímeros do reagente via 

caramelização, isomerização do produto sorbitol em manitol ou reações laterais de 

desidratação da glicose com formação de hidroximetilfurfural. 

HOFFER et al. (2003), estudaram a viabilidade do uso do sistema Ru/C em 

substituição aos tradicionais catalisadores do tipo Ni-Raney na hidrogenação da glicose 

a sorbitol. Os autores comparam a atividade, seletividade e estabilidade do catalisador 

Ru/C, com o catalisador do tipo Ni-Raney, na reação de hidrogenação da glicose 

utilizando uma solução de 10% de glicose e as condições operacionais de 393K de 

temperatura e 4MPa de pressão de hidrogênio. Observaram que ao promover o Ni-

Raney com Mo ou Cr/Fe favoreceriam um efeito positivo na taxa de hidrogenação e que 
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o sistema promovido por Cr/Fe exibiu uma alta atividade, porém o Fe lixiviou para a 

mistura reacional e o catalisador desativou após sucessivas operações. Todos os 

catalisadores estudados mostraram seletividade ao sorbitol superior a 98%. Concluíram 

ser o catalisador Ru/C uma atrativa alternativa ao Ni-Raney por possuir alta atividade e 

não lixiviar, uma vez que com todos os catalisadores do tipo Ni-Raney ocorreu a 

lixiviação do Ni para a mistura reacional. 

 

1.7 - APLICAÇÃO DE DERIVADOS DOS CARBOIDRATOS 

Produtos obtidos da hidrogenação de sacarídeos, os polióis, chamados álcoois de 

açúcar, são de grande importância na indústria alimentícia, de cosméticos e 

farmacêutica, sendo o sorbitol, manitol e xilitol os de maior aplicação. O sorbitol e o 

manitol contêm teor calórico semelhante ao da sacarose e seu uso é permitido a 

diabéticos, substituindo a sacarose em produtos dietéticos. O xilitol, proveniente da 

xilose, tem como característica seu efeito não-cariogênico. A capacidade do xilitol em 

reduzir a incidência de cárie dentária já foi demonstrada amplamente em numerosos 

campos de estudo, alguns realizados sob supervisão da WHO (World Health 

Organization), uso por diabéticos e pessoas obesas entre outros. É produzido 

industrialmente a partir de fontes celulósicas como casca de árvores entre outros, 

obtendo-se como resultado um produto idêntico ao açúcar. O poder de edulcoração do 

xilitol é muito semelhante ao da sacarose, ou, seja, a mesma quantidade deste ou 

daquele tem igual efeito nos alimentos. O sorbitol, produto da hidrogenação da glicose, 

pode ocorrer na natureza, sendo extraído de muitas frutas, e é produzido industrialmente 

em grande escala. Dentre os polióis, o sorbitol é aquele que encontra maior gama de 

aplicações em diversas áreas, devido à variedade de processos químicos e físicos que o 

utilizam. Além de sua utilização como adoçante, já citada, é também adotado como 
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emulsificante, estabilizante, umectante e como camada de revestimento de proteção. Na 

indústria farmacêutica, sua mais importante contribuição é como substrato na 

fermentação pelo Bacillus suboxydant para a produção da vitamina C, compõe ainda 

cremes dentais como agente espessante. Em escala industrial, sua produção é 

proveniente da reação catalítica de hidrogenação da glicose derivada do amido de 

milho, em presença de um catalisador. 
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2 – PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

2.1 - PREPARAÇÃO DOS CATALISADORES 

A formulação do catalisador, conferindo-lhe as propriedades necessárias para o 

seu bom desempenho, constitui uma etapa importante para um processo catalítico. 

Fatores como: A dispersão do metal, a resistência à sinterização, a interação metal-

suporte, o tipo de sal precursor do metal, a natureza do suporte e a forma de preparação 

selecionada devem ser levados em conta. 

O processo de hidrólise/hidrogenação e/ou hidrogenólise ocorre em presença de 

um sistema bicatalítico, sendo um catalisador homogêneo, ácido acético (pH 3-4) e 

ainda um catalisador heterogêneo (metal sobre um suporte inerte). Neste trabalho foram 

preparados quatro catalisadores sólidos distintos [Ni(20%)/C, Ni(10%)-Ru(0,5%), 

Ni(10%)-Ru(2%), Ru(2%)] que foram avaliados na etapa de hidrogenação do amido de 

milho. Na Tabela 2.1 são identificados os materiais utilizados para a preparação dos 

catalisadores utilizados neste trabalho. 
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Tabela 2.1 - Especificações dos materiais necessários a preparação dos catalisadores 

Nitrato de Níquel [Ni(NO3)2.6H2O] VETEC P.A. 

Cloreto de rutênio [RuCl3. 3H2O] Strem Chemical P.A 

Carvão ativado Carbomafra  

Argônio White Martins-ONU 1006 

Hidrogênio White Martins-ONU 1049 

 

Na preparação dos catalisadores aplicou-se o método de impregnação úmida 

com excesso de solvente, utilizando-se uma solução do sal precursor. O material 

permaneceu sob agitação durante 48 horas, posteriormente, foi submetido à secagem 

lenta em banho-maria a 333K por aproximadamente 10 horas e em estufa a 373K por 12 

horas. Após essa etapa, seguiu-se a calcinação, realizada em reator de aço inoxidável a 

773K por 5 horas em atmosfera de argônio na vazão de 1,33cm3/min.g de suporte. Na 

seqüência foi realizada a redução por 3 horas em atmosfera de hidrogênio e argônio na 

proporção de 1:1. Para a preparação dos catalisadores bimetálicos foi utilizada a mesma 

metodologia descrita anteriormente. Sendo que neste caso foi feita primeiramente a 

impregnação do metal níquel, após a etapa de calcinação, o material foi então submetido 

a nova impregnação agora para o metal rutênio e logo após seguiu-se as demais etapas 

até a redução. Os catalisadores após a redução permaneceram em atmosfera inerte, 

sendo retirados quando da sua utilização imediata. A formulação dos catalisadores é 

mostrada na Figura 2.1. 
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Figura 2.1- Etapas de preparação dos catalisadores 

2.2 - CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

Esta etapa teve como objetivo o conhecimento das características essenciais dos 

catalisadores preparados, que serão relacionadas com os seus desempenhos nas reações 

químicas.  

Precursor 

Suporte Preparação da solução com 
sal precursor

Impregnação úmida 
48 horas

Secagem banho-maria 
333K 10horas

Calcinação argônio 5 horas 773K 

Redução argônio +hidrogênio(1:1) 
3 horas 773K

Secagem estufa 12horas 
373K
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Desta forma, a caracterização destes catalisadores é necessária para explicar e 

prever algumas de suas principais propriedades, como atividade, seletividade e 

estabilidade. 

Nos itens que se seguem, são descritos os métodos empregados, os 

procedimentos, condições e materiais utilizados neste trabalho. 

 

2.2.1 - Difração de raios-X 

 A difração de raios-X pelos cristais é um fenômeno importante, pois pode ser 

utilizada para informar as posições dos átomos do metal no suporte. A análise por 

difração de raios-X (DRX), aplicada à caracterização dos sólidos, informa qualitativa e 

quantitativamente sobre a estrutura e as fases cristalinas numa amostra.  

 No presente trabalho para a análise das amostras 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. 

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

cristalinidade dos catalisadores. As amostras foram analisadas em um difratômetro 

marca SIEMENS modelo T-5000. 

 

2.2.2 - Área específica (BET) 

As técnicas de adsorção de gases consistem, basicamente na determinação da 

quantidade de adsorbato necessária para formar uma monocamada (camada 

monomolecular) sobre a superfície a ser medida. Para este fim utiliza-se, geralmente, a 
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isoterma de BET, desenvolvida em 1938 por BRUNAUER, EMMETT E TELLER. As 

equações matemáticas destas isotermas permitem avaliar o número de moléculas 

necessário para formar uma monocamada, e como a área ocupada pela molécula é 

conhecida (ou estimada), pode-se então calcular a área específica do material. 

No presente trabalho, as isotermas de adsorção, foram obtidas após 

procedimento de degaseificação sob vácuo, utilizando nitrogênio a 77K como adsortivo 

em um medidor de área superficial e volume de poros ASAP 2002.  

 

2.2.3 - Oxidação à temperatura programada (TPO) 

Esta técnica consiste em expor a amostra do carvão à atmosfera reativa com 

aumento progressivo da temperatura, com o objetivo de observar a reatividade do 

material em condições pré-determinadas. 

Em atmosfera de oxigênio, por exemplo, é possível avaliar a faixa de 

temperatura na qual ocorre gaseificação da amostra, e desta forma esta faixa pode ser 

tomada como base para determinação da temperatura adequada para futuros tratamentos 

oxidantes. Além disso, esta técnica fornece indícios de contaminação ou mesmo 

heterogeneidade da amostra, através de diferentes reatividades, o que ocorre quando a 

amostra é originada de diferentes materiais. 

O sistema experimental é constituído de uma balança termogravimétrica de 

grande sensibilidade (µg), um forno programável capaz de gerar altas temperaturas 

(1.237 K) controlado por programas computacionais específicos, os quais permitem a 

aquisição, armazenamento e tratamento dos dados coletados. 

Experimentalmente, a TPO é iniciada colocando-se uma pequena alíquota do 

material sob forma de pó, aproximadamente 10mg na balança e submetendo-a a um 
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rápido aquecimento (10 K/min) até 700K, sob atmosfera de ar sintético, à vazão de 

200cm3/min. A perda de massa causada durante o tratamento foi obtida em função da 

temperatura. 

 

2.2.4 - Microscopia eletrônica de varredura 

 Uma pequena quantidade da amostra foi dispersa sobre uma cola de prata, 

colocada sobre um porta-amostra, submetendo-se em seguida a um vácuo da ordem de 

10-1mPa. Em seguida as amostras foram bombardeadas por feixes de elétrons que por 

sua vez interagem com os átomos da amostra. Os elétrons de baixa energia (elétrons 

secundários) proporcionam um contraste fotográfico, permitindo deste modo se estudar 

os altos e baixos relevos da superfície, enquanto os elétrons de alta energia dão 

indicações a respeito da variação do peso atômico das espécies presentes na superfície. 

 Para análise das amostras foi utilizado um instrumento marca JOEL modelo JXA 

840A com microanalisador (Elétron Probe Microanalyzer). 

 2.2.5 - Análise imediata 

 Técnica utilizada para quantificar os constituintes dos materiais do carbono, tais 

como: matéria volátil, matéria fixa e cinzas. A matéria volátil refere-se ao material que 

se decompõe em atmosfera inerte, sob efeito da temperatura, geralmente entre 393K e 

1223K. A matéria fixa é todo carvão que constitui a estrutura do material. As cinzas 

compõem o conjunto de impurezas do material. 

 O método consiste em aquecer a amostra rapidamente a 20K/min até 1.223K, 

sob fluxo de gás inerte, no caso foi utilizado N2, a 200mL/min. Um patamar isotérmico 

foi mantido por 7 minutos após os quais, um gás oxidante (ar sintético), a 200mL/min, 
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foi introduzido ao sistema por 13 minutos para o processo de queima do carvão. Os 

cálculos foram realizados com base na perda de massa registrada até 398K. 

 O equipamento utilizado para a realização desta análise foi o mesmo descrito na 

análise de TPO. 

 

2.2.6 - Análise termogravimétrica 

 A análise termogravimétrica é uma técnica de caracterização onde a variação de 

massa de uma determinada substância é acompanhada em função da variação crescente 

de temperatura. A curva termogravimétrica resultante fornece informações sobre a 

estabilidade térmica, composição da amostra inicial e dos compostos intermediários que 

porventura se formem no decorrer da variação da temperatura. 

 A instrumentação necessária para realizar a análise inclui basicamente: uma 

microbalança, um forno elétrico para o aquecimento da amostra, um programador 

controlador de temperatura, um sistema pneumático para os gases de tratamento e um 

sistema de aquisição de dados. 

2.3- TESTES CATALÍTICOS 

Os experimentos foram realizados em um reator tipo PARR 3543, operando em 

sistema trifásico de leito de lama, processando-se soluções aquosas e/ou ácidas de 

glicose, e soluções ácidas para o amido de milho e amido de mandioca, com 

concentração inicial de 100g/L e volume reacional variando entre 500mL e 700 mL, em 

presença de catalisador em suspensão, em que sua massa foi variada entre 4g e 6g, nos 

testes reacionais. 
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O reator de aço inoxidável é aquecido através de um forno e a temperatura é 

controlada por um programador do tipo PID. 

O sistema opera em batelada para as fases sólida e líquida e semicontínuo para a 

fase gasosa. O hidrogênio foi introduzido através de uma válvula no topo do reator 

mantendo-se a pressão do mesmo constante (730psi), medida através de um transdutor e 

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

termopares e mantida constante com o auxílio de uma válvula solenóide ligada ao 

sistema.  

A Figura 2.2 apresenta esquema experimental e foto, em detalhe, do reator 

PARR de leito de lama utilizado nos experimentos de hidrólise/hidrogenação e/ou 

hidrogenólise. A Tabela 2.2 apresenta a especificação dos equipamentos constantes do 

sistema trifásico. 
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Tabela 2.2-Especificação dos materiais e equipamentos da operação em reator trifásico 

de leito de lama. 

REATOR PARR INSTRUMENTS 4843 

Controlador PID Watlow - série 981 

Agitador magnético Parr Instruments A1120HC 

Transdutor de pressão Ashcroft 

Válvula solenóide Asca RED HAT II 

Termopar Watlow tipo J 

 

 

Figura 2.2 – Esquema experimental do reator PARR utilizado para o 
processo reativo. Foto em detalhe 
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Os testes de avaliação dos catalisadores para a hidrogenação da glicose, do 

amido de milho e do amido de mandioca objetivaram indicar a viabilidade de 

processamento de outros sacarídeos tendo em vista a otimização do processo em termos 

de seletividade em polióis, procurando-se quantificar a influência dos parâmetros 

operacionais, tempo de reação, temperatura e tipo de catalisador. Sob pressão fixa de 

hidrogênio de 730psia e velocidade de agitação de 620 rpm, foram realizados 

experimentos a temperaturas variando de 433K e 473K, para tempos de reação até 4 

horas. 

 

2.3.1- Composição dos meios reacionais 

No monitoramento dos processos reacionais foram utilizadas técnicas de 

cromatografia de alta eficiência (HPLC). Após o estabelecimento da temperatura e 

pressão da reação, a coleta da amostra foi iniciada, tomando-se como tempo do 

processamento inicial "t0" o tempo a partir do momento que o mesmo atinge a 

temperatura e pressão de operação. Amostras de 3mL foram coletadas a cada 15 

minutos a partir de um difusor poroso imerso no seio do líquido. Em seguida, as 

amostras foram esfriadas, diluídas e filtradas. 

As amostras foram analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC) com detecção por índice de refração. O método cromatográfico utilizou uma 

coluna AMINEX HPX 87P em série, tendo-se água deionizada, filtrada e degaseificada 

como fase móvel, com vazão de 0,6mL/min. A temperatura da coluna foi mantida a 

80ºC ± 1ºC. Foram identificados e quantificados os reagentes (glicose) e produtos 

provenientes das reações de hidrólise, hidrogenação e hidrogenólise dos carboidratos 

(sorbitol, arabitol). Foram conduzidas as análises cromatográficas, com o objetivo de 
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avaliar o desempenho (rendimento, seletividade, atividade) dos catalisadores na reação 

de hidrogenação direta do polissacarídeo (amido). A Figura 2.3, apresenta o sistema 

cromatográfico (HPLC) utilizado para análise de reagentes e produtos do processo 

reativo e a Figura 2.4 apresenta a evolução cinética da concentração de polióis em 

função do tempo de reação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3 Sistema cromatográfico (HPLC) utilizado para análise de reagentes e 
produtos do processo reativo. 
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3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo estão apresentados os resultados referentes à preparação, 

caracterização e avaliação de catalisadores com atividade, utilizados no processamento 

da biomassa amilácea, visando a obtenção seletiva em polióis. 

Nos experimentos, procurou-se obter condições de operação moderadas no que 

diz respeito ao teor de ácido acético, temperatura de reação, pressão total do sistema 

reacional, massa inicial do amido em suspensão e velocidade de agitação do reator, 

tendo em vista suas aplicações industriais. 

As reações de processamento catalítico do polissacarídeo (amido) foram 

operadas em um reator de leito de lama do tipo semicontínuo para fase gasosa (H2). 

Objetivando a extrapolação do processo, procurou-se realizá-lo em uma só etapa: 

hidrólise/hidrogenação e hidrogenólise, com obtenção de polióis (maltotriol, maltitol, 

sorbitol, arabitol e xilitol). 

Os catalisadores foram preparados por impregnação via úmida à temperatura 

ambiente e caracterizados pelos métodos específicos: TGA, TPO, BET, Raios-X, MEV. 

As reações foram acompanhadas por análises cromatográficas (HPLC) com detecção 

por índice de refração. 

 

3.1 – ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DOS 

CATALISADORES 

 

 O estudo das caracterizações físicas e químicas dos catalisadores, basicamente 

sobre a composição, propriedades texturais e formação das fases ativas, em conjunto 

com os resultados obtidos nos testes catalíticos, permitiu uma interpretação mais 
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abrangente dos efeitos dos catalisadores à base de níquel, rutênio e níquel-rutênio frente 

às reações de hidrólise/hidrogenação e/ou hidrogenólise do amido de milho estudado. 

3.1.1 - Características térmicas do suporte 

3.1.1.1 - Análise termogravimétrica 

  Empregando-se análise temogravimétrica (TGA), estudou-se o comportamento 

do suporte, com relação à perda de massa, quando estes foram submetidos à atmosfera 

inerte. 

 A Figura 3.1 representa o termograma do carvão ativado. As curvas TGA/DTG 

relativas ao suporte revelam a existência de apenas uma perda de massa, a qual ocorre 

entre 333K e 383K. Esta perda foi atribuída à eliminação da água adsorvida do 

ambiente, pelo sólido. A curva TGA mostra que o carvão ativado é um sólido de grande 

estabilidade térmica visto que a perda de massa total é mínima. 

   

Figura 3.1- Análise termogravimétrica do carvão ativado. 
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3.1.1.2 - Oxidação à temperatura programada. 

 Na Figura 3.2, pode ser visto o perfil de gaseificação do carvão ativado, em sua 

forma natural, ou seja, na ausência de qualquer tipo de tratamento. 

 

 

 

Figura 3.2 - Perfil da TPO do carvão ativado 

 

 

Como pode ser observado, o suporte (carvão ativado), apresenta somente um 

pico de gaseificação entre 699K e 881K. Este comportamento leva a crer que o material 

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

contaminantes, tornando possível a utilização deste carvão como suporte de 

catalisadores. 
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3.1.1.3 - Análise imediata. 

Com o objetivo de avaliar-se os teores de matéria volátil, matéria fixa e cinzas, 

das amostras do carvão ativado, foi realizada a análise imediata descrita na metodologia 

e os resultados estão listados na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Análise imediata para o carvão ativado 

Suporte Matéria volátil (%) Matéria fixa (%) Cinzas (%) 

Carvão ativado 6,00 91,00 3,00 

 

Os resultados obtidos são satisfatórios e encontram-se de acordo com o laudo 

técnico fornecido pela CARBOMAFRA S/A. O baixo valor encontrado para o teor de 

cinzas sugere um material puro, confirmando os resultados previstos a partir da análise 

de oxidação à temperatura programada. Abaixo podemos ver o perfil da análise 

imediata obtido para o suporte em estudo, carvão ativado, (Figura 3.3) com rampa de 

aquecimento de 323K até 1.223K sob N2, à taxa de 10K/min, seguida de patamar a 

1.223K durante 7 minutos sob N2 e a 1.223K sob ar sintético. 
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Figura 3.3 - Análise imediata para o carvão ativado fornecido pela Carbomafra S/A 

 

3.1.2 - Caracterização dos catalisadores 

3.1.2.1 – Difração de raios-X 

Os difratogramas obtidos para os catalisadores à base de níquel, rutênio e níquel-

rutênio, suportados em carvão ativado são apresentados a seguir. 

Os catalisadores contendo níquel e rutênio preparados através do método de 

impregnação via úmida, foram avaliados com relação a sua cristalinidade. As Figuras 

3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 apresentam os difratogramas de raios-X para o carvão ativado, e dos 

catalisadores de: Ni(20%)/C, Ru(2%)/C e Ni(10%)Ru(2%)/C, respectivamente. 
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Figura 3.4 - Difratograma obtido para o suporte carvão ativado 

 
 

 
Figura 3.5 - Difratograma obtido para o catalisador Ni(20%)/C 
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Figura 3.6 - Difratograma obtido para o catalisador Ru(2%)/C 
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Figura 3.7 - Difratograma obtido para o catalisador Ni(10%)Ru(2%)/C 
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Com base nos resultados de difração de raios-X apresentados nas Figuras 3.4 a 

3.7, pode-se dizer que com relação ao catalisador, Ni(10%)Ru(2%)/C, foi observado 

uma diminuição na cristalinidade encontrada para os catalisadores com incorporação do 

rutênio, como pode ser visto na Figura 3.6. Este fato pode estar associado à faixa de 

absorção de raios-X do rutênio, cujo coeficiente de absorção é de 183, frente ao do 

níquel que é de 286. Desta forma, os cristais de rutênio absorvem mais radiação, 

difratando menos e consequentemente, apresentando uma cristalinidade mais baixa.  

 

3.1.2.2 - Microscopia eletrônica de varredura – (MEV) 

 As Figuras 3.8 (a), (b), (c) e (d), mostram, respectivamente, as micrografias do 

suporte, e dos catalisadores Ni(20%)/C, Ru(2%)/C e Ni(10%)Ru(2%)/C, preparados 

pelo método da impregnação por via úmida, obtidas por microscopia eletrônica de 

varredura. As imagens foram aumentadas 800 vezes, devido às limitações do 

equipamento não foi possível quantificar os metais níquel e rutênio no catalisador. A 

análise permitiu basicamente, apenas uma visualização da morfologia destes. 
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Figura 3.8(a): Micrografia obtida para o carvão ativado 

 
Através da Figura 3.8(a) pode-se constatar que o suporte, o carvão ativado, 

apresenta-se com macro e micro poros, confirmando os dados da literatura sobre sua 

elevada área superficial. 

 
Figura 4.8(b): Micrografia obtida para o catalisador Ni(20%)/C 
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Figura 3.8(c): Micrografia obtida para o catalisador Ru(2%)/C 
 

 

 

Figura 3.8(d): Micrografia obtida para o catalisador Ni(10%)Ru(2%)/C 
 

Nas Figuras 3.8(b) a 3.8(d), pode-se observar que os sólidos apresentam uma 

pequena modificação estrutural, na faixa de ampliação estudada, porém se pode notar  
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que os catalisadores apresentam, bem como no caso do suporte, uma estrutura muito 

porosa. 

 

3.1.2.3 – BET 

Os resultados referentes às análises realizadas no suporte e nos catalisadores 

preparados pela técnica de via úmida são apresentados na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Resultados obtidos na análise de BET do carvão ativado e catalisadores: 

Ni(20%)/C, Ru(2%)/C, Ni(10%)Ru(0,5%)/C, e Ni(10%)Ru(2%)/C, respectivamente. 

Catalisador Área Superficial 
(m2/g)

Volume Poroso  
(m3/g) 

Carvão ativado 745,60 0,51 

Ni(20%)/C 591,11 0,41 

Ru(2%)/C 626,75 0,44 

Ni(10%)Ru(0,5%)/C 664,87 0,46 

Ni(10%)Ru(2%)/C 575,98 0,40 

 

O carvão utilizado como suporte, bem como os catalisadores, apresentam uma 

elevada área superficial. Em relação ao carvão ativado, a área decresce de acordo com a 

presença dos metais no sólido. Comportamento semelhante é observado para o volume 

poroso. 

 

3.2 - AVALIAÇÃO CATALÍTICA 
 

   As atividades dos catalisadores preparados foram avaliadas em um reator do tipo 

trifásico de leito de lama operando em sistema semicontínuo para alimentação de 

hidrogênio, prevendo suas aplicações na transformação de polissacarídeos a polióis. 
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Tendo em vista a otimização do processo de hidrólise/hidrogenação e/ou hidrogenólise 

do amido estimada em termos de seletividade em polióis, foram quantificados os efeitos 

relacionados aos parâmetros de operação: tipo de catalisador, teor de rutênio 

incorporado ao sistema RuNi/C, tipo de amido utilizado e temperatura de reação. No 

momento que a temperatura de reação é atingida, regula-se a pressão a 730 psia e toma-

se este tempo como tempo inicial da reação, seguindo a reação durante 4 horas 

coletando amostras na fase líquida a cada 15 minutos. Nos ensaios realizados, foi 

utilizada a glicose como reagente modelo para a avaliação do desempenho catalítico em 

meio ácido, e em seguida foram verificadas as atividades dos mesmos catalisadores para 

o processamento do amido de milho. A figura 3.9 mostra a evolução cinética para a 

reação de hidrogenação do amido de milho com produção de sorbitol na temperatura 

433K, utilizando o catalisador bimetálico Ru(2%)Ni(10)/C. 
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Figura 3.9 - Evolução cinética para reação de hidrogenação do amido de milho. 
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3.2.1 - Efeito do tipo de catalisador 

 

   Os catalisadores Ni(20%)/C, Ru(2%)/C, Ru(0,5%)Ni(10%)/C, 

Ru(2%)Ni(10%)/C, tiveram suas atividades avaliadas com relação à hidrogenação do 

amido de milho, conforme os resultados apresentados na Figura 3.10, relacionados à 

produção de sorbitol. 
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Figura 3.10 - Hidrogenação do amido com produção de sorbitol (T=473K, 

P=5,03MPa , Mcat=6g, CA=100g/L). 

 

   Observando a Figura 3.10, pode-se notar que o sistema catalítico Ni(20%)/C não 

apresentou boa atividade na reação de hidrogenação do amido de milho tendo mostrado 

baixa produtividade em sorbitol. Já os sistemas Ru(2%)/C, Ru(2%)Ni(10%)/C, 

mostraram-se bastante ativos para a reação de hidrogenação do amido de milho, tendo 
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apresentado produtividade em sorbitol superior a 78%. O sistema Ru(2%)Ni(10%)/C foi 

o que apresentou melhor atividade e produtividade na reação estudada, tendo 

apresentado seletividade a sorbitol próximo a 95%. 

As influências dos catalisadores sobre a reação de hidrogenólise do sorbitol 

formado, produzindo arabitol são apresentadas conforme a Figura 3.11. Comparando-se 

a evolução da concentração do arabitol com o tempo de reação, observa-se que o 

catalisador bimetálico Ni(10%)Ru(2%)/C apresentou um melhor desempenho catalítico 

durante a reação. 
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Figura 3.11 - Hidrogenólise do sorbitol formado com produção de arabitol (T=473K, 

P=5,03MPa , Mcat=6g, CA=100g/L). 
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   Observando-se claramente que o sistema Ru(2%)Ni(10%)/C, foi o que 

apresentou melhor rendimento e seletividade em arabitol. Para o sistema Ni(20%)/C não 

foi observado a produção de arabitol em nenhum dos ensaios realizados. 

 

3.2.2 - Efeito do teor de metal incorporado ao sistema Ru-Ni/C 

 

   Os dois catalisadores preparados com composições de 2% e 0,5% de rutênio e 

10% de níquel foram testados tendo suas atividades e seletividades avaliadas com 

relação ao sorbitol e arabitol formados durante a reação hidrogenação e/ou 

hidrogenólise do amido. Os resultados estão apresentados nas Figuras 3.12 e 3.13. 

 

 

0

25

50

75

100

0 50 100 150 200

Tempo (min)

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(g

/L
)

Ru(2%)Ni(10%)/C Ru(0,5%)Ni(10%)/C

 
 

Figura 3.12 – Hidrogenação do amido com produção de sorbitol (T=473K, 

P=5,03MPa , Mcat=6g, CA=100g/L). 
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Figura 3.13– Hidrogenação e/ou Hidrogenólise do amido com produção de arabitol 

(T=473K, P=5,03MPa , Mcat=6g, CA=100g/L). 

   Nas Figuras 3.12 e 3.13, verifica-se que os dois sistemas catalíticos estudados 

apresentaram boa atividade e seletividade em sorbitol. Foi observado que o sistema 

Ru(0,5%)Ni(10%)/C apresentou maior seletividade, porém a conversão a sorbitol ocorre 

mais lentamente do que para o sistema Ru(2%)Ni(10%)/C, requerendo portanto de um 

maior tempo de reação para atingir a mesma produção alcançada pelo sistema 

Ru(2%)Ni(10%)/C, fato atribuído ao menor valor percentual do metal rutênio 

incorporado ao sistema catalítico. 

   De acordo com os dados experimentais, a concentração da fase metálica rutênio 

exerce uma influência apreciável na atividade do catalisador, observou-se alta 

seletividade em sorbitol para os dois catalisadores avaliados, com a evolução do 

processo. Sendo observado um melhor rendimento para o sistema Ru(2%)Ni(10%)/C, 

um aumento na concentração do metal rutênio, produziu um incremento no consumo do 
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reagente amido, com conseqüente aumento na formação do poliol sorbitol. Nota-se uma 

queda na produção do sorbitol após 15 minutos de operação quando se utiliza o sistema 

Ru(2%)Ni(10%)/C, devido às degradações por hidrogenólise na posição C5 a produtos 

mais leves. Os produtos de degradação foram detectados por cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC). Traços de arabitol, xilitol e pentanodiol-1,2 foram detectados 

em algumas amostras. 

 

3.2.3 - Efeito da temperatura 

 As avaliações do catalisador e a análise cinético-operacional experimental do 

processo de hidrólise/hidrogenação e/ou hidrogenólise do amido foram evidenciados 

segundo a produção de sorbitol representados pela Figura 3.14, para três temperaturas 

distintas 473K, 453K e 433K, em função do tempo na reação de hidrogenação do amido 

para o sistema Ru(2%)Ni(10%)/C e a Figura 3.15 apresenta os resultados encontrados 

para o sistema Ru(0,5%)Ni(10%)/C , nas temperaturas de 473K e 453K. 
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Figura 3.14 – Produção de sorbitol em função do tempo para as temperaturas de 

473K, 453K e 433K, Ru(2%)Ni(10%)/C, P=5,03MPa , Mcat=6g, CA=100g/L. 
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Figura 3.15 – Produção de sorbitol em função do tempo para as temperaturas de 

473K e 453K, Ru(0,5%)Ni(10%)/C, P=5,03MPa , Mcat=6g, CA=100g/L. 
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   Observando-se as Figuras 3.14, 3.15, que representam os resultados obtidos para 

os sistemas catalíticos, Ru(2%)Ni(10%)/C e Ru(0,5%)Ni(10%)/C respectivamente, 

avaliados nas temperaturas investigadas, pode-se notar que o sistema Ru(2%)Ni(10%)/C 

mostrou-se ativo nas três temperaturas de trabalho estudadas, tendo alcançado maior 

conversão do amido em sorbitol na temperatura 453K cerca de 92%, porém nesta 

temperatura ainda é observada a degradação do produto sorbitol, este fato só não foi 

observado quando se trabalhou com a temperatura de 433K. Para o sistema 

Ru(0,5%)Ni(10%) na temperatura 453K já não se observa degradação do produto 

sorbitol, já na temperatura de 433K utilizando o mesmo sistema catalítico ocorreu a 

hidrólise parcial do amido com velocidade de reação muito baixa e conseqüentemente 

não houve hidrogenação à temperatura de 433K, devido à ausência de sacarídeos 

agrupados em três e duas moléculas de glicose. Diante desses fatos observou-se que a 

degradação do sorbitol está fortemente associada à influência da temperatura e ao meio 

ácido. Ao diminuir a temperatura do meio diminue-se a degradação do sorbitol e 

também aumenta-se a seletividade do sistema catalítico, embora essa operação requeira 

maior tempo de reação.  

 Considerando a viabilidade do sistema Ru(2%)Ni(10%)/C para a reação de 

hidrólise/hidrogenação e/ou hidrogenólise do amido, foi realizada uma comparação da 

atividade apresentada por esse sistema nas três temperaturas estudadas para produção do 

arabitol. A Figura 3.16 apresenta a evolução cinética da produção do arabitol para as 

três temperaturas de operação investigadas neste trabalho. 
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Figura 3.16 – Produção de arabitol em função do tempo para as temperaturas de 

473K, 453K e 433K, Ru(2%)Ni(10%)/C, P=5,03MPa , Mcat=6g, CA=100g/L. 

   Na Figura 3.16 que apresenta os resultados obtidos para a produção de arabitol a 

partir do amido de milho, pode ser visto que a produção aumenta com a elevação da 

temperatura, isto por que a temperatura ótima para hidrógenólise está em torno de 

453K. Não se obteve maior rendimento em arabitol, porque a reação foi conduzida em 

meio ácido, e a reação de hidrogenólise é favorecida quando se trabalha em meio 

alcalino. 

 

3.2.4 - Efeito do tipo de amido 

 

 O sistema catalítico Ru(2%)Ni(10%) identificado como sendo o mais ativo e 

seletivo para a reação de hidrogenação com amido de milho a sorbitol, teve sua 
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atividade avaliada com a utilização de outro tipo de amido. Na Figura 3.17 estão 

apresentados os resultados obtidos para o processamento, partindo do amido de milho e 

partindo do amido de mandioca comercial. Uma visualização do desempenho do 

catalisador, com relação a concentração do produto,arabitol obtido a partir do amido de 

milho e do amido de mandioca pode ser observada na Figura 3.18. 

 Analisando-se a Figura 3.17 nota-se que o sistema Ru(2%)Ni(10%)/C apresenta-

se ativo, independentemente do tipo de amido utilizado. Mostrando a viabilidade de sua 

aplicação para outros tipos de matérias-primas. Percebe-se que para o amido de milho 

houve uma melhor conversão quando comparado com o amido de mandioca, porém a 

análise das amostras por (HPLC) mostra uma conversão semelhante. Este fato pode ser 

explicado pelo alto teor de umidade e algumas impurezas presentes, proteínas e sais 

minerais, no amido de mandioca comercial, o que provavelmente mascarou a 

concentração inicial do amido que serviu de base para os cálculos de produção 

apresentados na Figura 3.17. A formação de vários monômeros de glicose durante a 

etapa de hidrólise, os quais não foram separados pela coluna cromatográfica utilizada, 

denotam a impossibilidade de se identificar e quantificar de forma separada esses 

sacarídeos agrupados provenientes do amido, por cromatografia líquida de alta 

eficiência, como foi feito para os polióis obtidos da reação. 
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Figura 3.17 – Produção de sorbitol partindo de biomassa amilácea, 

Ru(2%)Ni(10%)/C, T=453K, P=5,03MPa , Mcat=6g, CA =100g/L. 
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Figura 3.18 – Produção de arabitol partindo de biomassa amilácea, 

Ru(2%)Ni(10%)/C, T=453K, P=5,03MPa , Mcat=6g, CA=100g/L. 
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   Na Figura 3.17 percebe-se que para o amido de mandioca, nas mesmas 

condições de operação, a produção de sorbitol é bem menor do que a observada quando 

se utiliza o amido de milho. Vale salientar que o amido de mandioca utilizado nos testes 

possui um alto teor de umidade e outras impurezas (teor de amido 69%), possuindo, teor 

de amido solúvel inferior ao encontrado no amido de milho utilizado, cerca de 30% 

menos. Portanto é de se esperar que a concentração de sorbitol encontrada para o amido 

de mandioca seja inferior à concentração alcançada quando se utiliza o amido de milho, 

embora a seletividade encontrada para ambos seja semelhante. A Figura 3.18 mostra 

que o rendimento de arabitol é semelhante para os dois tipos de amido utilizados, sendo 

notado que para a reação de hidrogenólise o tipo de amido utilizado não exerce 

influência apreciável quanto à produtividade da reação. 

3.3 – MODELAGEM CINÉTICA 

A necessidade da otimização da reação de hidrólise associada à hidrogenação 

e/ou hidrogenólise de biomassas amiláceas, dando sacarídeos, hexitóis e polióis (C5, 

C4, C3, C2 e monoalcoóis) torna-se indispensável, com o desenvolvimento de um 

equipamento adequado, muitas vezes para minimização do tempo de reação e do 

crescimento do rendimento em produtos de alto valor agregado. 

Diversos estudos cinéticos relativos à hidrogenação e a hidrogenólise de 

soluções aquosas de sacarídeos e polióis fazem aparecer uma cinética de 1a ordem em 

relação ao reativo estudado. Por seguinte o conhecimento de um modelo cinético 

fenomenológico que possa representar corretamente a transformação destes sacarídeos 

por hidrogenação e/ou hidrogenólise, será útil para escolha das condições operacionais 

em função do objetivo procurado (ARIONO, 1984; MORAES DE ABREU; 1985; 
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ROESYADI, 1987; SOUSA, 1993 e LIMA FILHO, 1996), propuseram modelos 

fenomenológicos para representar seus resultados experimentais, utilizando 

catalisadores de níquel e rutênio suportados em carvão ativado. 

Neste trabalho é fixado como objetivo principal procurar melhores condições 

que permitam a hidrogenação e/ou hidrogenólise catalítica do amido em uma só etapa 

de processamento. Desta maneira, interpreta-se os resultados experimentais da 

hidrogenação e/ou hidrogenólise do amido em presença de um sistema bicatalítico 

catalisador homogêneo (ácido acético) e um catalisador heterogêneo à base de níquel 

e/ou rutênio suportado em carvão ativado, a partir do desenvolvimento de um modelo 

fenomenológico simplificado. 

As reações de hidrogenação em meio ácido, levam a uma preocupação devido à 

facilidade da desativação dos catalisadores utilizados, levando à necessidade da 

otimização da razão entre a concentração do ácido acético (catalisador homogêneo) no 

meio aquoso e a eficiência do catalisador bimetálico Ru(2%)Ni(10%)/C, aplicado ao 

processamento direto do amido, associado ao efeito da temperatura de reação 

responsável pelo aumento do valor da constante de equilíbrio do ácido acético, 

conforme o mecanismo apresentado na Figura 3.19. 

 

HAc   Ac 
-
  +  H

+
 

 
H

+
  +  H2O    H3O

+
 

 

 

 

Figura 3.19 - Efeito da temperatura na dissociação do ácido 
acético. 
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As Equações 3.1 a 3.5 representam a dependência termodinâmica da dissociação 

do ácido acético com a temperatura do meio reacional. 
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 O aumento da temperatura de processamento reacional favorece a presença de 

H+ livres responsáveis pela hidrólise do amido (catálise homogênea), com formação de 

sacarídeos agrupados e glicose, que na superfície catalítica são imediatamente 

hidrogenados aos polióis correspondentes GP3, GP2 e sorbitol respectivamente. A 

concentração de ácido acético é fator limitante da etapa de hidrogenação, segundo sua 

adsorção na superfície causar envenenamento físico dos sítios ativos responsáveis pela 

hidrogenação. 

 Com este objetivo, procura-se interpretar os resultados experimentais, a partir de 

um modelo cinético fenomenológico associado ao mecanismo de dissociação do ácido 

acético, considerando como mecanismo de hidrólise dos sacarídeos agrupados (A*) a 

degradação do amido, conforme apresentado na Figura 3.20. 
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DP*n-1     DPn-2 +  G 

 

Figura 3.20 – Modelo  cinético fenomenológico reacional  
 
 

 Adotando os resultados experimentais obtidos da degradação bicatalítica do 

amido, e considerando o mecanismo fenomenológico proposto na Figura 3.20, obteve-

se glicose e sacarídeos agrupados com graus de polimerização inferiores ao amido. 

 Leva-se em consideração que sacarídeos agrupados (A*) (incluindo a glicose) 

são conduzidos de forma direta aos polióis GP3 (maltotriol), GP2 (maltitol) e S 

(sorbitol). E que (P) pentóis (arabitol, xilitol) são formados a partir da hidrogenólise 

catalítica do sorbitol, e assim como também R (identificados como ácidos orgânicos) 

formado das prováveis reações de oxidações devido ao meio reacional ácido, conforme 

mostra Figura 3.21. 
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Figura 3.21 – Modelo fenomenológico reacional 

 

 Introduzindo-se os balanços materiais do reagente e produtos do meio de reação, 

observa-se o conjunto das equações diferenciais representativas da evolução cinética do 

processo de hidrólise, hidrogenação do amido de milho. 

 

/cat j L jm r V dC dt=  3.6 

 

Sendo j=amido com Cj(t0)=Cj0, a concentração dos componentes no inicio da operação 

isotérmica; t0 é o tempo considerado como origem, a partir do qual a mistura reacional 

atinge a temperatura e pressão da reação. Considerando desprezíveis os efeitos de 

transferência de massa e admitindo as hipóteses: regime químico devido à alta agitação; 

concentração de hidrogênio em excesso, temperatura constante. As seis famílias de 

constituintes formados, A*, GP3, GP2, S, P e R, são admitidas com velocidades aparente 

de reação de 1a ordem em relação aos reagentes e produtos envolvidos na reação. 

 Os balanços de massa das seis famílias de constituintes são escritos, conforme as 

Equações 3.7 a 3.12. 
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Sendo t0 o tempo inicial de reação, tempo a partir do qual a mistura reacional 

atinge a temperatura e a pressão de reação. 

O sistema de equações diferenciais encontrados a partir do modelo 

fenomenológico simplificado foi resolvido numericamente pelo método de integração 

Runge-Kutta de 4a ordem, de forma a obter-se valores das oito constantes envolvida no 

processo. O procedimento de otimização recorre à minimização de uma função objetivo 
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(ƒ0) definida como a diferença quadrática entre valores experimentais e calculados das 

concentrações dos componentes da reação (ƒ0=∑[Ciexp - Citn]2). 

Os cálculos foram efetuados utilizando-se como ferramenta computacional o 

software Visual Fortran versão 5.0, proporcionando a resolução do sistema de equações 

diferenciais elaborado. Os valores calculados de CA*, CGP3, CGP2, CS , CP e CR são 

comparados aos valores experimentais. Sendo utilizado o procedimento de minimização 

(método do complexo Box, 1956), procurando minimizar a função objetivo construtiva 

entre os valores experimentais e os calculados a partir do modelo proposto. 

 Considerando-se o pH inalterado durante o processo e adotando-se o princípio 

do estado quase-estacionário para o complexo amido-catalisador homogêneo (ácido 

acético) adotou-se a temperatura ótima de 433K, com base no comportamento 

experimental observado, constatando degradações sucessivas dos polímeros a partir do 

amido com hidrogenação para compostos contendo de três, duas e uma unidade de 

glicose comprovando o estado quase-estacionário para seus sacarídeos correspondentes.   

Os valores das constantes de velocidade, Tabela 3.3, mostram que o catalisador 

bimetálico utilizado Ni(10%)Ru(2%)/C operado em meio ácido favorece a 

hidrogenação seletiva em sorbitol com posteriores quebras nas ligações C-C nas 

extremidades da cadeia, com a formação de pentóis (arabitol e xilitol).  
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Tabela 3.3 – Valores das constantes de velocidade. Condições operacionais: T=433K; 

P=730 psia, mCat=6g e CAo=100 g/L 

Catalisador 

Metal (percentual) 

k1
 

L(gh)-1 

k2
 

L(gh)-1
k3 

L(gh)-1 

k4 

L(gh)-1 

k5
 

L(gh)-1  

k6
 

L(gh)-1 

k7
 

L(gh)-1
k8

 

L(gh)-1

Ni(10%)Ru(2%)

/C 

5,5200 0,6336 2,6160 15,480 0,0144 8,7960 0,9504 0,0732

 

Da mesma maneira as Figuras 3.22 a 3.27 ilustram a comparação entre os 

valores teóricos e experimentais para as famílias de componentes CA*, CGP3, CGP2, CS , 

CP e CR, nas suas respectivas condições de operação. 
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Figura 3.22 – Comparação entre as concentrações dos monômeros de amido 

experimentais e calculadas a partir do modelo fenomenológico simplificado (T=433K).
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Figura 3.23 – Comparação entre as concentrações do maltotriol experimentais e 

calculadas a partir do modelo fenomenológico simplificado (T=433K). 
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Figura 3.24 – Comparação entre as concentrações do maltitol experimentais e 

calculadas a partir do modelo fenomenológico simplificado (T=433K). 
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Figura 3.25 – Comparação entre as concentrações do sorbitol experimentais e 

calculadas a partir do modelo fenomenológico simplificado (T=433K). 
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Figura 3.26 – Comparação entre as concentrações do arabitol experimentais e 

calculadas a partir do modelo fenomenológico simplificado (433K). 
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Figura 3.27 – Comparação entre as concentrações do compostos ácidos experimentais 

e calculadas a partir do modelo fenomenológico simplificado (T=433K). 

 

A relação entre os valores experimentais e calculados a partir do modelo foi 

considerada satisfatória nas condições de operação de 433K. Para o crescimento da 

seletividade em pentóis (arabitol e xilitol) de interesse industrial faz-se necessário a 

redução das reações paralelas de degradação de sorbitol, favorecendo as quebras diretas 

em C5, será nesta direção que deve-se orientar a seletividade em pentóis, através de uma 

razão da fase metálica ótima entre níquel e rutênio suportada em carvão ativado. 
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4 – CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 
 O enfoque deste trabalho foi direcionado no sentido de preparar, caracterizar e 

avaliar um catalisador bi-metálico a base de níquel e rutênio suportado em carvão 

ativado, que fosse capaz de operar em meio ácido na transformação direta do amido em 

polióis (sorbitol, arabitol e xilitol) de alto valor agregado. Inicialmente um dos 

resultados a destacar diz respeito às condições de preparação e caracterização 

empregadas no mesmo. Os efeitos observados estão classificados da seguinte maneira: 

-  O estudo do carvão ativado, através das técnicas de análises térmicas, análise 

imediata, BET e MEV, revelaram a existência de um material microporoso, estável 

termicamente e com pureza apreciável, podendo desta forma ser utilizado como 

suporte catalítico. 

- Aplicando-se a metodologia de impregnação úmida na preparação dos catalisadores, 

nota-se que o tempo de contato metal/suporte exerce uma sensível influência na 

atividade catalítica e na cristalinidade do material, detectada por difração de raios-X. 

Baixos tempos de impregnação sugerem um material pouco cristalino e 

consequentemente uma baixa atividade catalítica, contudo uma vez estabilizada a 

cristalinidade do material, o tamanho dos cristais tem papel secundário na atividade 

catalítica. 

- A influência do teor de níquel e rutênio, sobre o suporte (carvão ativado) é 

evidenciada nas reações de hidrogenação do amido. Teor de rutênio inferior a 2% 

em massa, sugerem um material pouco ativo frente à reação modelo. Nota-se que a 

atividade aumenta com o aumento da concentração deste metal. Para os 
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catalisadores estudados, o que continha 2% de metal foi o que obteve melhor 

desempenho nos testes catalíticos. 

- O mecanismo cinético proposto para a reação de hidrólise/hidrogenação e/ou 

hidrogenólise do amido é baseado na hipótese do estado quase-estacionário para 

etapa de hidrolise do amido com formação de sacarídeos agrupados em DP3 e DP2, 

que são transformados diretamente em GP3 (maltotriol) e GP2 (maltitol), que 

hidrolisados se transforma em sorbitol, que por hidrogenólise em C5 produz arabitol 

e xilitol, segundo o modelo fenomenológico simplificado incorporado aos balanços 

de massa apresentados para as seis famílias de constituintes, obteve-se uma 

descrição adequada do comportamento reacional. 

- Os resultados experimentais obtidos confirmam que os dois catalisadores 

bimetálicos suportam a presença do ácido acético até um pH compreendido entre 3-

4, favorecendo a hidrogenação em sorbitol proveniente diretamente do amido e das 

hidrólises dos polióis de peso molecular superiores (maltotriol e maltitol) 

identificados por cromatografia líquida (HPLC) com detecção dor índice de 

refração. E com quebra da ligação C-C no início da cadeia por hidrogenólise 

obtendo pentóis arabitol e xilitol. 

- Os valores encontrados para as constantes de velocidade a partir do modelo 

estequiométrico simples, com lei de 1a ordem, permitiram representar de maneira 

satisfatória os resultados obtidos da integração numérica do tipo Runge-Kutta de 4a 

ordem associado a uma rotina de otimização (BOX, 1953) do sistema de equações 

diferenciais das seis famílias de constituintes, obtendo um erro relativo da ordem de   

10-2 para função objetivo. 
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Devido à abundância de biomassa amilácea em nossa região, a utilização do 

amido de milho ou mandioca como fonte sacarídica, via transformação química, torna-

se viável ao processo de hidrólise/hidrogenação e/ou hidrogenólise catalítica por ser 

uma biomassa de baixo custo, e apresentar grande disponibilidade na região.  

Desta maneira, são perspectivas e sugestões para futuros trabalhos: 

- a avaliação do processamento com elevadas concentrações iniciais de amido 

em reator a leito de lama; 

- desenvolvimento experimental e modelagem do processamento contínuo em 

reator de leito gotejante. 
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ANEXO A 
 

HIDROGENÓLISE CATALÍTICA DE AMIDO 
 

INFLUÊNCIA DO CATALISADOR 

TABELA A.1 – Hidrogenólise catalítica de amido de milho  

Concentrações de constituintes (g/L)  

Catalisador:Ru(2%)Ni(10%)/C; M=6g;  

Condições operacionais: 473K;730psi; sistema semi-aberto(H2);  

Concentração deCH3COOH(g/L);pHi=3,00; pHf=3,00 

 
 

PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 
 

 
 
TEMPO(min)

Sorbitol Arabitol 
0 34,00 0,42 

15 90,45 3,84 

30 82,00 4,42 

45 74,31 5,21 

60 70,50 6,48 

75 68,70 7,60 

90 66,21 8,99 

105 64,25 9,05 

120 62,00 9,25 

135 60,62 9,93 

150 59,78 10,03 

165 57,50 11,32 

180 52,00 11,56 
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TABELA A.2– Hidrogenólise catalítica de amido de milho 

Concentrações de constituintes (g/L)  

Catalisador:Ru(0,5%)Ni(10%)/C; M=6g;  

Condições operacionais: 473K;730psi; sistema semi-aberto(H2); 

Concentração deCH3COOH(g/L);pHi=3,00; pHf=3,00 

 
 

 
PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 

 

 
 
TEMPO(min)

Sorbitol Arabitol 
0 1,66 0,13 

15 7,12 0,39 

30 19,45 1,27 

45 27,55 1,95 

60 36,28 2,81 

75 41,28 3,19 

90 42,00 3,80 

105 48,79 4,03 

120 48,06 4,43 

135 47,91 4,43 

150 48,02 4,60 

165 49,45 4,96 

180 46,12 4,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dissertação de Mestrado – Anexos 
 

 

88

 

TABELA A.3 – Hidrogenólise catalítica de amido de milho 

Concentrações de constituintes (g/L) 

Catalisador:Ru(2%)/C; M=6g; 

Condições operacionais: 473K;730psi; sistema semi-aberto(H2); 

Concentração deCH3COOH(g/L);pHi=3,00; pHf=3,00 

 
PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 

 

 
 
TEMPO(min)

Sorbitol Arabitol 
0 22,39 0 

15 75,81 3,25 

30 70,40 3,74 

45 67 4,14 

60 66,97 4,57 

75 69,91 5,38 

90 67,4 5,53 

105 61,25 6,17 

120 60,0 6,59 

135 59,62 7,52 

150 58,78 8,35 

165 55,5 8,47 

180 46 9,04 
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TABELA A.4 – Hidrogenólise catalítica de amido de milho 

Concentrações de constituintes (g/L)  

Catalisador:Ni(20%)/C; M=6g;  

Condições operacionais :473K;730psi; sistema semi-aberto(H2); 

Concentração deCH3COOH(g/L);pHi=3,00; pHf=3,00 

 
PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 

 

 
 
TEMPO(min)

Sorbitol Arabitol 
0 0 0 

15 0 0 

30 0,94 0,36 

45 1,90 0,58 

60 2,85 0,97 

75 3,50 1,15 

90 4,10 1,53 

105 3,70 1,55 

120 4,95 1,58 

135 4,70 1,60 

150 5,50 1,20 

165 4,15 0,89 

180 5,33 0,60 
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ANEXO B 

 

HIDROGENÓLISE CATALÍTICA DE AMIDO 
 

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA 
 
 

TABELA B.1 – Hidrogenólise catalítica de amido de milho 

Concentrações de constituintes (g/L) 

Catalisador: Ru(2%)Ni(10%)/C; M=6g;  

Condições operacionais: 453K;730psi; sistema semi-aberto(H2); 

Concentração deCH3COOH(g/L);pHi=3,00; pHf=3,00 

 
 

PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 
 

 
 
TEMPO(min)

Sorbitol Arabitol 
0 0 0 

15 56,75 0,80 

30 77,24 1,45 

45 80,35 1,89 

60 87,12 2,45 

75 91,65 3,06 

90 88,84 3,73 

105 85,73 4,45 

120 82,73 4,86 

135 81,00 5,20 

150 78,30 6,01 

165 76,20 6,70 

180 76,00 7,01 
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TABELA B.2 – Hidrogenólise catalítica de amido de milho 

Concentrações de constituintes (g/L)  

Catalisador:Ru(0,5%)Ni(10%)/C; M=6g;  

Condições operacionais: 473K;730psi; sistema semi-aberto(H2);  

Concentração deCH3COOH(g/L);pHi=3,00; pHf=3,00 

 

 
 

PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 
 

 
 
TEMPO(min)

SorbitoL Arabitol 
0 1,66 0,13 

15 7,12 0,39 

30 19,45 1,27 

45 27,55 1,95 

60 36,28 2,81 

75 41,28 3,19 

90 42,00 3,80 

105 48,79 4,03 

120 48,06 4,43 

135 47,91 4,43 

150 48,02 4,60 

165 49,45 4,96 

180 46,12 4,72 
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TABELA B.3 – Hidrogenólise catalítica de amido de milho 

Concentrações de constituintes (g/L)  

Catalisador:Ru(0,5%)Ni(10%)/C; M=6g; 

 Condições operacionais: 453K;730psi; sistema semi-aberto(H2); 

Concentração deCH3COOH(g/L);pHi=3,00; pHf=3,00 

 

 
 

PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 
 

 
 
TEMPO(min)

SorbitoL Arabitol 
0 0 0 

15 1,03 0 

30 2,13 0 

45 4,18 0 

60 6,03 0,10 

75 8,81 0,12 

90 11,88 0,13 

105 15,52 0,37 

120 17,72 0,43 

135 22,85 0,60 

150 25,57 0,71 

165 29,94 0,96 

180 30,28 0,97 
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ANEXO C 

 

 
HIDROGENÓLISE CATALÍTICA DE AMIDO 
 

INFLUÊNCIA DO TIPO DE AMIDO 
 

TABELA C.1 – Hidrogenólise catalítica de amido de mandioca 

Concentrações de constituintes (g/L) 

Catalisador:Ru(2%)Ni(10%)/C; M=6g; 

Condições operacionais: 453K;730psi; sistema semi-aberto(H2); 

Concentração deCH3COOH(g/L);pHi=3,00; pHf=3,00 

 

 
PRODUTOS DA REAÇÃO (g/L) 

 

 
 
TEMPO(min)

Sorbitol Arabitol 
0 0,80 0,02 

15 8,03 0,15 

30 17,08 0,61 

45 24,86 0,81 

60 30,49 1,70 

75 24,85 1,95 

90 33,97 1,25 

105 36,00 2,78 

120 39,23 4,70 

135 35,27 5,00 

150 37,02 6,20 

165 38,26 7,45 

180 37,23 7,86 
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ANEXO D 
 

HIDROGENÓLISE CATALÍTICA DE AMIDO 
 

DADOS DO MODELO 

 
TABELA D.1 – Hidrogenólise catalítica de amido de milho 

Concentrações de constituintes (g/L) obtidas a partir do modelo 

Catalisador:Ru(2%)Ni(10%)/C; M=6g; 

Temperaturas: 433K; 
 

PRODUTOS DA REAÇÃO  
TEMPO(min)

Monômeros Maltotriol Maltitol Sorbitol Arabitol Ácidos 
0 99,95 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

30 69,37 6,6 4,06 19,5 0,04 0,42 

60 48,15 8,04 8,2 33,99 0,12 1,49 

90 33,42 7,39 10,78 45,1 0,24 3,06 

120 23,20 6,08 11,71 53,59 0,4 5,03 

150 16,10 4,72 11,43 59,9 0,57 7,28 

180 11,18 3,54 10,42 64,36 0,76 9,74 

210 7,76 2,59 9,06 67,28 0,96 12,35 

240 5,38 1,87 7,61 68,92 1,17 15,05 
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DADOS EXPERIMENTAIS 
 
 

TABELA D.2 – Hidrogenólise catalítica de amido de milho  

Concentrações de constituintes (g/L)  

Catalisador:Ru(2%)Ni(10%)/C; M=6g;  

Condições operacionais: 433K;730psi; sistema semi-aberto(H2);  

Concentração deCH3COOH(g/L);pHi=3,00; pHf=3,00 
 

PRODUTOS DA REAÇÃO  
TEMPO(min)

Monômeros Maltotriol Maltitol Sorbitol Arabitol Ácidos 
0 99,95 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

30 71,27 6,42 4,17 18,93 0,04 0,38 

60 50,23 7,14 8,04 34,49 0,12 1,36 

90 35,47 7,08 11,2 44,54 0,24 3,26 

120 23,04 6,05 12,67 51,8 0,4 5,62 

150 17,22 4,79 12,64 55,54 0,54 7,53 

180 9,87 3,38 11,44 64,14 0,85 9,01 

210 7,93 2,33 9,04 66,64 0,94 12,19 

240 5,53 1,88 8,18 68,16 1,02 15,52 
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ERRO RELATIVO 
 

TABELA D.3 – Erro dos dados experimentais em relação aos dados do modelo 
 

PRODUTOS ERRO ERRO RELATIVO MÉDIO
Monômeros 0,063 

Maltotriol 0,063 

Maltitol 0,069 

Sorbitol 0,032 

Arabitol 0,069 

Ácidos 0,085 

0,042 
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MODELAGEM CINÉTICA DA HIDROGENÓLISE DIRETA DO 

AMIDO EM PRESENÇA DE UM SISTEMA BICATALÍTICO 

(ÁCIDO ACÉTICO E Ni-Ru/C) 
T. A. Oliveira, L. C. A. Maranhão, N. M. Lima Filho 

 
Departamento de Engenharia Química – Universidade Federal de Pernambuco 
CEP: 50740-520 Recife–PE–Brasil Email: tattyoliveira1@yahoo.com.br , laisse@ufpe.br , med@ufpe.br 

 
 

RESUMO – A otimização do processo de hidrogenólise da biomassa amilácea na 
obtenção de polióis (sorbitol, arabitol, xilitol) via reação direta, visando o aumento da 
seletividade, a minimização do tempo de reação e a maximização do rendimento em 
sorbitol, foi realizada neste trabalho. Um novo sistema catalítico (níquel-rutênio 
suportado em carvão ativado) permitiu a operação em baixo pH (em torno de 3) sem 
que a fase ativa do catalisador fosse afetada. Os efeitos da concentração dos metais e da 
temperatura foram estudados. Um reator de leito de lama operando em batelada, com a 
fase gasosa em semibatelada (hidrogênio puro), foi utilizado para o processo a 
temperaturas de 473K, 453K e 433K, e pressão de 730psi. O catalisador ácido acético e 
Ni (10%) Ru (2%)/C atingiu um rendimento de 92% em sorbitol em 15min de reação. A 
reação apresenta uma cinética de primeira ordem com relação à produção de sorbitol e 
um modelo fenomenológico foi desenvolvido para o processo reativo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: amido, poliol, hidrogenólise, hidrogenação, modelagem cinética 
 
ABSTRACT – The optimization of the process of hydrogenolysis of starchy biomass to 

obtain polyols (sorbitol, arabitol, xylitol) via direct reaction, seeking for increasing 

selectivity, the minimization of the reaction time and the maximization of the sorbitol 

yield, was carried out in this work. A new catalytic system (nickel-ruthenium supported 

on activated carbon) allowed to operate at low pH (around 3) without affecting the 

catalyst active phase. The effects of the metal concentrations and the temperature were 

studied. A batch slurry reactor with semi-batch gaseous phase (pure hydrogen) was used 

to the process at temperatures of 473K, 453K and 433K, and pressure of 730 psia. The 

catalyst acetic acid and Ni (10%) Ru(2%)/C reached a sorbitol yield of 92% in 15 min 

of reaction. The reaction presents a first order kinetics in relation of the sorbitol 

production and a phenomenological model was developed to the reactive process. 

 

KEYWORDS: starch, polyol, hydrogenolysis, hydrogenation, kinetic modeling 
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1.INTRODUÇÃO 

 
A disponibilidade dos carboidratos 

na natureza, conduz a motivações quanto 
às possibilidades de suas transformações 
por via química e bioquímica. 

 
A síntese catalítica destes materiais 

para uso industrial tem despertado 
interesse no desenvolvimento de novos 
processos. Os processos químicos 
industriais de tratamento da biomassa 
sacarídica têm sido efetuados em bateladas 
(Sousa, 1993), (Guo et al., 2002), (Hoffer 
et al., 2003), (Carvalho et al., 2004), 
tratando-se de produções em duas etapas 
(hidrólise química ou enzimática do 
substrato e hidrogenação catalítica dos 
hidrolisados). 
 Visando o desenvolvimento do 
processo da hidrogenação de sacarídeos   
para produção de polióis, no presente 
trabalho foram desenvolvidos estudos 
experimentais que viabilizaram a 
realização deste processo em uma única 
etapa, gerando economia energética e 
diminuindo os custos de processo tendo em 
vista que os catalisadores utilizados para 
realização dos experimentos possuem a 
mesma base daqueles utilizados nos 
processo em duas etapas, trazendo com 
isso uma inovação tecnológica para as 
indústrias do setor. 
 

2.EXPERIMENTAL 
 

2.1Preparação dos Catalisadores 
Na preparação dos catalisadores 

aplicou-se o método de impregnação 
úmida com excesso de solvente, 
utilizando-se uma solução do sal precursor 
(Ni(NO3)2 e RuCl3). O material 
permaneceu sob agitação durante 48 horas, 
posteriormente, foi submetido à secagem 
lenta em banho-maria a 333K por 
aproximadamente 10 horas e em estufa a 

373K por 12 horas. Após essa etapa, 
seguiu-se a calcinação, realizada em reator 
de aço inoxidável a 773K por 5 horas em 
atmosfera de argônio na vazão de 
1,33cm3/min.g de suporte. Na seqüência 
foi realizada a redução por 3 horas em 
atmosfera de hidrogênio e argônio na 
proporção de 1:1. O catalisador após a 
redução permaneceu em atmosfera inerte, 
sendo retirado quando da sua utilização 
imediata. 

 
Os catalisadores foram 

caracterizados segundo as técnicas 
principais como difração de raios-X, 
microscopia eletrônica de varredura, BET, 
TPO e os teores metálicos de rutênio e 
níquel das amostras foram quantificados 
por espectroscopia de absorção atômica. 
 
2.2Avaliação Cinética 

Os experimentos foram realizados 
em um reator tipo PARR 3543, operando 
em sistema trifásico de leito de lama, 
processando-se soluções aquosas e/ou 
ácidas (pH=3) de glicose, e soluções ácidas 
para o amido de milho e amido de 
mandioca, com concentração inicial de 
100g/L e volume reacional variando entre 
500mL e 700mL, em presença de 
catalisador em suspensão, com massa entre 
4g e 6g, nos testes reacionais. O sistema 
opera em batelada para as fases sólida e 
líquida e semicontínuo para a fase gasosa. 
A temperatura de reação é medida por 
termopares e mantida constante com o 
auxílio de uma válvula solenóide. Sob 
pressão fixa de hidrogênio de 730psi e 
velocidade de agitação de 620rpm, foram 
realizadas experiências a temperaturas 
variando de 433K e 473K, para tempos de 
reação de 0 a 4 horas. 

 
As amostras foram analisadas por 

cromatografia líquida de alta eficiência 
(HPLC), utilizando-se uma coluna 
AMINEX HPX 87P a 80ºC ± 1ºC, um 
detetor de índice de refração, e água 
deionizada, filtrada e degaseificada como 
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fase móvel, com fluxo de 0,6mL/min. 
Foram identificados e quantificados os 
reagentes (glicose) e os produtos 
provenientes das reações de hidrólise, 
hidrogenação e hidrogenólise dos 
carboidratos (sorbitol, arabitol e xilitol). 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os catalisadores Ru(2%)Ni(10%) e 
Ru(0,5%)Ni(10%), tiveram suas atividades 
avaliadas com relação à hidrogenação do 
amido de milho. De acordo com os dados 
experimentais, a concentração da fase 
metálica Ru exerce uma influência 
apreciável na atividade do catalisador, 
observou-se alta seletividade em sorbitol 
para os dois catalisadores avaliados, com a 
evolução do processo. Sendo identificado 
um melhor rendimento para o sistema 
Ru(2%)Ni(10%)/C, deduzindo-se que um 
aumento na concentração do metal Ru , 
produziu um incremento no consumo do 
reagente amido, com conseqüente   aumento 
na formação de sorbitol. No   entanto, 
observou-se um decaimento na produção 
do sorbitol após 15 minutos de operação 
com este catalisador, devido às 
degradações a produtos mais leves. Os 
produtos de degradação foram detectados 
por cromatografia líquida de alta eficiência 
(HPLC). Traços de xilitol e arabitol foram 
detectados em algumas amostras. 

As avaliações do catalisador e a 
análise cinético-operacional experimental 
do processo de hidrólise/hidrogenação do 
amido evidenciados segundo a produção 
de sorbitol estão representados pelas 
Figuras 1, 2, 3, 4 e 5, para as temperaturas 
de 473K, 453K e 433K, em função do 
tempo na reação de hidrogenação do amido 
para os sistemas Ru(2%)Ni(10%)/C e 
Ru(0,5%)Ni(10%)/C. 
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Figura 1 - Hidrogenação do amido com 
produção de sorbitol a 473K, P=730psi, 

mcat=6g, CAmido=100g/L, 
Ru(2%)Ni(10%)/C. 
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Figura 2 - Hidrogenação do amido com 
produção de sorbitol a 453K, P=730psi, 

mcat=6g, CAmido=100g/L, 
Ru(2%)Ni(10%)/C. 
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Figura 3 - Hidrogenação do amido com 
produção de sorbitol a 433K, P=730psi, 

mcat=6g, CAmido=100g/L, 
Ru(2%)Ni(10%)/C. 
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Figura 4 - Hidrogenação do amido com 
produção de sorbitol a 473K, P=730psi, 

mcat=6g, CAmido=100g/L, 
Ru(0,5%)Ni(10%)/C. 

 

0
25
50
75

100

0 50 100 150 200
Tempo (min.)

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(g

/L
)

Sorbitol Polímeros

   
Figura 5 - Hidrogenação do amido com 
produção de sorbitol a 453K, P=730psi, 

mcat=6g, CAmido=100g/L, 
Ru(0,5%)Ni(10%)/C. 

Nas Figuras 1, 2 e 3, relativas ao 
catalisador Ru(2%)Ni(10%), pode-se 
afirmar que o sistema mostrou-se ativo nas 
três temperaturas de trabalho estudadas, 
tendo alcançado maior produtividade de 
sorbitol na temperatura 453K, cerca de 
92g/L, porém nesta temperatura ocorre 
degradação do produto sorbitol, o que não 
acontece na temperatura de 433K. Para o 
sistema Ru(0,5%)Ni(10%) (Figura 5), na   
temperatura 453K, já não se observa 
degradação do sorbitol. Não ocorreu a 
hidrólise do amido e conseqüentemente 
não houve hidrogenação à temperatura de 
433K, para este sistema catalítico. A 
degradação do sorbitol está fortemente 
associada à temperatura do meio, que ao 
ser diminuída, reduz este efeito e aumenta 
a seletividade do sistema catalítico, embora 

essa operação requeira maior tempo de 
reação. 

Considerando a viabilidade do 
sistema Ru(2%)Ni(10%)/C para a reação 
de hidrólise/hidrogenação do amido, foi 
realizada uma comparação da atividade 
apresentada por esse sistema nas três 
temperaturas. As Figuras 6 e 7 representam 
a evolução cinética da produção de sorbitol 
e arabitol respectivamente para as três 
temperaturas de operação investigadas. 
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Figura 6 – produção de sorbitol em função 
do tempo para as temperaturas de 473K, 

453K e 433K, Ru(2%)Ni(10%)/C. 
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Figura 7 – Hidrólise/hidrogenação do 

amido de milho com produção de arabitol 
para as temperaturas 473K, 453K e 433K, 

Ru(2%)Ni(10%)/C. 

Na temperatura mais baixa 
praticada 433K ocorre a maior seletividade 
visto que nesta temperatura não ocorreu a 
formação de polímeros (caramelização) e 
hidroximetilfurfural por desidratação, 
tendo apresentado como produto 
essencialmente o sorbitol, e apenas traços 
de arabitol como pode ser visto pela Figura 
7. Porém a maior conversão é observada 
para a temperatura 453K, tendo alcançado 
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produtividade em sorbitol superior a 91% 
em 75 minutos de reação, também com alta 
seletividade dando como produtos 
essencialmente sorbitol e arabitol. 
   Testes catalíticos foram realizados 
utilizando-se amido de mandioca e 
comparando-se os resultados com o amido 
de milho (Figuras 8 e 9). 
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 Figura 8 – Produção de sorbitol partindo 
de material amiláceo (amido), 

Ru(2%)Ni(10%)/C, T=453K, P=730psi. 
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Figura 9 – produção de arabitol partindo de 
amido, Ru(2%)Ni(10%), T=453K, 
P=730psi, mcat=6g, CAmido=100g/L 
 

O amido de mandioca, nas mesmas 
condições de operação, apresenta uma 
produção de sorbitol bem menor do que a 
observada quando se utiliza o amido de 
milho. Vale salientar que o amido de 
mandioca utilizado nos testes possui um 
alto teor de umidade e outras impurezas, 
possuindo teor de amido solúvel inferior ao 
encontrado no amido de milho utilizado, 
cerca de 30% menos. No entanto, a 
produtividade para arabitol   é semelhante 
para os dois tipos de amido utilizados, 
sendo notado inclusive uma produtividade 
levemente superior para o amido de 
mandioca em relação ao amido de milho 
ao final da reação. 

A transformação direta do amido 
por hidrogenação e/ou hidrogenólise em 
diversos polióis é relevante sob o ponto de 
vista industrial, quando se trata da 
valorização de biomassa de resíduos 
agrícolas (amido de milho ou mandioca) 
com grande disponibilidade na região 
nordeste. Por seguinte, a avaliação dos 
parâmetros cinéticos do processo mostra-se 
útil na busca de condições operacionais 
ótimas em função do poliol desejado 
(sorbitol, arabitol e xilitol). 

As reações de hidrogenólise em 
meio ácido, levam a uma preocupação 
devido à facilidade da desativação dos 
catalisadores utilizados, conduzindo à 
necessidade da otimização da razão entre a 
concentração do ácido acético (catalisador 
homogêneo) no meio aquoso e a eficiência 
do catalisador bi-metálico 
Ru(2%)Ni(10%)/C, aplicado ao processo 
direto de hidrogenólise do amido, 
associado ao efeito da temperatura ótima 
da reação responsável pelo aumento do 
valor da constante equilíbrio do ácido 
acético. 

Com este objetivo, procura-se 
interpretar os resultados experimentais, a 
partir de um modelo cinético 
fenomenológico, conforme a Figura 10, 
indicado para a reação desenvolvida em 
fase homogênea associada com a hipótese 
de um terceiro na superfície catalítica, 
obtidos das reações de 
hidrólise/hidrogenação e/ou hidrogenólise 
direta do amido em presença do ácido 
acético. 
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Figura 10 – Modelo fenomenológico 
reacional  
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sendo A* os sacarídeos agrupados, GP3 o 
maltotriol, GP2 o maltitol, S o sorbitol, P os 
polióis (arabitol) e R os compostos ácidos. 
 

O sistema de equações diferenciais 
encontrados a partir do modelo 
fenomenológico foi resolvido 
numericamente por um método de 
integração do tipo Runge-Kutta de 4a 

ordem, de forma a se obter valores das oito 
constantes envolvida no processo. O  
procedimento de otimização recorre à 
minimização de uma função objetivo (ƒ0) 
definida como a diferença quadrática entre 
valores experimentais e calculados das 
concentrações dos componentes da reação 
(ƒ0=∑[Ciexp - Citn]2). 

 
Os cálculos foram efetuados 

utilizando-se como ferramenta 
computacional o software Visual Fortran 
versão 5.0., proporcionando a resolução do 
sistema de equações diferenciais 
elaborado. Os valores calculados de CA*, 
CGP3, CGP2, CS , CP e CR são comparados 
aos valores experimentais. 

 
Considerando-se o mecanismo 

fenomenológico proposto para a reação 
bicatalítica, supondo o pH inalterado 
durante o processo e adotando-se o 
princípio do estado quase-estacionário para 
o complexo amido-catalisador homogêneo 
(ácido acético), para o estudo da 
degradação direta do amido em polióis 
(sorbitol e arabitol) a temperatura ótima de 
433K foi selecionada, com base no 
comportamento experimental observado. 
Foram constatadas degradações sucessivas 
dos polímeros a partir do amido com 
hidrogenação para compostos contendo 
três, duas ou uma unidade de glicose 
comprovando o estado quase-estacionário 
para seus sacarídeos correspondentes e 
considerando uma lei cinética de 1a ordem 
as famílias de reações do modelo. 
 

Os valores das constantes de 
velocidade (Tabela 1), mostram que o 
catalisador bimetálico utilizado Ni(10%) 
Ru(2%)/C operando em meio ácido 
favorece a hidrogenação seletiva em 
sorbitol com posteriores quebras nas 
ligações C-C nas extremidades da cadeia, 
com a formação de pentóis (arabitol e 
xilitol), Figura 10.  

 

A A* 
S

GP2 

GP3 

P

R



Dissertação de Mestrado – Apêndice 
 

 

104

 

Sacarídeos 
Agrupados

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5
Tempo (h)

C 
(g

/L
) Calculado

Experimental

   
Figura 11 – Comparação entre as 
concentrações dos monômeros de amido 
experimentais e calculadas a partir do 
modelo (T=433K).  
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Figura 12 – Comparação entre as 
concentrações do maltotriol experimental e 
calculado a partir do modelo 
fenomenológico simplificado (433K). 
 

Maltitol

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 1 2 3 4
Tempo (h)

C 
(g

/L
)

Calculado
Experimental

   
Figura 13 – Comparação entre as 

concentrações do maltitol experimental e 
calculado a partir do modelo 

fenomenológico simplificado (T=433K). 
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Figura 14 – Comparação entre as 
concentrações do sorbitol experimental e 
calculado a partir do modelo 
fenomenológico simplificado (T=433K). 
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Figura 15 – Comparação entre as 
concentrações do arabitol experimental e 
calculado a partir do modelo 
fenomenológico simplificado (433K). 
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Figura 16 – Comparação entre as 
concentrações do compostos ácidos 
experimental e calculado a partir do 
modelo fenomenológico simplificado 
(T=433K). 
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Tabela 1 – Valores das Constantes de 
Velocidade. Condições de reação da 

hidrogenação/hidrogenólise: T=433K; 
P=730psi e CAo=100g/L 

k1
 (h-1) k2

 (h-1) k3
 (h-1) k4

 (h-1) 
0,4600 0,0528 0,2180 1,2900 
k5

 (h-1) k6
 (h-1) k7

 (h-1) k8
 (h-1) 

0,0012 0,7330 0,0792 0,0061 
 

A relação entre os valores 
experimentais e calculados a partir do 
modelo foram considerados satisfatórios 
nas condições de operação de 433K. Para o 
crescimento da seletividade em pentóis 
(arabitol e xilitol) de interesse industrial 
faz-se necessário a redução das reações 
paralelas de degradação de sorbitol, 
favorecendo as quebras diretas em C5, será 
nesta direção que deve-se orientar a 
seletividade em pentóis, através de uma 
razão da fase metálica ótima entre níquel e 
rutênio suportada em carvão ativado. 

4.CONCLUSÕES 

Processos catalíticos trifásicos de 
hidrólise e hidrogenação/hidrogenólise por 
via de reação direta utilizando um sistema 
bicatalítico que consistiu de um catalisador 
homogêneo (ácido acético) e um 
heterogêneo de níquel/rutênio suportado 
em carvão ativado conduziram à produção 
de polióis. 

Dentre os sistemas catalíticos 
estudados dois apresentaram-se efetivos 
para a reação nas condições de operação, 
Ni(10%)Ru(0,5%)/C e Ni(10%)Ru(2%)/C. 
Sendo que o último apresentou melhor 
desempenho na reação de 
hidrólise/hidrogenação e/ou hidrogenólise 
do amido de milho, tendo alcançado 
produtividade em sorbitol de 92%. Este 
resultado também foi constatado na reação 
com amido de mandioca, com menor 

produtividade, devido às impurezas 
presentes na matéria-prima. 

Quanto às temperaturas de reação 
investigadas 473K, 453K, 433K, foi 
verificado que na temperatura 473K ocorre 
crescente degradação do produto sorbitol 
fato observado após 30 minutos de reação. 
Já para a temperatura mais baixa 433K 
ocorre maior seletividade devido à redução 
das reações de degradação, embora isso se 
passe em menor conversão. 

O modelo fenomenológico 
desenvolvido representou satisfatoriamente 
o processo estudado para a temperatura de 
433K 
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