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A conversão de biomassa ganhou atenção nos últimos anos como uma alternativa para 
superar os problemas ambientais e o esgotamento dos combustíveis fósseis. Na conversão de 
biomassa, a acessibilidade é um parâmetro importante, pois grande parte das moléculas de origem 
renovável, como celulose, amido e xilanas, não conseguem acessar matrizes porosas em materiais 
nano-estruturados. Para contornar esse problema, muitos estudos propõe a utilização de 
nanozeólitas em reações onde uma grande área externa é necessária. A beta-glucosidase é uma 
enzima presente no coquetel das celulases e é responsável pela hidrólise de celobiose e de alguns 
oligossacarídeos solúveis. A suplementação do coquetel enzimático com beta-glucosidases se faz, 
muitas vezes, necessária, pois a celobiose age como inibidor das demais enzimas presentes no 
coquetel e seu acúmulo pode ser deletério à hidrólise. Diversos materiais têm sido testados na 
imobilização de beta-glucosidases visando à recuperação e reutilização dessas enzimas. Esses 
materiais, muitas vezes, retêm uma baixa atividade enzimática devido a problemas difusionais e 
impedimento estérico causados pela presença de poros. Nesse contexto, o uso de nanozeólitas como 
suporte para enzimas se apresenta como uma alternativa interessante, onde a área externa é um 
parâmetro importante. O presente trabalho avaliou a imobilização de beta-glucosidases em 
nanosilicalita por ligação covalente. Para tal, foram utilizados APTES e glutaraldeído como ligantes. 
Os testes de atividade enzimática e o cálculo das constantes cinéticas, KM e VMAX, foram realizados 
utilizando celobiose como substrato. O biocatalisador foi capaz de converter toda a celobiose em 
glicose em 18 horas a 50 °C e pH 5, retendo 85% de sua atividade depois de 5 ciclos de reuso. A 
enzima imobilizada também apresentou maior estabilidade térmica a 65 °C quando comparada à 
enzima livre. Os perfis de atividade vs. temperatura, e atividade vs. pH, para a enzima livre e 
imobilizada, mostraram que a enzima sofreu alteração em seu pH e temperatura ótimos. Uma 
pesquisa detalhada da literatura indica que esse é, aparentemente, o primeiro trabalho de 
imobilização de beta-glucosidases em nanosilicalita já reportado. É importante salientar que o tema 
conversão de biomassa por via enzimática, e utilizando enzimas imobilizadas, está intimamente 
ligado aos 12 princípios da química verde. 
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A fermentação extrativa consiste na integração das etapas de produção e separação de um 
bioprocesso. Esta abordagem pode promover um aumento de produtividade e redução de inibição 
pelo produto. Uma das estratégias usada é a fermentação em Sistemas aquosos bifásicos (SABs), 
que consistem da incompatibilidade de duas fases ricas em água, as quais se formam 
espontaneamente pela mistura de polímero hidrofílico e sal em determinadas concentrações. Estes 
sistemas já são aplicados na fermentação extrativa de ácido lático, mas não para ácido cítrico, cuja 
produção por Yarrowia lipolytica é amplamente reconhecida. Neste trabalho foi avaliada a produção 
de ácido cítrico por Y. lipolytica IMUFRJ 50682, bem como sua partição em SAB compostos por 
polietilenoglicol (PEG) de massa molar média 2000 g/gmol e sais. A fermentação extrativa foi 
conduzida em sistemas de cultivo miniaturizados, (erlenmeyer de 10 mL) contendo 4 mL de volume 
útil em incubadora com agitação orbital a 250 rpm e 28ºC. As células foram cultivadas em meio 
mineral (p/v: KH2PO4, 1,2%; Na2HPO4.7H2O, 2,26%; MgSO4.H2O, 0,15%; CaCl2.2H2O, 0,02%; 
FeCl3.6H2O, 0,015%; ZnSO4.H2O, 0,002%; MnSO4.H2O, 0,006%; glicerol, 3%; e extrato de levedura, 
0,01705%). Os componentes do SAB foram utilizados nas concentrações de 30% (p/v) de PEG 2000 
e 7 % (p/v) para os sais (NH4SO4, Na2SO4, NaH2PO4, KH2PO4). Estas concentrações foram baseadas 
em estudos prévios em que se avaliou a faixa de concentração destes componentes tolerável por Y. 
lipolytica. Os dados de crescimento celular foram determinados por espectrofotometria e a 
quantificação do ácido cítrico foi feita em HPLC. A levedura apresentou um aumento significativo no 
seu crescimento no SAB contendo NH4SO4 (12,81 g p.s.L

-1
) em comparação com o cultivo controle, 

sem os componentes do SAB (4,03 g p.s.L
-1

). Além disso, esse foi o único sistema em que não houve 
produção de ácido cítrico, o que pode ser explicado pela alta concentração de nitrogênio disponível 
no meio, que desfavorece a produção do ácido. Nos outros 3 sistemas, houve considerável produção 
do ácido, cujo acúmulo foi preferencialmente na fase de fundo. A maior concentração de ácido cítrico 
(25,60 g.L

-1
) foi obtida na fase de fundo do SAB composto por KH2PO4. Cerca de 1,3 vezes a 

concentração obtida no controle (19,98 g.L
-1

). Com relação ao coeficiente de partição (Kp = 
[ácido]fundo/[ácido]topo), os sistemas compostos por NaH2PO4 e Na2SO4 apresentaram os maiores Kp 
(8,14 e 7,92, respectivamente), com concentrações de fase de fundo de 17,87 e 15,87 g.L

-1
. 
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O biodiesel representa uma fonte renovável de combustível, sendo o desenvolvimento e 

implementação de processos sustentáveis capazes de converter a glicerina bruta em produtos com 
valor agregado uma oportunidade para o desenvolvimento de biorrefinaria. Uma alternativa 
interessante para valorização da glicerina bruta, subproduto da produção de biodiesel, é a 
fermentação anaeróbica levando à obtenção de produtos de interesse industrial, destacando-se o 1,3-
propanodiol (1,3-PDO). O intermediário químico é utilizado na produção de polímeros, como o 
poli(tereftalato de trimetileno) (PTT), lubrificantes e cosméticos. Diversos trabalhos estudam o 
desempenho da produção de 1,3-PDO por C. butyricum a partir de glicerina bruta utilizando uma 
gama de componentes no meio de cultura (CHATZIFRAGKOU et al., 2011). Wilkens et al. (2012) 
destacaram que a matéria prima utilizada na composição do meio de fermentação é considerada 
como principal custo do processo, podendo representar 50% do custo total da produção. O objetivo 
do trabalho é minimizar a composição do meio de produção de 1,3-PDO utilizando Clostridium 
butyricum NCIMB 8082, através da ferramenta de planejamento experimental. As células foram 
inoculadas em frascos anaeróbicos contendo 50 mL do meio de cultura e 12,5 g.L

-1
 de glicerina bruta. 

Os ensaios foram destrutivos, sendo realizadas análises de glicerol, produtos e crescimento celular. 
Os planejamentos experimentais foram desenvolvidos partindo de um meio complexo, com 16 
componentes, onde a produção de 1,3-PDO foi 4,46 g.L

-1
 após 24 horas de fermentação, obtendo-se 

um meio contendo apenas 7 componentes, onde a produção de 1,3-PDO foi 6,20 g.L
-1

 após 24 horas 
de fermentação. Ademais, avaliou-se a substituição do extrato de levedura, componente oneroso, por 
milhocina, resíduo agroindustrial de baixo custo. Os resultados demonstraram que a produção de 1,3-
PDO apresentou um aumento de 22,74% ao crescer as células em 20 g.L

-1
 de milhocina, sendo esta 

uma excelente fonte de nutriente alternativa para as células. 
 
CHATZIFRAGKOU, A., AGGELIS, G., KOMAITIS, M., ZENG, A. P., PAPANIKOLAOU, S. Impact of 
anaerobiosis strategy and bioreactor geometry on the biochemical response of Clostridium butyricum 
VPI 1718 during 1,3-propanediol fermentation. Bioresource Technology, v. 102, n.22, p. 10625–
10632, 2011. 
WILKENS, E., RINGEL, A. K., HORTIG, D., WILLKE, T., VORLOP, K. D. High-level production of 1,3-
propanediol from crude glycerol by Clostridium butyricum AKR102a. Applied Microbiology and 
Biotechnology, v.93, n.3, p. 1057–1063,2012. 
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Lubrificantes são produtos usados para redução de desgaste e corrosão, na refrigeração e na 
proteção de componentes móveis de motores e equipamentos. A classe de óleos sintéticos, tais 
como ésteres de poliois, podem ser obtidos por esterificação de álcoois alifáticos polihidroxilados com 
óleos vegetais, melhorando a estabilidade térmica e a resistência à degradação hidrolítica dos 
mesmos. A demanda por lubrificantes de base renovável aumentou devido à demanda por 
formulações de lubrificantes de grau alimentíncio ou biodegradáveis. A síntese destes ésteres por 
catálise química possui custo elevado, comparável ao custo de aditivos químicos. Além disso, a 
catálise química depende das altas temperaturas e do emprego de bases fortes ou de óxidos. A 
síntese enzimática, por sua vez, utiliza-se de condições ambientais de reação e gera menos resíduos. 
O presente trabalho propõe uma rota tecnológica para a síntese de biolubrificante renovável 
catalisada pela lipase comercial do fungo Rhizomucor Miehei Lipozyme RM-IM. As reações de 
transesterificação entre o biodiesel metílico de soja (BS) e o poliálcool neopentilglicol (NPG) foram 
realizadas em reatores de vidro encamisados com capacidade de 30 mL e agitação magnética 
durante 72h a 45 °C. Os reagentes foram adicionados em razão molar de 3,1 mols de BS para 1  mol 
de NPG, acrescidos de 2,5% de água (m/m) e 4% de enzima (m/m), condições otimizadas após 
estudo preliminar. A formação do produto foi acompanhada pelo consumo de ésteres metílicos por 
cromatografia gasosa e pela dosagem do teor de acidez por titulação. A síntese foi calculada 
expressando a percentagem das hidroxilas de NPG esterificadas. A reação alcançou 100% de 
conversão em 72h, e sua condução por 120h indicou a irreversibilidade da síntese, pois o teor de 
ácidos graxos (18%) e de biodiesel (15%) remanescentes seguiram constantes a partir das 72h. A 
condução da reação em batelada alimentada por NPG reduziu o percentual de ácidos graxos a 4% e 
de biodiesel a 1,25%. A reutilização do biocatalisador foi estudada por lavagem com solvente após 
cada batelada, ou por remoção do produto após decantação da enzima, seguida por adição de novos 
substratos em massa equivalente. Os resultados indicaram que o biocatalisador pode ser reutilizado 
sem perda significativa de atividade por mais ciclos quando a etapa de lavagem é eliminada. O 
cálculo das razões estequiométricas entre BS, NPG e a água indicou que, com os percentuais obtidos 
na síntese, a transesterificação parece ocorrer tanto por hidrólise seguida de esterificação quanto por 
alcoólise direta. 

P4



 
 

Por favor, informe se deseja concorrer ao Prêmio Professor Arikerne Sucupira:  Sim ( X ) Não (   ) 

 

PRODUÇÃO DO POLIHIDROXIALCANOATO E DO ÁCIDO 
POLIGLUTAMATO POR FERMENTAÇÃO UTILIZANDO GLICEROL A 

PARTIR DE Pseudomonas rhodesiae DTA 23. 
 

 
Carvalho, I.X.L. 1, Mariot, B. 2, Luchese, R. 3, Nunes, R. 4, Mendes, M.F. 5 

1Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.  

E-mail de contacto: isac-19@hotmail.com 

2Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

E-mail de contacto: bruno.mariot2@gmail.com 

3Departamento de Engenharia de Alimentos, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.  

E-mail de contacto: rhluche@gmail.com 

 4Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.  

E-mail de contacto: renatanunes.ufrrj@gmail.com 

4Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.  

E-mail de contacto: marisamf@ufrrj.br 

 

 
A produção mundial de plásticos em 2015 atingiu os 322 milhões de toneladas, o que significa 

um aumento de 7,7% em relação a 2014. Nas últimas décadas, o interesse em biopolímeros tem 
aumentado devido às suas propriedades biodegradáveis e não tóxicas, como consequência dos 
plásticos demorarem décadas para se decomporem e sua incineração gerar compostos tóxicos, 
aumentando o nível de CO2 na atmosfera. Os Polihidroxialcanoatos (PHAs) são biopolímros de classe 
dos poliésteres sintetizados por bactérias onde são acumulados em inclusões insolúveis no 
citoplasma. Os ácidos poliglutamato (PGAs) são poliamidas de ácido D-glutâmico e ácido L-
glutâmico, produzidos por fermentação microbiana na forma de uma cápsula ou material viscoso 
extracelular. Têm atraídos atenção por serem não tóxicos, biodegradável e, em particular, por sua 
potencial aplicação em “bioglue” e sistemas de veículo de fármacos. O custo dos bioprocessos 
depende das cepas bacterianas utilizadas, das condições do processo, das etapas de purificação e, 
especialmente, do substrato. Tendo em conta o elevado custo de produção dos biopolímeros, tem-se 
procurado fontes de carbono alternativas, visto que, estes podem representar até 40% do custo do 
processo de produção. Neste contexto, o glicerol pode ser uma fonte de carbono promissora para a 
biossíntese de PGA, visto que o mesmo é subproduto do processo de produção de biodiesel e a sua 
purificação é considerada inviável para pequenas e médias empresas, evitando assim o seu descarte 
de forma discriminada, promovendo a prática da química verde. Diante disso, nesse trabalho avaliou-
se a produção do PHA e do PGA a partir de Pseudomonas rhodesiae DTA 23 isolada do leite, usando 
o glicerol como fonte de carbono. Para isso, em um fermentador foi incubada 300 mL da cultura à 200 
rpm durante 48 h. Após a fermentação, o material foi centrifugado a 4000 rpm e o pellet foi seco à 60 
ºC. O PHA e o PGA intracelular foram extraídos adicionando 40 mL de clorofórmio em 0,5 g de 
células sob agitação vigorosa por 30 min e seco a 65 ºC. A produção dos biopolímeros por 
fermentação foi confirmada através de análises por FTIR, que indicou a produção de PGA na 
condição em que foi usado 30,0 g/L de glicerol, 1,0 g/L de (NH4)2SO4 como fonte de nitrogênio e a 
temperatura de 30 ºC. Já na condição em que foi usado 14,0 g/L de glicerol, 0,30 g/L de (NH4)2SO4 e 
a temperatura de 41 ºC, indicou a produção de ambos os polímeros. 
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Lubrificantes convencionais possuem elevado valor agregado e não são biodegradáveis. 
Sendo assim, torna-se necessária a busca por soluções que permitam o desenvolvimento de óleos 
ambientalmente compatíveis, como ésteres orgânicos biodegradáveis (biolubrificantes). O objetivo 
deste trabalho foi estudar a produção de novos biolubrificantes, por hidroesterificação enzimática 
(catalisado por lipases), utilizando como matéria-prima o óleo de mamona (OM). Foram utilizadas 
sementes de mamoneira como biocatalisador da reação de hidrólise do OM produzindo 94% de 
ácidos graxos livres de mamona (AGLM), ricos em ácido ricinoléico (AR), após 1h de reação. A lipase 
de C. rugosa (CRL) foi empregada para catalisar as reações de esterificação dos AGLM com os 
polialcoóis: neopentilglicol (NPG), trimetilolpropano (TMP), pentaeritritol (PE) e sem polialcoóis, e se 
mostrou capaz de, após 96h de reação, reduzir a acidez em 80% com NPG e TMP e 70% com PE e 
sem poliálcool, este último indicando a produção de polímeros de AGLM (estolídeos). Análises de 
ressonância magnética nuclear confirmaram a preferência da CRL pela formação dos estolídeos, 
atingindo diferentes graus de polimerização: 6/7- sem polialcoóis, 4- PE, e 2- NPG e TMP. As 
propriedades biolubrificantes mostraram que o melhor produto foi o estolídeo de 6/7: índice de 
viscosidade 162, estabilidade oxidativa 51 minutos e ponto de fluidez -42°C. Também foi 
desenvolvida a análise do teor de AR (g/100 g), por CG, a qual permitiu conhecer o perfil do AR 
durante a reação de formação de estolídeo e propor uma relação com a acidez total (g/100 g). O 
estudo do teor de água na reação de formação de estolídeo selecionou a quantidade de 15% (p/p) 
que gerou redução de 70% da acidez em 14h com consumo total do AR e polimerização de 6/7. 
Análises de GPC e de número de estolídeo (NE) mostraram que entre 8 e 14h, houve aumento do 
grau de polimerização e da porcentagem das diferentes frações de estolídeos [dímeros, trimeros, 
tetrâmeros e pentâmeros(+)]; de 14 à 24h, apesar do perfil não alterar significativamente, o NE 
aumenta, conforme o tempo reacional. Este aumento do NE corresponde ao aumento também do 
índice de viscosidade e da estabilidade oxidativa e, na diminuição do ponto de fluidez e índice de 
acidez total. Assim, diferentes tempos de reação permitem produzir biolubrificantes para diferentes 
aplicações. Foi realizada também a otimização da reação por planejamento experimental (DCCR) que 
permitiu diminuir o tempo de consumo total do AR para 4h, utilizando 45°C, 15% água e 1,61% (p/p) 
CRL. 
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Os biopolímeros são materiais biológicos com uma vasta gama de aplicações que tem despertado 

interesse na comunidade cientifica. Os exopolissacarídeos são biopolímeros produzidos internamnete 

e secretados por vários microrganismos, desde bactérias diazotróficas, bactérias marinhas, fungos e 

leveduras e, têm sido empregados na indústia farmacêutica (propriedades antioxidantes, 

antimicrobial, antitumor, hipoglicémico, hipolipidémico etc.), cosmética, alimentícia, agrícola (potencial 

biofertilizante, remoção de metais pesados e hidrocarbonetos, biocontrole promovendo a resistência 

nas plantas…).As aplicações  dos  exopolissacarídeos dependem do nível de estruturação de suas 

cadeias e dos teores de carboidratos, açúcares redutores, proteínas que são carateristicas 

intrínsecas às condições de síntese. No presente trabalho foram avaliados os efeitos das fontes de 

carbono e de nitrogênios nas características químicas dos EPS produzidos. Para tal, a estirpe BR 

3267 de Bradyrhizobium yuanmingense foi cultivada em  meios de cultivo líquidos cuja fonte de 

carbono utilizada foi o manitol nas concentrações de 13,3 g/L; 20g/L e 30g/L e a fonte de nitrogênio, o 

extrato de levedura nas concentrações de 1,8 g/L; 3,06g/L e 5,2 g/L, totalizando 9 combinações, sob 

agitação de 150 rpm, a 30 ºC durante 168h. Para a recuperação do biomaterial centrifugou-se os 

meios a cerca de 30.000 g, a 4ºC durante 20 min, seguida de precipitação com etanol a 70% nas 

proporções de 3:1 e uma nova centrifugação. A quantificação dos carbohidratos presentes nas 

amostras foi feita pelo método colorimétrico Fenol-sulfúrico. Das combinações testadas a que 

apresentou maior rendimento foi a com 30g/L de manitol e 3,06g/L de extrato de levedura, cujo 

quantidade de exoplissacarídeo extraído foi de 3,224 gramas por litro de meio, sendo que em termos 

de carboidratos possui o teor de 68% do seu peso total. 
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O crescente aumento de resíduos orgânicos representa metade dos resíduos urbanos gerados no 

Brasil, sendo 30% originados de frutas. Essa biomassa depositada em locais inadequados pode 

ocasionar sérios problemas ambientais devido ao elevado volume gerado. Dentro desse contexto 

é necessário técnicas de reaproveitamento dessa biomassa. Dentre as alternativas de 

reaproveitamento destaca-se o bioetanol que pode ser obtido através da fermentação alcoólica 

de açúcares oriunda da biomassa de frutas, geralmente através da atuação da levedura 

Saccharomyces cerevisiae. O presente trabalho apresenta como objetivo analisar a produção de 

bioetanol a partir da biomassa das seguintes frutas: banana, maçã, laranja e mamão fornecido 

por um estabelecimento de frutas, localizado na cidade de Vassouras/RJ. O estabelecimento em 

questão descarta cerca de 30 Kg de resíduos sólidos por semana, sem reaproveitamento. As 

biomassas foram preparadas aproveitando-se a polpa, casca e sementes. O  resíduo foi triturado 

e não passou por pré-tratamento químico. Prepararam-se diferentes amostras utilizando 

diferentes combinações das 4 frutas e amostras contendo 100% de cada fruta. Após  o processo 

fermentativo pela levedura Saccharomyces cerevisiae, procedeu-se a destilação para a 

separação do álcool. O processo fermentativo foi monitorado pela redução do brix. Os resultados 

apresentaram um volume de álcool promissor, de acordo com os trabalhos encontrados na 

literatura. O destilado foi analisado por cromatografia gasosa. Para avaliação técnica do processo 

de fermentação da biomassa de frutas, realizou-se a simulação do processo com o uso do 

simulador de bioprocessos Superpro Designer versão 9.0 da Intelligen,Inc. O uso de ferramentas 

computacionais permite simular condições específicas de processo com objetivo de obter maiores 

rendimentos. Para a simulação foram consideradas as operações unitárias de fermentação e 

destilação. Volume, concentração e demais características físicas das correntes foram inseridas 

tomando como base os dados experimentais. Os resultados do balanço de massa e energia 

fornecidos pelo simulador corroboraram os dados da literatura, Com os resultados obtidos pode-

se constatar que as biomassas utilizadas podem ser uma boa opção de reaproveitamento da 

matéria prima para a produção do bioetanol. 
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O aumento da poluição dos corpos aquáticos gera uma grande necessidade de se adotar 
tecnologias e processos mais limpos e sustentáveis no tratamento de águas residuais. O tratamento 
terciário promovido pela microalga Chlorella vulgaris vem apresentando grande destaque por ser um 
tratamento sustentável com subproduto de alto valor agregado.  Esta microalga é caracterizada por 
remover compostos nitrogenados e fosfatados do efluente, além de metais pesados e alguns 
compostos orgânicos tóxicos. A biomassa microalgal já é utilizada atualmente na produção de 
biocombustíveis, na alimentação humana e animal, como produto de interesse na indústria 
farmacêutica, na produção de corantes alimentícios, na produção de cosméticos, na bioconservação 
da energia solar, no tratamento de resíduos e na fixação de CO2. Dessa forma, o presente trabalho 
visa promover o estudo do tratamento do efluente secundário proveniente da estação de tratamento 
da Universidade Federal de Sergipe em sistema de Batelada Simples (BS) e Alimentada (BA), 
utilizando a microalga C. vulgaris, bem como estabelecer os modelos matemáticos que melhor 
descrevem os processos estudados. O tratamento foi realizado em tanque aberto e o sistema foi 
monitorado durante duas semanas, sendo a primeira destinada ao procedimento em BS e a segunda 
em BA. As alíquotas foram analisadas quanto ao crescimento de biomassa e o decaimento nas 
concentrações de fosfato e nitrato, utilizando métodos espectrofotométricos. Os resultados 
apresentaram um crescimento de duas vezes maior para a biomassa quando operado em BA. Em 
BS, a remoção de nitrato e fosfato foi de 61% e 85%, respectivamente. Em BA, a remoção diária 
máxima de nitrato foi de 26% e de fosfato foi de 40%. Os dados obtidos foram utilizados no Matlab

®
 

para determinar os parâmetros do modelo cinético de Monod adaptado. Com base nos dados obtidos 
é possível afirmar que a utilização da microalga C. vulgaris representa uma alternativa sustentável 
para o tratamento terciário de efluentes sanitários. 

P9



 

 

Por favor, informe se deseja concorrer ao Prêmio Professor Arikerne Sucupira:  Sim ( x ) Não (    ) 

 

A química superando o desafio da interdisciplinaridade e 
transformando o ambiente escolar 

 
Fatinin Rosa da Silva Lima 
fatinin@ gmail.com

 

 
 

Considerando a realidade social e a baixa motivação dos alunos em aprender química, a 
professora desenvolveu um projeto que permitiu aos alunos da E. E. Ver Valter da Silva Costa se 
apropriassem de conceitos, procedimentos e atitudes que legitimam o uso dos termos: pesquisa, 
investigação, protagonismo juvenil, trabalho em equipe e interdisciplinaridade. 

O diagnóstico inicial respondido pelos alunos evidenciou que os mesmos possuíam uma 
grande dificuldade em relacionar a química com o cotidiano, e a partir das ideias surgidas durante a 
discussão, foi proposto por eles à construção de um espaço escolar onde conseguissem aplicar a 
valorizar os conceitos químicos ao meio ambiente. 

O ponto de partida foi à escolha de um espaço não ocupado na escola seguida da limpeza do 
terreno onde usaram uma roçadeira elétrica desenvolvida por eles a partir da adaptação de canos 
PVC e motor de liquidificador encontrado no ferro velho da região. 

Paralelamente com o auxílio do professor de geografia, realizaram o estudo do solo e 
definiram o plantio de hortaliças apostando assim, no cuidado e na colheita que poderia alterar a 
realidade nutricional da merenda escolar. 

Através de pesquisas os educandos confeccionaram uma tinta a partir de óleo de cozinha 
usado, cal, água e cola realizando cálculos e estimativas relacionando as transformações químicas 
com quantidades de reagentes e produtos envolvidos durante o processo de produção. Juntamente 
com a professora de artes escolheram os desenhos do artista Romero Brito para desenharem no 
muro, tornando o ambiente alegre e harmonioso. Além de produzirem adubo orgânico, realizaram a 
calagem do solo e a verificação do pH, os alunos fizeram a horta a partir de garrafas plásticas 
encontradas por eles em terrenos e ruas da cidade. 

Integrando ao projeto resolveram construir um lago com sistema de captação e tratamento de 
água de chuva, possibilitando a irrigação da horta. Juntamente com a professora de matemática 
cálculos e estimativas referentes à economia da agua, capacidade do lago e a área ocupada pelo 
projeto. 

A fim de promover a oxigenação da água contida no lago desenvolveram um sistema de 
bombeamento com materiais de baixo custo encontrados no ferro velho da região. 

O trabalho foi registrado por meio de fotos e vídeos e sua apresentação final ocorreu na feira 
de ciências, tecnologia e inovação realizada na unidade escolar, onde os alunos apresentaram e 
relataram todos os processos desenvolvidos e suas principais aprendizagens e dificuldades 
encontradas no desenvolvimento do projeto. 
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O principal objetivo deste trabalho é simular e avaliar um processo completo de produção de etanol a 

partir do caldo de cana-de-açúcar (processo de primeira geração 1G) e bagaço de cana (processo de 

segunda geração – 2G) considerando parâmetros ambientais e produtivos. O processo 2G é uma 

alternativa para o aproveitamento do bagaço da cana, que é rejeito do processo 1G, para maximizar a 

produção de etanol, porém, demanda uma quantidade extra de energia. Devido à falta de estudos 

presentes na literatura que envolvam análises de parâmetros ambientais relacionados ao  processo 

produtivo de etanol, o trabalho teve como motivação a avaliação de sua viabilidade industrial, assim 

como a obtenção de uma análise mais crítica sobre as vantagens e desvantagens do processo 

produtivo de etanol 2G perante ao processo tradicional de etanol. Para a realização da simulação do 

processo, foi utilizado o software UniSim R 390
®
 (Honeywell). Com o objetivo de avaliar o processo 

conforme parâmetros ambientais e produtivos, foi feito um estudo utilizando Ecoindicadores, que 

consiste na razão entre uma variável ambiental e uma variável econômica do processo. Foram 

escolhidos cinco diferentes ecoindicadores para avaliar o processo de produção de etanol de primeira 

e segunda geração (consumo de energia, consumo de água, emissão de CO2, produção de resíduos 

e produção de efluentes). Todos os ecoindicadores descritos foram avaliados em dois cenários 

distintos. O primeiro cenário compara a produção de etanol 1G contra a produção de etanol integrada 

de primeira e segunda geração (1G2G), considerando que todo o bagaço vira resíduo para o 

processo de etanol 1G. O segundo cenário compara a produção de etanol 1G com a produção 

integrada de etanol 1G2G, porém nesse cenário é considerado que o bagaço excedente da produção 

de etanol 1G é queimado para gerar energia para o próprio processo (cogeração). A simulação do 

processo foi baseada em uma usina real localizada no estado de São Paulo descrita na literatura. Os 

resultados obtidos via simulação foram satisfatórios, apresentando um desvio de 1,11% relacionados 

a produção de etanol da planta. A comparação de ecoindicadores por meio do Índice de Comparação 

de Ecoeficiência mostrou que para o primeiro cenário que não há cogeração, a planta de etanol 1G é 

41,3% mais vantajosa que a planta integrada 1G/2G. Para o segundo cenário que há cogeração na 

planta de etanol 1G, a diferença aumenta para 58,8% de vantagem sobre a planta integrada de 

produção de etanol 1G/2G. 
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Metodologia Padronizada de Análise de Dados para a Comparação, 
a Gestão e a Seleção dos Processos de Pré-Tratamento e de 

Conversão das Estruturas Lignocelulósicas em Produtos Químicos 
com Alto Rendimento e Economia 

Adriana K. Goulart 1, Luiz F. Leite 1, Luis F. Orleans 2, Peter R. Seidl 1
1 Escola de Química - UFRJ 
2 Instituto Multidisciplinar - UFRRJ 
Email: adriana.goulart@ufrj.br 

As matérias-primas lignocelulósicas são fontes renováveis e abundantes de biocombustíveis, 
bioprodutos e biomateriais. Entretanto, é preciso romper a resistência natural à desconstrução da 
parede vegetal, possibilitando assim, a acessibilidade dos reagentes químicos, catalisadores ou 
enzimas à lignina, hemicelulose e celulose e, consequentemente, a separação, hidrólise ou a conversão 
dos componentes destas frações em múltiplos produtos plataforma. Um resumo bibliográfico realizado 
em artigos e patentes com o objetivo de identificar a aplicação de metodologias 
padronizadas para analisar e comparar processos de pré-tratamento apontou que: (a) em função da 
heterogeneidade das estruturas lignocelulósicas, não há atualmente um único método para tratar 
simultaneamente diferentes tipos de vegetais ou partes de uma mesma planta em um mesmo reator; 
(b) os efeitos e o grau de severidade dos pré-tratamentos sobre cada estrutura lignocelulósica são
distintos e influenciam os rendimentos e os tipos de produtos gerados; (c) nem sempre os melhores
rendimentos de açúcares após o pré-tratamento são reproduzidos após a hidrólise enzimática ou pelos
produtos finais da fermentação, devido à formação de inibidores e a remoção ineficiente da lignina; (d)
o aproveitamento máximo de todos os componentes da parede celular vegetal é determinante para a
aquisição do menor valor de venda do produto principal, e não o maior rendimento do pré-tratamento e
da conversão final; (e) é crítico o desenvolvimento de processos mais
flexíveis quanto ao tipo de biomassa, a fim de amortizar custos com a aquisição e a qualidade das
matérias-primas; (f) o pré-tratamento é uma das etapas mais caras do projeto global, devendo portanto,
ser mais otimizada e econômica. Os pré-tratamentos também influenciam o custo capital e operacional
ao exigir um maior número de etapas ou de recursos energéticos, hídricos e materiais ao
longo dos processos subsequentes. Conclui-se que analisar e comparar toda a cadeia produtiva é,
portanto, fundamental para identificar melhorias, selecionar os pré-tratamentos mais promissores para
cada tipo de biomassa e para gerar o produto desejado, além de apontar tendências para a aquisição
de métodos com aplicações mais abrangentes e possíveis de serem realizados em uma única etapa.
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Este trabalho compartilha com o pensamento de autores que defendem que a inclusão da Química 
Verde (QV) nas práticas pedagógicas pode contribuir na articulação entre o conhecimento químico e 
desenvolvimento sustentável. Objetiva aplicar o método da Estrela Verde (EV) como um instrumento 
para a abordagem dos princípios de QV no curso técnico de Química. A métrica EV está centrada nos 
princípios da QV e como estes podem ser usados nas discussões laboratoriais com a perspectiva de 
poder contribuir para outras ações pedagógicas em QV. A metodologia da EV oferece possibilidade 
de análise do quanto o experimento está de acordo com os princípios da QV e dá visibilidade aos 
princípios que necessitam de otimização de forma a tornar o experimento mais “verde”. A EV é um 
gráfico radial gerado pelo programa Microsoft Excel no qual cada ponta corresponde a um dos 
princípios da QV. A construção de uma EV envolve a identificação das substâncias manipuladas 
durante a atividade prática: reagentes, produtos, coprodutos, catalisadores, solventes, agentes 
secantes e de purificação e resíduos e as informações sobre as condições de temperatura e pressão. 
É preciso coletar informações nas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) para atribuir uma pontuação que dará origem ao gráfico. Selecionamos o roteiro para a 
extração e purificação da cafeína a partir do chá preto. A partir desta rota experimental foi possível a 
construção de uma EV simplificada, seis pontas, a construção de uma EV global do experimento e de 
uma EV de etapas distintas dentro deste mesmo roteiro. Para planejar uma atividade que discutisse 
os princípios da QV com os alunos propusemos dois outros roteiros alterando os solventes utilizados 
no processo e um terceiro roteiro que excluiu a etapa da purificação. As modificações tiveram como 
objetivo discutir os princípios 1 e 5. A partir da construção das EV para cada uma das rotas 
experimentais utilizadas foi possível discutir com os alunos a importância da consideração dos 
princípios da QV no planejamento de um experimento, a importância da EV como instrumento de 
diagnóstico do potencial verde de um caminho experimental e como instrumento para revelar 
aspectos que necessitam de adequação. Ou seja, a metodologia da EV apresenta potencial como 
instrumento de construção de um olhar do técnico em química para os princípios da QV como 
referenciais para a análise de rotas experimentais e busca de caminhos para esverdear os 
experimentos utilizados nas aulas de química. 
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Os inúmeros problemas ambientais gerados pela revolução industrial, no século XVIII, e pelo 
subsequente crescente aquecimento global, levaram à realização da Conferência das Nações Unidas 
(ONU), no Rio de Janeiro, em 1992, sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad), para 
conciliar o desenvolvimento socioeconômico e a utilização dos recursos naturais.

1
 Neste seguimento, 

em 1998, Anastas
2
 propôs uma nova filosofia para reduzir os impactos negativos da Química no meio 

ambiente e reger a investigação científica e o desenvolvimento de novos processos/produtos, a qual 
foi resumida nos 12 Princípios da Química Verde. 
Lucas Dias integra o Programa Europeu Doutoral Interuniversitário em Catálise/Sustentabilidade 
(CATSUS)

3
 e vem realizando trabalhos de investigação no tocante às metas para contribuir para a 

diminuição dos índices de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera e utilização de matérias primas 
renováveis, em um projeto de colaboração, envolvendo Universidades no Brasil, em Portugal e 
Espanha. 
A busca de metodologias verdes eficientes para a preparação eficiente de carbonatos orgânicos com 
elevado valor acrescentado e com vastas aplicações tecnológicas, através da epoxidação catalítica 
de olefinas seguida da adição CO2 é uma abordagem sintética atraente, devido aos benefícios 
econômico e ambiental decorrentes da utilização destes reagentes renováveis.

4
 Salienta-se que tanto 

os epóxidos como os carbonatos orgânicos são valiosos alvos sintéticos, amplamente utilizados como 
matérias-primas para química fina e para indústria química de grande escala. 
O objetivo global do trabalho apresentado nesta comunicação reside no desenvolvimento de nano-
catalisadores híbridos magnéticos e reutilizáveis para promover a síntese de epóxidos e de 
carbonatos orgânicos, utilizando oxigênio molecular (O2) e CO2 como reagentes renováveis 
(Esquema 1). Os novos catalisadores desenvolvidos são baseados em metaloporfinas ligadas 
covalentemente a nanopartículas magnéticas, capazes de promover a ativação de O2, obtendo 
epóxidos com 100% de seletividade, e permitindo a reutilização do nano-catalisador durante 5 ciclos 
catalíticos consecutivos sem perda de atividade ou seletividade. Sequencialmente, os epóxidos 
obtidos são transformados seletivamente em carbonatos cíclicos versus policarbonatos, com bons 
rendimentos, consoante o metal central da metaloporfirina e as condições reacionais.  
Em suma, nesta comunicação apresentamos um processo sustentável para transformar olefinas em 
carbonatos orgânicos, obedecendo a vários dos princípios da Química Verde, nomeadamente, 
evitando a produção de produtos secundários, desenvolvendo catalisadores estáveis/reutilizáveis e 
desenvolvendo processos de epoxidação de olefinas, usando O2 como oxidante, seguido da adição 
de CO2, com 100% de economia atômica (Princípios 1, 2 e 7 da Química Verde). O trabalho também 
foi orientado no sentido de desenvolver e otimizar reações catalíticas sem solvente e/ou usando 
solventes menos tóxicos e menos poluentes (Princípios 5 e 9 da Química Verde). 
 

  
 

Esquema 1. Reações de epoxidação/cicloadição catalisadas por metaloporfirinas. 
 

Agradecimentos: LDD agradece o CNPq pela bolsa de doutorado (232620/2014-8/GDE).  

Referências: 1. a) R. Sanghi; V. Singh; Green Chemistry for Environmental Remediation, Wiley, 2012; b) K. Sanderson; 

Nature, 46, 469, 2011, 18. 2. P. T. Anastas; Green chemistry: theory and practice, 1998; 3. http://catsus.tecnico.ulisboa.pt/  

4. R.M.B. Carrilho; L.D. Dias; R. Rivas; M.M. Pereira; C. Claver; A.M. Masdeu-Bultó. Catalysts, 7, 2017, 210. 
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A demanda mundial por produtos químicos obtidos de fontes renováveis tem crescido nos últimos 
anos, e países em desenvolvimento econômico como o Brasil possuem variedade de matérias-primas 
de fontes renováveis. Os produtos químicos oriundos de coprodutos e resíduos são os que possuem 
maior potencial em agregar valor às cadeias produtivas da biomassa em função da participação 
estratégica da indústria química no fornecimento de insumos e produtos finais a diversos setores da 
economia. O setor de inibidores de corrosão tem investido na utilização de biomassas, uma vez que a 
corrosão é um problema que acarreta diversos custos para a indústria, associado às operações de 
acidificação de poços de petróleo cujas soluções ácidas visam aumentar sua produtividade. Assim, as 
tubulações metálicas ficam susceptíveis à corrosão, demandando o uso de inibidores. Os inibidores 
verdes têm recebido atenção por causarem menos impactos ao meio ambiente e problemas a saúde. 
Uma fonte potencial de obtenção destes inibidores é o Líquido da Casca da Castanha de Caju (LCC), 
um subproduto da indústria de caju composto por alquilfenóis com cadeia carbônica lateral 
insaturada, cuja elevada densidade eletrônica permite a adsorção à superfície metálica. O objetivo 
deste trabalho foi o desenvolvimento de formulações inibidoras a partir do resíduo de destilação do 
LCC para proteção de aço-carbono API P-110 em HCl 15%. O resíduo foi combinado com dois 
solventes, um éter e um álcool de cadeia curta, desenvolvendo-se duas formulações, F1 (contendo o 
resíduo como ativo) e F2 (contendo o resíduo e um álcool acetilênico). O desempenho das 
formulações foi avaliado em ensaios gravimétricos a 40°C, 60°C e 80°C (2%v/v), e ensaios 
eletroquímicos a 60°C (0,5-6%v/v). O resíduo foi caracterizado por FTIR, 

1
H-RMN e TGA, indicando 

estrutura aromática policondensada de elevada massa molecular. Os ensaios gravimétricos 
revelaram que a 40°C e 60°C, F1 e F2 apresentam taxas de corrosão dentro do critério industrial, 
enquanto a 80°C somente F2 atinge tal critério, com eficiência de 99,5%. Os ensaios eletroquímicos 
corroboraram os gravimétricos, elucidando o mecanismo de atuação dos inibidores. O filme inibidor 
foi confirmado por MEV-EDS e FTIR, e verificou-se que F1 adsorve fisicamente, e F2 adsorve física e 
quimicamente. Assim, as formulações apresentam potencial inovador e podem ser aplicadas em 
fluidos de acidificação, sendo F1 indicada para poços até 60°C, e F2 até 80°C. Ressalta-se que tais 
formulações agregam valor a um subproduto da indústria de caju, além de representarem menor 
impacto ambiental por serem oriundos de fonte renovável. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Ariltiouréias possuem reconhecida
importância no tratamento de neoplasias e 
infecções, dentre outras.  Nesse entorno, o 
presente trabalho possui como meta uma 
proposta de síntese inovadora que contempla 
preceitos da química verde para a obtenção de 
biariltiouréias baseada na(o): i) valorização de 
um rejeito natural (sementes de mamão) 
através da extração do benzilisotiocianato 
(BITC), um dos precursores da síntese; ii) 
emprego de glicídios comerciais (amido de 
milho, lactose e galactose) como redutores/ 
estabilizantes “verdes” para a obtenção de 
catalisadores nanoestruturados e recicláveis 
contendo paládio(0); iii) emprego das 
nanopartículas (NPs) na reação de formação 
de precursores das biariluréias em meio 
aquoso. 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O esquema 1 apresenta as ideias
principais do trabalho. 

ESQUEMA 1: síntese das tioureias N,N’-
dissubstituídas 

A extração do BITC foi realizada com 
altos rendimentos, via hidrodestilação, a partir 
de sementes de mamão frescas e maceradas, 
de acordo com o método previamente descrito 
[1]. No caso do sistema Pd/amido, 
caracterizações realizadas por espectroscopia 
eletrônica no UV-visível e MEV-FEG, indicam 
que a formação das NPs ocorre após 1h, sendo 
possível obter partículas com distribuição 
aproximada de 20-25 nm. A avaliação catalítica 
das PdNPs (0,25 mol% Pd) foi explorada em 
meio aquoso e permitiu a obtenção de diversas 
biarilaminas em bons rendimentos (70-95%). 
Por fim, resultados preliminares para a 
obtenção de biariltiouréias indicaram 
rendimentos na faixa de 70%, de acordo com 
análises de RMN 1H. A atividade catalítica das 
PdNPs com lactose/ galactose encontra-se em 
andamento, bem como estudos de reciclo. 

3. CONCLUSÕES

A obtenção do BITC de sementes de 
mamão permitiu o aproveitamento racional de 
um precursor sintético interessante e baixo 
custo. Além disso, a habilidade do amido de 
milho comercial para a formação de 
nanopartículas metálicas ativas em meio 
aquoso, e de tamanho controlado, torna o 
método consonante com os princípios da 
química verde. 

4. REFERÊNCIA
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A produção de biocombustíveis tem papel cada vez mais destacado levando em conta o aumento 
de gases de efeito estufa presentes na atmosfera originados a partir de combustíveis fósseis. Em 
torno de 3-4% de dióxido de carbono é emitido por aeronaves. Sabe-se que o combustível 
querosene de aviação é de origem do petróleo. Logo, o bioquerosene de aviação pode ser uma 
excelente demanda sustentável. A biomassa lignocelulósica é uma importante fonte de energia, 
podendo ser usada na rota química partindo de celulose e hemicelulose em etapas sequenciais 
de reações hidrólise/condensação aldólica/hidrogenação. Esta rota é renovável e inovadora que 
produz hidrocarbonetos líquidos octanos e tridecanos. O uso de catalisadores básicos é essencial 
na reação de condensação aldólica entre furfural e acetona. O Objetivo do trabalho é avaliar o 
desempenho catalítico de compostos orgânicos com funções amina como 1,5,7-
Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-eno (TBD), piperazina(PIP) e 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES). Em 
primeiro lugar, esses catalisadores foram testados utilizando 179mmol de catalisador, razão 
molar acetona e furfural 10:1 e temperatura igual a 50°C. O catalisador TBD, em segundo lugar, 
foi avaliado em diferentes quantidades mássicas 12, 25, 50 e 100mg mantendo a temperatura 
igual 50°C, razão molar acetona e furfural 10:1. Em terceiro momento, houve um estudo de 
diferentes temperaturas 25°C, 50°C, 75°C e 100°C mantendo a constante a massa igual a 12mg, 
razão molar acetona e furfural 10:1. O último estudo foi avaliação de diferentes razões molares 
entre acetona e furfural 10:1, 1:1 e 1:2 mantendo constante a razão mássica furfural e catalisador 
igual a 23 e temperatura igual a 50°C. A agitação magnética manteve-se constante igual a 
300rpm em todos os estudos.  

Os catalisadores TBD, PIP e APTES tiverem atividade catalítica. As maiores taxas de conversão 
a furfural e seletividade de F-Ac foram com o catalisador TBD. O catalisador APTES teve melhor 
atividade catalítica comparada ao PIP. Os resultados permitiram dizer que as melhores condições 
experimentais em cada estudo usando o catalisador TBD, ordenadamente, foram 25mg de massa 
de  catalisador, temperatura de 75°C e razão molar 1:2 acetona e furfural.  
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O objetivo do presente trabalho foi o de avaliar a potencial rota em uma etapa de 
hidrogenação/hidrólise de polissacarídeos a álcoois, Primeiro, realizou-se uma triagem (screening) de 
sólidos funcionalizados com diferentes grupamentos ácidos para a reação de hidrólise de celobiose. 
A estabilidade hidrotérmica e reciclabilidade desses materiais também foram avaliadas. Com base 
nos resultados desse screening, a resina ácida comercial Amberlyst 15 (A15) foi impregnada com 
nanopartículas de rutênio (RuNPs), objetivando a preparação de um catalisador bifuncional 3% 
RuNPs/A15 para a síntese direta de sorbitol a partir de celobiose. A performance desse catalisador foi 
comparada com as performances do catalisador 5% Ru/C e de uma mistura física de 5%Ru/C e A15.  
Em seguida, se investigaram as possíveis melhorias de performance do com o aquecimento através 
de micro-ondas. No intuito de preparar um sistema catalítico bifuncional mais eficiente e, 
principalmente, mais estável que esse último, outro screening para hidrólise de celobiose foi 
realizado, dessa vez utilizando uma série zeólitas Y que passaram por uma sequência de tratamentos 
de desaluminização e lixiviação ácida (ADZX). Com os dados obtidos nessa etapa foi possível 
relacionar propriedades das zeólitas com o seu desempenho na hidrólise. Em seguida, uma nova 
metodologia para preparação de catalisadores do tipo Ru/Zeólita foi explorada, tendo sido utilizada 
para preparar o catalisador bifuncional 3%Ru/ADZ3. Esse sistema catalítico se mostrou muito 
eficiente na conversão direta de celobiose em sorbitol, resultando em rendimentos superiores a 81% 
em 30 min. Finalmente, o catalisador 3% Ru/ADZ3 foi avaliado para conversão direta do 
polissacarídeo arabinogalactana, em galactitol e arabitol. Os resultados se mostraram muito 
superiores aos reportados anteriormente na literatura, resultando em rendimentos superiores a 85% 
nos produtos desejados. Finalmente, na última etapa do trabalho, novamente se comparou o 
aquecimento micro-ondas com o aquecimento convencional. 
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Na atualidade sensores eletroquímicos vêm sendo confeccionados e modificados para uso em 
aplicações ambientais, visando identificar e remover contaminantes orgânicos e inorgânicos presente 
em águas superficiais e subterrâneas, efluentes industriais e componentes de solos. Nesta 
perspectiva, a quitosana vem sendo utilizada como adsorvente. A quitosana consiste em um 
biopolímero linear obtido da desacetilação da quitina, possuindo aplicações que visam à preservação 
do meio ambiente. Este trabalho teve como objetivo estudar os processos cinéticos controlados por 
transferência de carga e/ou transporte de massa de um eletrodo de grafite modificado com filmes 
poliméricos de quitosana. Para isso, foi utilizada a técnica de voltametria cíclica, registrando-se 10 
ciclos na janela de potencial entre -0,6 e 1,0 V vs (Ag/AgClKCl, 3mol. L

-1
), com velocidades de varredura 

de 10, 20, 50 e 100 mV.s
-1

, em solução 10
-2

 mol.dm
-3

 do par redox K3Fe(CN)6/K4Fe(CN)6, cujo 
eletrólito suporte foi 10

-1
 mol.dm

-3
 de KCl. Para tal foi construído e caracterizado eletroquimicamente 

um eletrodo de grafite, que posteriormente foi modificado com uma membrana polimérica de 
quitosana. Os resultados dos testes eletroquímicos de voltametria cíclica mostraram que, nas 
condições empregadas, o eletrodo foi eficiente para o estudo dos fenômenos de oxirredução 
ocorridos, mostrou ser robusto e viável para ser utilizado na identificação e remoção de íons 
metálicos, tais como chumbo e cobre. Desta forma, os voltamogramas apresentaram 
comportamentos típicos para processos reversíveis e quasi-reversíveis (R

2
Ipa= 0,99 e R

2
Ipc= 0,98) 

controlado por difusão. Notam-se picos nas regiões anódica e catódica em aproximadamente 383 mV 
e 54 mV, indicando reações de oxidação e redução, respectivamente. Neste contexto, o aumento da 
velocidade de varredura provoca aumento na corrente de pico anódica (ipa) e diminuição na corrente 
de pico catódica (ipa). Além disso, foi observado nas análises que a utilização do compósito polimérico 
de quitosana é eficiente para adsorver íons metálicos. 
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O presente trabalho tem como objetivo avaliar o potencial de aplicação do glicerol como 
plataforma química para a produção de ácido acrílico no mercado brasileiro.  

Gargalos como a baixa qualidade, os elevados custos de purificação e os processos de 
transformação mais eficientes limitam a utilização do glicerol proveniente da obtenção do biodiesel 
em larga escala1,2. Neste contexto, transformações do glicerol em produtos de maior valor agregado 
tem sido objeto de estudo. Dentre os processos de conversão do glicerol, destaca-se a desidratação 
oxidativa a ácido acrílico. Este monômero apresenta um ampla aplicação comercial, destacando-se: 
revestimentos, tintas, adesivos, plásticos e polímeros superabsorventes3. A disponibilidade de óleos 
vegetais e gorduras animais, tecnologias e aplicações comerciais ampliam as oportunidades para que 
as biorrefinarias brasileiras produtoras de biodiesel e glicerina bidestilada aumentem e diversifiquem 
a produção de glicerol. A conversão a ácido acrílico é uma tecnologia promissora, pois a via 
petroquímica dominante envolve a formação de subprodutos oriundos de reações secundárias e a 
desativação do catalisador por deposição de coque. Além disso, os Estados Unidos atendem o 
mercado brasileiro de importação de ácido acrílico, totalizando um desembolso anual médio de US$ 
200 milhões.  

Este estudo baseou-se no levantamento de dados na base de patentes WIPO e na consulta a 
indicadores econômicos. No período 2000-2017, 70 patentes foram concedidas a empresas para 
produção de ácido acrílico a partir de glicerol e, neste espectro, a proteção intelectual engloba o 
desenvolvimento de novos catalisadores e melhorias dos processos de separação do ácido acrílico 
do meio reacional. Segundo a ABIQUIM e consultas a biorrefinarias, a capacidade nacional de 
produção das plantas de glicerina refinada é cerca de 9 mil ton/mês. Entretanto, a capacidade total de 
produção de glicerol bruto encontra-se na ordem de  60 mil ton/mês. A produção de ácido acrílico a 
partir de glicerol cresce a uma taxa de 7,6% aa e espera-se que o consumo mundial em  2020 seja de 
8 mi ton4.  

Os dados obtidos sugerem que a implantação no Brasil de tecnologias de conversão de 
glicerol residual em novos produtos é viável e substituiria importações, gerando uma significativa 
economia de divisas. Existem rotas não comerciais em desenvolvimento por grandes empresas, 
como a Cargill e a Novozymes, que se apresentam como uma oportunidade de investimento de 
produção em longo prazo. Outro ponto a destacar é o investimento de empresas chinesas nesta 
tecnologia, onde a concorrência com o seu preço seria um grande desafio. 
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O presente trabalho tem como objetivo principal a obtenção de álcool furfurílico a partir da reação de 
hidrogenação seletiva de furfural. Uma série de catalisadores com base em cobre foi preparada por 
impregnação, empregando-se diferentes suportes, a saber: titânia (TiO2), nanopartículas 
mesoporosas de sílica (MSNs) e nanotubos de carbono (CNTs). Mais ainda, um comparativo entre o 
aquecimento convencional e por micro-ondas foi realizado. Um excepcional rendimento a álcool 
furfurílico (>99%) em 180 min de reação foi obtido com o uso do catalisador Cu/TiO2, livre de metais 
nobres e de cromo. A reação foi realizada no reator de micro-ondas em condições brandas de 
temperatura e pressão, 125 °C e 10 bar de H2. Além disso, o catalisador mostrou-se parcialmente 
reciclável, mantendo grande parte de sua atividade após 3 ciclos de reação. Vale lembrar que, 
industrialmente, para a hidrogenação em fase líquida, pressões de até 200 atm são utilizadas e que o 
catalisador empregado é o cromito de cobre, extremamente tóxico. Além disso, o uso de metais 
nobres como alternativa ao cromito de cobre vem sendo largamente estudado, porém os mesmos 
estão cada vez mais caros e escassos, o que levanta sérias questões quanto à real sustentabilidade 
do processo. Ademais, mostrou-se que o solvente verde, ciclopentil metil éter (CPME), apresenta 
grande potencial no que tange a reações de hidrogenação de compostos derivados de biomassa. 
Mais ainda, as diferenças na evolução da reação sob aquecimento convencional e por radiação de 
micro-ondas foram avaliadas e comparadas em diferentes temperaturas. Observaram-se taxas 
reacionais muito superiores quando o reator de micro-ondas foi utilizado em condições brandas. A 
influência das micro-ondas mostrou-se dependente da temperatura e pode ser explicada por efeitos 
térmicos localizados. Mostrou-se que um simples método de impregnação fornece um catalisador 
barato, ativo, estável e sustentável (Cu/TiO2), que funciona em baixas temperaturas (125 °C) e 
pressões de H2 (10 bar) para a hidrogenação seletiva de furfural a álcool furfurílico. Pode-se concluir 
que o sistema composto por Cu/TiO2 como catalisador, CPME como solvente e radiação de micro-
ondas como fonte de aquecimento é um sistema eficiente, verde e promissor no que concerne a 
produção de álcool furfurílico. 
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RESUMO 
 

A esterificação de ácidos graxos livres e a transesterificação de triglicerídeos contidos em 
certos óleos vegetais tem se tornado uma alternativa atraente para a produção sustentável de 
biodiesel. Uma série de catalisadores heterogêneos suportados com MCM-41 e SBA-15 foram 
sintetizados por co-condensação para esterificar e transesterificar simultaneamente óleos vegetais 
com elevado teor de acidez graxa. Os materiais obtidos foram caracterizados pela combinação de 
várias técnicas. A análise elementar e o grau de funcionalização de sítios ácidos e básicos 
confirmaram a impregnação de organocompostos nas matrizes mesoporosas e a presença de 
resíduos de surfactantes. Os ensaios de adsorção-dessorção de N2 mostraram a formação de 
materiais mesoporosos com significativa área superficial e distribuição de poros capazes de facilitar a 
difusão de substratos volumosos como os glicerídeos. As análises de SAXS revelaram materiais com 
mesoestrutura hexagonal ordenada de longo alcance. A espectroscopia de FTIR apresentou bandas 
típicas de ligações SO2 e de ligações CN que lhes garantiram os caráteres ácido e básico. A 
formação de ligações covalentes entre C-Si e a funcionalização de grupos orgânicos nos suportes 
mesoporosos foram evidenciados através dos espectros de RMN de 

29
Si e 

13
C. As atividades 

catalíticas dos materiais bifuncionais foram avaliadas através do processamento de biodiesel a partir 
do óleo de macaúba. Os catalisadores suportados com MCM-41 exibiram excelentes resultados 
revelando rendimento entre 94 a 97,5% de biodiesel. O processamento de biodiesel no Brasil, apesar 
de ser uma alternativa para a autossuficiência energética, sua obtenção sustentável requer um 
esforço científico e tecnológico para adequar óleos com alto índice de acidez na obtenção deste 
insumo energético. 

 

Palavras-chave: Catálise heterogênea, acidez graxa, organocompostos, esterificação, 
transesterificação, biodiesel. 
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A difusão do conceito de desenvolvimento sustentável tem influenciado significativamente a 
busca por novas tecnologias capazes de promover o reuso de efluentes. A possibilidade de 
reutilização de efluentes aquosos por grandes geradores e, portanto, grandes captadores de 
água como a indústria em geral, possui enorme apelo uma vez que possibilita a redução de 
custos operacionais e uma produção mais sustentável. Esse sistema emprega um reator que 
utiliza o mesmo princípio de operação do reator biológico rotativo (RBC), mas utilizando um 
processo oxidativo avançado no lugar de micro-organismos. Neste sentido, o sistema 
desenvolvido possui um reator que contem discos de poliacrilonitrilo com Fe

3+
 imobilizado que em

contato com peróxido de hidrogênio libera radicais hidroxilas altamente reativos. Estes radicais, 
por sua vez, são capazes de oxidar diversos tipos de moléculas. Essa tecnologia já está 
patenteada e sua eficácia já foi testada na Inglaterra em escala de bancada e piloto para diversos 
tipos de efluentes (pesticidas, petroquímicos, lixiviado de aterro, etc.). O presente estudo, 
financiado pelo SENAI e Newton Fund, prevê o aprimoramento e adequação do sistema ao 
mercado brasileiro. Portanto, se pretende oferecer ao mercado brasileiro uma opção viável 
economicamente e efetiva do ponto de vista técnico para tratamento e recuperação de efluentes. 
A adaptação de lâmpadas ultravioleta, por exemplo, é uma melhoria realizada e testada já em 
solo brasileiro. Os primeiros resultados indicam que a tecnologia possui um mercado promissor 
para efluentes recalcitrantes quando comparado às tecnologias convencionais, como processos 
biológicos; seja pelas características do efluente ou por restrições (espaço, intermitência na 
geração, etc.). Os resultados também indicam alto potencial de aplicação da tecnologia como 
tratamento de polimento com o objetivo de enquadrar um efluente antes descartado para 
reutilização no processo produtivo.  
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O processo de produção de biodiesel gera grande quantidade de glicerol bruto como 

coproduto, estima-se que esse valor corresponda a 10% em massa do biocombustível produzido. 
Embora o glicerol possua grande aplicabilidade no mercado, o aumento da produção de biodiesel 
gera um excedente que não consegue ser absorvido [1]. Nesse sentido, uma alternativa interessante 
é o aproveitamento biotecnológico desse resíduo. A cianobactéria A. platensis, por exemplo, possui a 
capacidade de assimilar glicerol como fonte de carbono para crescimento, além de produzir uma 
gama de produtos de interesse comercial como β-caroteno, ficocianina, proteínas, lipídeos, 
biopolímeros, entre outros [2]. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo avaliar o 
crescimento e produção de biomassa de A. platensis visando o reaproveitamento do glicerol bruto 
proveniente da produção de biodiesel. Os cultivos, em duplicata, foram realizados em frascos 
erlenmeyer de 500 mL com volume final de meio de cultura de 300 mL, em mesa agitadora a 150 
rpm, temperatura de 25 ± 2°C e densidade de fluxo fotônico constante de 140 µE.m

-2
.s

-1
. Os cultivos 

fotoautotróficos (controle) foram conduzidos em meio Zarrouk modificado [3], enquanto que para os 
cultivos mixotróficos e heterotróficos este meio foi suplementado com 12,27 g.L

-1
 de glicerol P.A. ou 

bruto (doado pelo Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes - INT). A avaliação do crescimento foi 
realizada por meio de medidas de densidade óptica (D.O.) em espectrofotômetro a 730 nm e a massa 
seca ao final do cultivo determinada por gravimetria após filtração sequencial de uma alíquota de 30 
mL de suspensão celular em membrana de porosidade 2,7 µm e 0,22 µm, respectivamente. Em 
presença de glicerol, observou-se o crescimento de bactérias do tipo bastonete, uma vez que foi 
utilizada uma cultura xênica de A. platensis, ou seja, não pura. O aumento da D.O. inicial inoculada 
da cianobactéria de 0,1 para 0,6 elevou a competitividade desta pelo substrato (glicerol bruto), 
resultando em um crescimento aproximadamente duas vezes maior se comparado ao da bactéria ao 
final do cultivo. De modo geral, o cultivo heterotrófico em glicerol bruto foi o que apresentou a menor 
concentração de biomassa final de Arthrospira (0,90 gL

-1
), metade da obtida no cultivo mixotrófico. 

Por fim, a suplementação com glicerol bruto para cultivo mixotrófico mostrou-se promissora, 
resultando em um crescimento 60% maior em biomassa da cianobactéria quando comparado ao 
cultivo convencional (fotoautotrófico) ao final de sete dias. 
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Este trabalho é uma compilação dos resultados obtidos pelo nosso grupo na pesquisa 
envolvendo o uso da raiz de cenoura (Daucus carota) como biocatalisador. Este vegetal é utilizado 
como biocatalisador em reações de redução de cetonas pró-quirais, levando a álcoois com 
excelentes valores de excesso enantiomérico e boas taxas de conversão. Esta metodologia simples 
está intimamente relacionada com os princípios da química verde (fonte renovável, catálise, solventes 
seguros, condições brandas, toxicidade baixa, etc..) e também está intimamente relacionada com a 
tecnologia quiral. Nosso grupo de pesquisa vem explorando e demonstrando que esta técnica pode 
ser aplicada tanto em síntese total ((-)-talampanel) como em metodologias de síntese (one-pot com 
Click Chemistry, efeito de surfactantes e screening de espécies de cenoura). Este biocatalisador é 
bastante versátil por vários fatores. Uma delas é a facilidade de execução: são necessários apenas a 
cenoura, água, um recipiente e o substrato. Além disso, este vegetal é de baixo custo e altamente 
disponível em muitos lugares no mundo. E, por último, não são necessários conhecimentos de 
microbiologia para realizar esta reação, uma vez que condições assépticas não são necessárias. Por 
isso, conseguimos aplicar também na área de educação, como proposta de experimento a ser 
aplicado em cursos de graduação em Química Orgânica e Química Verde. Apesar das suas 
limitações quanto à reatividade restrita a aldeídos e cetonas e da massa elevada do biocatalisador, a 
proposta aqui é justamente mostrar que este vegetal é uma metodologia versátil em síntese orgânica. 
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Beta-glucosidases (BGLs) are enzymes of great potential for several industrial processes, since 
they catalyze the cleavage of glucosidic bonds in cellobiose and other short cellooligosaccharides. 
However, features such as good stability to temperature, pH, ions and chemicals are required 
characteristics for industrial applications. This work aimed to provide a comparative biochemical 
analysis of three thermostable BGLs from Pyrococcus furiosus and Thermotoga petrophila. The 
genes PfBgl1 (GH1 from P. furiosus), TpBgl1 (GH1 from T. petrophila) and TpBgl3 (GH3 from T. 
petrophila) were cloned and proteins were expressed in Escherichia coli. The purified enzymes 
are hyperthermophilic, showing highest activity at temperatures above 808C at acidic (TpBgl3 and 
PfBgl1) and neutral (TpBgl1) pHs. The BGLs showed greatest stability to temperature mainly at 
pH 6.0. Activities using a set of different substrates suggested that TpBgl3 (GH3) is more specific 
than GH1 family members. In addition, the influence of six monosaccharides on BGL catalysis 
was assayed. While PfBgl1 and TpBgl3 seemed to be weakly inhibited by monosaccharides, 
TpBgl1 was activated, with xylose showing the strongest activation. Under the conditions tested, 
TpBgl1 showed the highest inhibition constant (Ki = 1100.00 mM) when compared with several 
BGLs previously characterized. The BGLs studied have potential for industrial use, specifically the 
enzymes belonging to the GH1 family, due to its broad substrate specificity and weak inhibition by 
glucose and other saccharides.  
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O açaí, fruto da palmeira Euterpe oleracea, contém 5-20% de parte comestível, sendo o 

restante de sua massa correspondente à semente que não é aproveitada na indústria alimentícia.  
Somente no Pará são geradas anualmente cerca de 800 mil toneladas de sementes de açaí, não 
havendo uma destinação apropriada para este resíduo. Contudo, os açúcares presentes na semente 
de açaí são substratos potenciais para a produção de hidrogênio (H2) via digestão anaeróbia 
utilizando culturas mistas de microrganismos presentes no lodo anaeróbio como inoculo da 
fermentação. A utilização de H2 como vetor energético apresenta diversas vantagens, uma vez que 
sua combustão libera uma grande quantidade de energia e produz apenas água como produto de 
reação. Este trabalho teve como objetivo avaliar a produção de H2 por digestão anaeróbia utilizando 
os carboidratos presentes na semente de açaí, obtidos após hidrólise ácida deste material. 
Inicialmente, foi realizada uma hidrólise da semente de açaí para obtenção de um hidrolisado rico em 
monossacarídeos contendo 85,7% manose, 4,7% glicose, 1,3% arabinose, 5,6% xilose e 2,6% 
galactose. O lodo anaeróbio utilizado como inóculo foi obtido na estação de tratamento de esgoto da 
CEDAE. Para reduzir a quantidade de microrganismos consumidores de H2 presentes no lodo, foram 
realizados pré-tratamentos térmicos (65 C

o
; 30 min) ou ácidos (pH 2,0; 1 h). O meio reacional das 

fermentações foi composto do lodo pré-tratado e do substrato (meio sintético ou hidrolisado de 
semente de açaí). Ambos os pré-tratamentos testados resultaram em rendimentos de 1,87 
molH2/molcarboidrato em 24 h de fermentação, porém, após pré-tratamento ácido houve a necessidade de 
aclimatação do lodo por 20 h a 35 

o
C, enquanto o lodo submetido ao tratamento térmico pode ser 

utilizado diretamente, sendo, por isso, utilizado nos demais experimentos. Posteriormente, foi 
avaliada a influência de diferentes razões entre a demanda química de oxigênio do substrato 
(DQOsubstrato) e dos sólidos suspensos voláteis do inóculo (SSVinóculo), correspondentes a 0,25, 0,5, 1, 
2, utilizando 10,666 g.L

-1
 de SSVinóculo, e uma relação de 0,25 com 21,33 g.L

-1
 de SSVinóculo obtendo-

se, respectivamente, as produções de 1,48; 2,09; 2,50; 2,50 e 2,55 mmolH2 e consumo de substrato 
de 45,2%, 44,5%, 38,0%, 27,9% e 79,5%. A relação 0,25 com 21,33 g.L

-1
 de SSVinóculo resultou no 

melhor rendimento de 2,01 molH2/molcarboidrato. Utilizando esta melhor relação, foi realizada uma 
cinética de produção com hidrolisado de semente de açaí, tendo sido obtido um rendimento de 2,04 
molH2/molcarboidrato e produtividade de 0,14 molH2/molcarboidrato/h  em 15 horas. 
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Glicerina e POME (do inglês, Palm Oil Mill Effluent) são efluentes gerados em grande quantidade no 
Brasil pelas indústrias de biodiesel e de óleo de palma, respectivamente. Bactérias presentes em 
lodos anaeróbios são capazes de metabolizar a matéria orgânica presente nestes efluentes, gerando 
hidrogênio (H2) ou metano (CH4) – produtos de grande interesse devido à elevada densidade 
energética. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um processo de produção sequencial de 
hidrogênio e metano utilizando glicerina ou POME como matérias-primas, de forma a incorporar um 
maior percentual de átomos das matérias-primas nos produtos, em comparação com os processos de 
produção destes gases separadamente. Foram empregados glicerina ou POME fornecidos por 
indústrias brasileiras e lodo anaeróbio cedido pela CEDAE. Para produção de H2 o lodo anaeróbio foi 
pré-tratado a pH 2,0 por 1h para seleção dos organismos produtores do gás de interesse, enquanto 
para produção de CH4 foi empregado o lodo anaeróbio in natura. O POME foi hidrolisado com 0,75% 
m/v de PEV (Preparado Enzimático Vegetal) por 2h, a 45 ºC; pH 7,0 e 200 rpm, para liberação dos 
ácidos graxos de cadeia curta. A glicerina foi diluída a 4 g/L. Uma primeira etapa de produção de H2 
foi conduzida a 35 °C, pH 6,5 e 150 rpm, utilizando 22,5 mL de glicerina ou 19 mL de POME e 10 g/L 
de sólidos suspensos voláteis de lodo pré-tratado. O efluente deste processo, denominado HPLW (do 
inglês, Hydrogen Production Liquid Waste) foi utilizado como matéria-prima para produção de CH4, a 
37 °C, pH 7,0 e relação lodo:HPLW de 1:3 (v/v). A partir de glicerina foram produzidos 729,3 ± 9,6 
mL/L de H2 após 23h de processo e 209,1 ± 25,7 mL/L de CH4 após 20 dias de processo. A utilização 
de POME levou às produções de 584,0 ± 1,5 mL/L de H2 após 24h de processo e 221,6 ± 5,5 mL/L de 
CH4 após 25 dias de processo. Adicionalmente, o aproveitamento do HPLW promoveu a redução de 
DQO (demanda química de oxigênio) de 55% e 57% nos efluentes gerados a partir da fermentação 
de glicerina e POME, respectivamente. O processo sequencial para produção de H2 e CH4 a partir de 
glicerina ou POME engloba utilização de matérias-primas renováveis, aproveitamento de resíduos 
industriais, tratamento de efluentes, economia de átomos e eficiência energética, em um processo 
renovável e sustentável.  
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 A produção de açúcar e etanol a partir da cana-de-açúcar gera grande quantidade de 
resíduos que podem ser explorados para a produção de glicose, considerada uma molécula 
plataforma para a geração de diversos insumos químicos. Esse processo de transformação consiste 
essencialmente das etapas de pré-tratamento da biomassa, que visa deixar a celulose mais exposta 
à ação enzimática, e hidrólise enzimática, que tem o objetivo de converter a celulose em glicose. Na 
tentativa de reduzir os custos, riscos operacionais e degradação dos monossacarídeos, o presente 
trabalho avaliou a associação do pré-tratamento biológico (PTB) da palha de cana-de-açúcar com o 
pré-tratamento hidrotérmico (PTH), buscando diminuir a severidade do processo. Para tal, o fungo 
Pleurotus ostreatus INCQS 40310 foi utilizado para o PTB, sendo inoculado na concentração de 10 
mg de micélio/g de biomassa e incubado a 30 °C por 20 dias. O PTH foi realizado a 160 ou 170 °C, 
por 10 ou 40 minutos em atmosfera de nitrogênio, com uma proporção de biomassa:água de 1:10. 
Para as associações, o PTB foi realizado por 20 dias, sendo a biomassa pré-tratada recuperada e 
submetida ao PTH, nos diferentes tempos e temperaturas avaliados. Ao final dos processos, as 
frações sólidas foram lavadas com água destilada. A caracterização química das amostras pré-
tratadas evidenciou o aumento da disponibilidade da celulose, tendo a biomassa in natura, após PTB 
e após PTH (170 °C/40min) apresentado 37,4%, 43,3% e 55,4% de glucana, respectivamente. O PTB 
foi responsável por reduzir 20% da lignina, fenômeno correlacionado com a ação das enzimas lacase 
e manganês peroxidase produzidas pelo fungo, com atividade máxima de 0,13 e 0,02 U/g no 10° e 
20° dia de tratamento, respectivamente. O PTH solubilizou 70% da fração hemicelulósica. Para 
verificar a eficiência dos pré-tratamentos no aumento da digestibilidade da celulose foi realizada a 
hidrólise enzimática das amostras utilizando as enzimas comercias Celluclast 1.5 L e Novozymes 
188. Os ensaios foram incubados a 50 ºC, 200 rpm e alíquotas foram retiradas e analisadas por 
HPLC. Após 72 h de hidrólise, o PTB e o PTH resultaram em aumentos na liberação de glicose 
equivalentes a 1,4 e 4,5 vezes, respectivamente, em relação a biomassa in natura. Ao realizar a 
associação do PTB e PTH foi possível reduzir o fator de severidade do processo e aumentar a 
eficiência, já que a temperatura do PTH foi reduzida em dez graus (160 °C/40 min), porém um 
aumento de 20% na liberação de glicose foi obtido. 
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 O caprilato de butila é um éster sintetizado a partir do ácido caprílico e do butanol, apresentando 

aroma similar ao de manteiga e ervas. Apesar da sua produção industrial já possuir uma rota química 

estabelecida, a síntese enzimática é pouco explorada e apresenta algumas vantagens em relação à 

qualidade do produto final. O objetivo deste trabalho foi avaliar a síntese do caprilato de butila 

utilizando as lipases comerciais Novozym 435 (Candida antarctica) e Lipozyme RM IM (Rhizomucor 

miehei). As reações ocorreram sob agitação orbital com rotação de 150 rpm, razão molar entre ácido 

caprílico e butanol de 1:2 e carga enzimática de 4% com relação a massa de ácido. Em estudos 

preliminares, foram avaliadas as seguintes temperaturas: 30°C, 40, 50 e 60°C. A temperatura de 

50°C foi selecionada para estudos posteriores uma vez que essa condição resultou nas maiores 

conversões para as enzimas Novozym 435 e Lipozyme RM IM em sistema livre de solvente, 

equivalentes a 87±0,5% e 79±0,6%, respectivamente. As reações realizadas nas temperaturas de 

30°C, 40°C e 60°C apresentaram rendimentos de 74%, 78% e 47%, respectivamente. Posteriormente 

as reações foram estudadas em sistema livre de solvente ou com a adição de 1,5 mL de solvente 

orgânico (hexano, heptano, ciclo-hexano, isoctano e xileno). Todas as reações foram realizadas em 

triplicata e alíquotas foram retiradas no início e no fim das reações (180 min) e analisadas por CLAE. 

Nas reações em que foi utilizada a enzima Novozym 435 não foi observado influência significativa dos 

solventes na reação, uma vez que a reação sem solvente apresentou rendimento de 87±0,4% e as 

reações com os diferentes solventes resultaram em rendimento médio de 87±0,5%. No entanto, a 

adição de hexano no sistema reacional catalisado pela Lipozyme RMIM resultou em um aumento no 

rendimento de 15% em relação ao sistema livre de solvente, equivalente a uma conversão de  

91±0,8%. Para os demais solventes avaliados não foram verificados rendimentos superiores ao 

sistema sem solvente. A adição de diferentes volumes de hexano (0,5, 1,5, 2,5, e 3,5mL) nas reações 

com a Lipozyme RMIM resultou em conversões de 79%, 90%, 78% e 75%, respectivamente. 

Adicionalmente, verificou-se que a adição de água (25µL) e peneira molecular (0,5g) não influenciou 

nos rendimentos das reações catalisadas por ambas as enzimas. Tais resultados, ainda que 

preliminares, indicam o potencial na aplicação dessas lipases na síntese do caprilato de butila.  
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O éster caprilato de octila, sintetizado a partir do ácido caprílico e do octanol, pode ser utilizado como 

aromatizante e flavorizante na formulação de produtos para higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, 
fármacos e alimentos. A esterificação de ácidos graxos por via enzimática, utilizando lipases, ocorre em 
condições brandas de reação, o que pode simplificar os processos e reduzir os impactos ambientais das 
sínteses convencionais de ésteres. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes condições reacionais 
para a síntese do caprilato de octila, visando o máximo rendimento. A síntese do caprilato de octila foi 
realizada utilizando a lipase B de Candida antarctica imobilizada (Novozym® 435), na ausência de 
solventes. O acompanhamento da reação foi feito através da avaliação da redução do índice de acidez e 
das concentrações de reagentes e produtos ao término da reação por HPLC. Através de metodologias 
de planejamento experimental, foram avaliadas diferentes temperaturas (35°C, 50°C e 65°C), razões 
molares ácido:álcool (1:1, 1:2 e 1:3) e cargas enzimáticas (1%, 2,5% e 4% relativas à massa de ácido). 
Os resultados obtidos nesta fase apontaram rendimento máximo de 93,2 ± 0,2% para uma reação 
conduzida a 65°C, com carga enzimática de 4% e razão molar 1:3. Foi observado que o rendimento da 
reação está diretamente correlacionado ao aumento da temperatura e da carga enzimática. Verificou-se, 
todavia, que o aumento da razão molar, reduziu o rendimento na reação com carga enzimática até 4%. 
Fixando-se a temperatura em 65°C e variando a carga enzimática e a razão molar, foi obtido um 
rendimento de 95,3 ± 0,2% com carga enzimática de 4,61% e razão molar 1:2. Adotando-se uma relação 
(R) entre as massas dos reagentes (álcool – ácido) e a massa de enzima, visando reduzir a carga 
enzimática e o excesso de octanol, foi avaliado um novo conjunto de condições reacionais. Os valores 
de R entre 12 e 83 resultaram em rendimentos superiores a 90%. O rendimento máximo obtido foi de 
95,6 ± 0,9% de caprilato de octila, para R igual a 12, utilizando uma carga enzimática de 1,5% em 
relação à massa de ácido caprílico, razão molar ácido:álcool de 1:1,3, temperatura de 65ºC, em 3hs de 
reação. O rendimento da síntese do caprilato de octila obtido neste trabalho é 5% superior ao máximo 
reportado por outros estudos de síntese enzimática do caprilato de octila na ausência de solvente e 
tempo de reação 85% menor.   
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A Biotecnologia desenvolve ferramentas capazes de otimizar a produção de solventes 

verdes, pois este é um dos grandes gargalos da indústria química. Para isto, este projeto teve por 

objetivo utilizar ferramentas biotecnológicas, por meio da transformação genética de bactérias para 

otimização da produção de butanol utilizando uma fonte renovável, a fim de atender os setores da 

agroindústria, em especial o setor sucroenergético. Para alcançar tal objetivo, a clonagem do vetor foi 

realizada em E. coli DH5α e a seleção feita em meio contendo tetraciclina. Para a confirmação da 

presença do gene correto no plasmídeo foi realizado o corte pela enzima de restrição EcoRI. O teste 

da funcionalidade do gene foi realizado usando a enzima Fnu4HI, com abordagem de metilação. 

Como característica inovadora, foi desenhado outra versão da metilase do fago φ3T e o teste da 

funcionalidade foi realizado com a enzima Fnu4HI, cuja ação no vetor sem metilação foi o corte em 

mais de 40 sítios. O vetor contendo o gene da metilase φ3T ficou imune à digestão com Fnu4HI. O 

gene sintético otimizado φ3T-MTP obteve os mesmos resultados do gene normal, a clonagem do 

vetor foi confirmada, incluindo a presença dos sítios de restrição preditos. A resistência do vetor à 

digestão pela enzima Fnu4HI confirma a funcionalidade do gene. Ao final do projeto obteve-se um 

microrganismo com maior produção de butanol em relação ao selvagem. A metodologia de 

construção do gene foi submetido ao processo de patenteamento. 
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A química verde segundo o olhar de licenciandos em química: um 
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O presente trabalho apresenta um relato de experiência docente-discente, no âmbito das disciplinas 
obrigatórias Fundamentos de Termodinâmica Clássica e Fundamentos de Química Quântica, ambas 
oferecidas pela UFRJ aos alunos do curso de Licenciatura em Química, experienciada a partir da 
implementação de temas geradores escolhidos individualmente por cada aluno. A escolha do tema 
gerador teve por finalidade uma proposta transdisciplinar e contextualizadora, que abordassem 
diferentes conteúdos de físico-química no ensino superior. O objetivo é experienciar a química, 
presente nas disciplinas do curso de graduação, de uma forma mais integrada e contemplando formar 
profissionais aptos ao desenvolvimento de práticas mais sustentáveis. Em suma, trata-se de um 
relato de experiência docente-discente, de natureza qualitativa, com delineamento bibliográfico, que, 
a partir de uma temática específica, buscou uma contextualização sócio-político-econômica-
ambiental, capaz de embasar o processo de empoderamento de competências e habilidades dos 
futuros docentes, para além daquelas que os Parâmetros Curriculares Nacionais orientam. Assim 
sendo, os resultados dessa pesquisa são frutos de debates sobre o mapeamento de conhecimentos 
discentes prévios - acerca do tema gerador Química Verde - e a compreensão discente entre a 
relação desse tema com a disciplina cursada. Os assuntos que mediaram o debate abordaram 
questões inerentes à definição de química verde, aos princípios a ela associados, a consonância de 
tais princípios com a disciplina que cursavam e a projeção de um por vir docente dentro dessa 
filosofia. Os argumentos que nutriram essas rodas de conversa dialogaram com referenciais teóricos 
epistemológicos previamente escolhidos. Entre as informações obtidas destacam-se que, cerca de 
75% dos alunos tinham claros pelo menos um dos 12 princípios propostos por Anastas e Warner, 
mas apenas 7% destes tinham ciência dos outros doze princípios da Química Verde, formulados por 
Winterton em 2001. Além disso, poucos foram os que conseguiram identificar qualquer relação entre 
os conteúdos estudados e a Química Verde, no entanto esse aspecto sofreu drástica mudança ao 
longo do período em que os debates foram realizados durante as rodas. Vale a pena destacar que 
apenas uma aluna conseguiu tecer um paralelo sobre aspectos capitalistas que atravessam essa 
temática. É possível concluir que este tipo de atividade pedagógica é de suma importância na 
formação de futuros profissionais conscientes de seu papel na sociedade e, principalmente, como 
cidadão que deve ter um papel ativo frente aos aspectos ambientais. A atividade realizada torna-se 
mais relevante ainda por se tratar de discentes do curso de licenciatura, que devem ser considerados 
como futuros agentes multiplicadores. 
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A REPRESENTATIVIDADE DO ENSINO DE QUÍMICA VERDE NO 
BRASIL: UM ESTUDO A PARTIR DE REDES SOCIAIS. 
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Conceição dos Santos1, Álvaro Chrispino1  
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Centro
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2
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Este trabalho trata-se de uma pesquisa do estado da arte sobre Química Verde (QV) na área de 
Ensino de Ciências e construído a partir da análise de 260 revistas nacionais indexadas em Qualis 
A1, A2 e B1 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na área 
de Ensino. Pesquisou-se, nessas revistas, qualquer artigo que possuísse o termo QV no título, 
palavra-chave, resumo e/ou texto, chegando a um universo de 31 artigos com 68 palavras-chave, o 
que evidencia que este ainda é um tema pouco discutido, na área pesquisada. A partir desses 
artigos, foram construídas redes sociais a fim de analisarmos de que modo esses trabalhos 
relacionam-se. 

As redes sociais foram elaboradas através do software NodeXL, sendo uma rede sobre palavras-
chave, outra que apresenta a relação entre os autores dos artigos em análise e uma última sobre os  
referenciais utilizados. Referente à primeira rede, como já era esperado por ser tema norteador do 
trabalho, QV foi a palavra-chave com maiores centralidades, seguido de “Ensino de Química”, o que é 
um fato curioso, uma vez que, apesar de não ser um tema tão recorrente em sala de aula, é algo que 
vem ganhando representatividade e está em uma crescente. 

A análise da segunda rede nos permitiu identificar dois autores de grande relevância, que 
apresentaram maior centralidade de grau, ou seja, aqueles que estabelecem maior relação com os 
demais autores. O primeiro é o professor Carlos Alberto Marques, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, que possui atuação ativa na área tanto no desenvolvimento de projetos de pesquisa quanto 
em produção bibliográfica, estando uma de suas obras dentre as mais referenciadas pelos artigos em 
análise. Em seguida, destacamos a pesquisadora Vânia Zuin, professora da Universidade Federal de 
São Carlos, com atuação extensa na área de QV, inclusive, na esfera internacional.  

Além disso, a análise da terceira rede sobre as referências apresentadas nos artigos em análise 
identificamos “Green Chemistry - os 12 princípios da Química Verde e sua inserção nas atividades de 
ensino e pesquisa” como a mais citada. Isso se justifica pelo fato de que o artigo discute os 
fundamentos da QV, fazendo um breve histórico sobre o seu surgimento e desenvolvimento, além de 
mostrar aplicações dos princípios da QV na indústria, no ensino e na pesquisa básica em químicos. 
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AVALIAÇÃO DE ADITIVOS VERDES COMO ANTIOXIDANTES DE 
BIODIESEL METILICO DE SOJA ARMAZENADO POR 60 DIAS EM 

RECIPIENTE DE AÇO 
 

Vânia Mori 1, Renato de Oliveira Soares1 e Eduardo Homem de Siqueira 
Cavalcanti1  
1 

Instituto Nacional de Tecnologia – Divisão de Corrosão e Degradação - DICOR, Av. Venezuela, 82 Sala 604,  
Rio de Janeiro –RJ, vania.mori@int.gov.br  

 
 O presente trabalho tem como objetivo avaliar a estabilidade de armazenamento do biodiesel 

na presença de aditivos verdes como os extratos de tanino, chá verde e a mistura de chá verde e 

BHT e comparar a sua eficiência com os aditivos sintéticos butil-hidroxi tolueno (BHT) e o 

tercbutilhidroquinona (TBHQ) comumente empregados pela indústria. O processo oxidativo do 

biodiesel, pode ser minimizado, pela ação de antioxidantes sintéticos, comumente de origem fenólica 

derivados da nafta, BHT e o TBHQ.  Face aos elevados custos e concentrações exigidas desses 

produtos, antioxidantes alternativos derivados de produtos naturais, também conhecidos como 

antioxidantes verdes têm sido investigados. Muitos estudos vêm sendo feitos na busca de 

antioxidantes alternativos para o biodiesel, como por exemplo, os óleos extraídos de sementes e 

vegetais, tais como extratos de chá verde, tanino, cravo-da-índia, dentre outros. 

A metodologia de estudo da vida de prateleira foi realizada utilizando recipientes de aço 

carbono com capacidade de 1 L, sendo preenchidos 800 mL de cada um, com biodiesel metílico de 

soja comercial sem e com os aditivos antioxidantes citados na concentração de 500 mg/Kg. O tempo 

de armazenamento foi de 60 dias, sendo monitoradas a cada 15 dias, as características de aspecto, 

teor de água, índice de acidez, bem como a estabilidade oxidativa dos mesmos, através da técnica de 

oxidação acelerada - método Rancimat (Norma EN 14112:2016) estabelecida pela ANP, que permite 

a obtenção do período de indução (PI) do biodiesel.  

Os resultados obtidos que em tempo zero todos apresentaram para o biodiesel contendo 

tanino, um período de indução inferior a 8 horas que é o valor mínimo de PI atualmente exigido pela 

ANP. Entretanto, o extrato de chá verde puro e a  mistura chá verde e BHT apresentaram valores de 

8,01 e  de 9,39 horas, respectivamente. Cabe desatacar que apenas essa mistura e o THBQ puro 

mantiveram   um período de indução superior a 8 horas durante 15 dias.  Não obstante os presentes 

resultados a utilização de novas formulações com extratos de chá verde, podem ser uma alternativa 

promissora como um antioxidante verde para o biodiesel metílico de soja.  
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Conversão de Etanol à 1,3-butadieno com 2% ZnO/MgO–SiO2 (1:1): 
Mecanismos de Reação e Balanço de Massa dos Produtos 
Químicos Formados Calculado com Dados Reportados na 

Literatura 

Adriana K. Goulart 1, Ana Karolina M. Figueiredo1,2, Peter R. Seidl1, Luiz F. Leite 1

1 Escola de Química - UFRJ 
2 Agência Nacional do Petróleo 
Email: adriana.goulart@ufrj.br 

O etanol de origem renovável pode ser usado como matéria-prima para a produção de inúmeros 
produtos químicos de maior valor agregado, como o 1,3-butadiene (BD), comumente empregado na 
fabricação de inúmeros materiais poliméricos, tais como: a borracha estireno-butadieno, o 
polibutadieno, o látex estireno-butadieno, o polímero acrilonitrila-butadieno-estireno e a borracha nitrila. 
A maior parte do BD é produzida como subproduto do craqueamento a vapor da nafta petroquímica às 
olefinas leves. Entretanto, a disponibilidade de gás de folhelho, shale gas, tem alterado o perfil de 
produtos gerados no craqueamento. Assim, boa parte das tecnologias voltadas para produzir BD foram 
encerradas nas últimas décadas, o que pode ocasionar uma possível escassez desse produto no 
mercado nos próximos anos. Atualmente, é crescente o uso de recursos renováveis para produzir 
combustíveis e produtos químicos. Tendo em vista a importância de descobrir uma rota verde eficiente 
para produzir BD e que o bioetanol é uma das fontes potenciais mais relevantes de biocarbono, novas 
rotas catalíticas estão sendo propostas para viabilizar a conversão direta de bioetanol à BD. Entretanto, 
o mecanismo das reações envolvidas na conversão do etanol ao butadieno é complexo, ainda está em
fase de discussão e resulta na formação de uma séria de subprodutos não tão rentáveis. Por isso, este
resumo tem como objetivo realizar uma breve revisão bibliográfica sobre as reações envolvidas nessa
transformação e um balanço de massa para estimar os rendimentos de todos os componentes químicos
formados a partir de dados reportados por artigos na literatura. O cálculo dos principais componentes
formados baseou-se nos resultados reportados por Larina, Kyriienko e Solovjev (2015). Nesse, a
seletividade (58,7%) e o rendimento do BD (38,8%) foram alcançados com o uso do catalisador 2%
ZnO/MgO–SiO2 (1:1) sob as seguintes condições operacionais: 673K, WHSV = 1.0 h-1 e 3 h de
duração. Para a realização de um balanço detalho quanto aos subprodutos gerados, os cálculos foram
adaptados com as seletividades de cada coproduto em relação ao BD informados por Sekiguchi et al.
(2015). O balanço de água também foi considerado. Os resultados mais relevantes referem-se à
importância do reciclo do etanol não convertido junto ao acetaldeído e dietil-eter formados na reação
para aumentar os rendimentos do BD e do etileno, produto secundário cujo valor de mercado é
significativo para amortizar despesas operacionais, aumentando assim a economia do processo.
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 Estudo da Influência de Solventes Alternativos na Síntese de 
Cetonas Alfa,Beta-Insaturadas 

Guilherme Silva Torrezan*, Diego Alves Monteiro, Carlos Roberto Polaquini, 
Eleni Gomes, Marcelo Freitas Lima, Luis Octavio Regasini  
 Departamento de Química e Ciências Ambientais, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – Unesp – 
São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil). Email  do autor correspondente : guilherme_panz@hotmail.com  

Dentre os 12 princípios da Química Verde, a busca por solventes alternativos é indicada, visando a 
redução dos impactos ao ambiente1,2. O presente estudo investigou a substituição do metanol (solvente 
convencional) por solventes menos tóxicos, como glicerol, PEG-400, etanol e água, em reações de 
síntese de cetonas α,β-insaturadas. As cetonas α,β-insaturadas são valiosos síntons para a preparação 
de heterociclos e demonstram diversas atividades biológicas3,4. Foi realizada a síntese das cetonas 
α,β-insaturadas 1 e 2, utilizando metanol como solvente sob catálise básica (Figura 1). Os produtos 
brutos foram purificados por sucessivas recristalizações e utilizados como substâncias de referência. 
Essas substâncias foram caracterizadas por técnicas espectroscópicas (UV-Vis, IV e RMN de 1H e 13C), 
espectrométrica (MS) e termoanalíticas (DSC e TG). As substâncias 1 e 2 foram preparadas utilizando 
os solventes alternativos (glicerol, PEG-400, etanol e água). As reações foram realizadas em três 
eventos independentes sob as mesmas condições reacionais de temperatura (40 °C), catálise (NaOH 
0,25 mol/L, 10 mL) e tempo (48 h). Os meios reacionais foram vertidos em gelo, filtrados, lavados com 
água destilada e secos à temperatura ambiente. Os produtos brutos foram caracterizados por RMN de 
1H. O rendimento das reações foi determinado por HPLC-DAD (344 e 328 nm). Para a síntese de 1, o 
glicerol e água apresentaram elevados rendimentos, 92% e 71%, respectivamente, quando 
comparados ao etanol (6%) e metanol (36%). Não foi observado a formação de produto na reação com 
PEG-400. O uso de etanol, PEG-400 e glicerol na preparação da substância 2 conduziram a altos 
rendimentos com valores de 92%, 67%, e 84%, respectivamente. Devido ao possível efeito hidrofóbico 
em reações de dicondensação, a substância 2 sintetizada em água apresentou baixo rendimento (8%). 
Concluindo, o uso do glicerol mostrou ser uma alternativa viável, ecologicamente preferível e eficiente 
de acordo com os princípios da Química Verde, contudo é um solvente abundante proveniente da 
produção de biodiesel. 

Figura 1. Sínteses das cetonas α,β-insaturadas 1 e 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referências 1 LERNARDÃO, Eder João et al. Green chemistry: os doze princípios da química verde e sua inserção nas atividades 
de ensino e pesquisa. Química Nova, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 123-129, 2003. 2 CAPELLO, Christian; FISCHER, Ulrich; 
HUNGERBÜHLER, Konrad. What is a green solvent? A comprehensive framework for the environmental assessment of 
solvents. Green Chemistry, v. 9, n. 9, p. 927-934, 2007..3 MARZINZIK, Andreas L.; FELDER, Eduard R. Key intermediates in 
combinatorial chemistry: access to various heterocycles from α, β-unsaturated ketones on the solid phase. The Journal of 
organic chemistry, v. 63, n. 3, p. 723-727, 1998.4 GE, Hai-Xia et al. Inhibitory effect of curcumin analogs on tissue factor 
procoagulant activity and their preliminary structure–activity relationships. Medicinal Chemistry Research, v. 22, n. 7, p. 3242-
3246, 2013. 
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A educação para química verde (QV) traz novos desafios que abrem oportunidades para o 
desenvolvimento de atividades para aprendizagem no contexto industrial com os princípios da QV. 
Nesse sentido, aqui é divulgada uma abordagem para introduzir o pensamento da ACV, interpretar 
dados reais de indústrias brasileiras à luz dos 12 princípios e fornecer um ícone do perfil verde de 
produtos que originam de processos onde há prevenção da poluição. Os estudos de caso sobre 
produção mais limpa da CETESB foram reconhecidos como fonte de dados para atividades na 
disciplinada de QV no curso de graduação de química. Eles exemplificam as aplicações dos 
princípios da QV e também possibiltam diferenciar QV de Cleantech (tecnologias limpas). Assim 
sendo, a atividade aqui ilustrada inclui dois casos que podem ser interligados na cadeia produtiva:     
a) a produção de resinas alquídicas para vernizes e esmaltes, tendo garrafas PET substituindo um 
dos reagentes; b) O anidrido maleico, utilizado na composição de resinas alquídicas, mas que é 
obtido via método convencional, porém, o resíduo do processo pode ser transformado em produto 
comercial, o ácido fumárico. Embora as atividades para a elaboração do ícone de perfil verde sejam 
de natureza qualitativa, com este caso é possível discutir os cálculos da economia atômica, entre 
outros aspectos, em relação ao processo mais verde para a produção do anidro maleico. O ícone do 
NEMI (National Environmental Method Index), originalmente elaborado para análises químicas, foi 
transformado no ícone do perfil verde de produtos tendo como quadrantes as etapas essenciais para 
uma ACV de substâncias químicas: 1) a origem da matéria-prima, 2) o método de produção, 3) o uso 
do produto e 4) o seu descarte. Cada etapa do ciclo pode ser relacionada a um conjunto de princípios 
no formato de tabela com diferentes tons de verde para facilitar as discussões. Quando os princípios 
são atendidos ou não, o respectivo quadrante recebe um tom do grau verde de I a V, acompanhado 
de argumentos que justificam a identificação da aplicação dos princípios. E com isso surgem novos 
questionamentos que possibilitam identificar o que é Cleantech ou QV. Esta estratégia tem se 
demonstrado útil para a disciplina QV, mas pode ser aplicada em outros contextos, incluindo a análise 
do perfil verde de produtos do cotidiano; também auxilia identificar as limitações do alcance dos 
princípios verdes e o potencial para inovação em cada etapa do CV de tecnologias estabelecidas e 
emergentes.  
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A quitosana é um polímero natural, extraído principalmente de carapaças de crustáceos. Ao serem 

criadas alternativas para a sua utilização como matéria prima, espera-se que ocorra diminuição do 

impacto ambiental causado pelo descarte das carapaças de crustáceos, que ocorre sobretudo nos 

locais onde estes animais são processados ou os resíduos são estocados. Além do seu baixo custo, 

este produto é renovável, biodegradável e bioabsorvível, tendo como vantagem adicional o fato de 

gerar produtos de fácil degradação e que não são tóxicos, imunogênicos ou carcinogênicos. Estas 

características da quitosana demonstram seu grande potencial sócio-econômico-ambiental como 

matéria prima barata e ambientalmente correta. Propriedades como cristalinidade, morfologia e tempo 

de degradação dos compósitos a base de quitosana são fundamentais, e podem ser modificados 

tendo em vista o propósito almejado, o que amplia sua aplicabilidade. O presente trabalho trata-se de 

uma pesquisa descritiva-exploratória, com delineamento bibliográfico. A revisão bibliográfica foi 

realizada na Web of Science. Os artigos selecionados foram analisados segundo critérios pré-

estabelecidos, que buscaram agrupar ideias centrais dentro dos princípios da química verde. Dentre 

as áreas que a quitosana agrega valor destacam-se as de biotecnologia, cosméticos, agroindústria, 

alimentícios, biomédicos, farmacêuticos, têxteis, energia, corrosão, papel, entre outras, além de ser 

amplamente utilizada em processos de tratamento e purificação de água e de efluentes industriais. 

No universo analisado, pelo menos 8, dos 12 princípios - propostos por Anastas e Warner – que 

direcionam a química verde, foram identificados. A pesquisa não só apresentou um perfil de uso e 

aplicações da quitosana dentro da filosofia da química verde - que corrobora com a viabilidade de seu 

emprego - mas também evidenciou em quais nichos seu uso apresenta potencial para agregar valor. 

Do ponto de vista estratégico e operacional, a metodologia qualitativa mostrou-se muito satisfatória 

com o intuito de se elaborar o desenho experimental de propostas futuras, com vistas a aplicações 

com interesse industrial. 
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Os inibidores de precipitação comerciais de asfaltenos empregados atualmente são compostos de 
origem fóssil, e alguns não são biodegradáveis. Com o estabelecimento da Química Verde, tem 
havido uma crescente preocupação com o meio ambiente e com a busca por desenvolver produtos e 
tecnologias mais limpas com o propósito de se alcançar a sustentabilidade. O líquido da casca de 
castanha de caju (LCC) é um subproduto do beneficiamento do caju, e se caracteriza por ser uma 
fonte potencial de alquil fenóis verdes. O LCC representa aproximadamente 25% do peso da 
castanha e é considerado um subproduto de agronegócio do caju, de baixíssimo valor agregado. O 
uso de inibidores é um dos métodos mais eficazes para prevenir e remediar a precipitação de 
asfaltenos, pois são capazes de impedir ou retardar a agregação dessas moléculas. O presente 
trabalho tem como objetivo a preparação e avaliação do desempenho de uma formulação inibidora 
verde a base de resina alquil fenólica termoplástica para a estabilização de moléculas asfaltênicas. 
Para a obtenção do inibidor foi sintetizada uma resina fenólica a partir do LCC e livre de formaldeído. 
Cinamaldeído foi utilizado como agente de condensação em substituição ao formaldeído, por ser 
menos tóxico e ecologicamente amigável. O cinamaldeído (3-fenil-2-propenal) é uma molécula 
orgânica também de fonte renovável, presente no óleo essencial de cascas de canela. A resina foi 
sintetizada em meio básico e caracterizada por FTIR e H

1
 RMN. A capacidade de inibição foi avaliada 

com o uso da técnica de Infravermelho Próximo (NIR), utilizando uma fração de moléculas 
asfaltênicas extraídas de diferentes petróleos. O inibidor sintetizado foi formulado com uma mistura 
de solventes e apresentou potencial para estabilização de moléculas asfaltênicas. O desempenho do 
inibidor foi melhor para as dispersões de asfaltenos oriundas de óleo médio, cuja eficiência de 
inibição foi de até 20% maior que com os asfaltenos obtidos de óleos pesado e extrapesado. 
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As construções verdes e sustentáveis (do inglês: green building) são edificações em consonância 
com os ideais de sustentabilidade. O Núcleo de Estudos em Biomassa e Gerenciamento de Águas 
(NAB), da Universidade Federal Fluminense (UFF), foi idealizado e concebido dentro desse conceito, 
sendo norteado por quatro princípios fundamentais: a viabilidade econômica, a funcionalidade, a 
sustentabilidade (do ponto de vista ambiental), e o design arquitetônico. Tais preceitos estiveram 
presentes desde a escolha dos materiais utilizados durante a construção, até os custos ambientais e 
de manutenção do edifício. Além disso, também foram contempladas questões inerentes à eficiência 
energética, uso sustentável da água, qualidade dos ambientes internos, acessibilidade, entre outras. 
Assim, o presente trabalho exibe a concepção de um centro de excelência em inovação e pesquisa, 
pautado na filosofia da química verde, desde a sua idealização, até seu plano de empreendimento. O 
prédio possui uma filosofia própria baseada na generosidade e solidariedade da equipe que dá anima 
a sua estrutura física, precisamente caracterizada pelo seu símbolo, uma espiral aberta que remete 
ao ciclo do petróleo. O logo é representado por cinco elementos: sol (amarelo), plantas (verde), terra 
(laranja), mar (azul) e petróleo (preto), que reflete a filosofia da equipe científica. Fazem parte do NAB 
onze laboratórios, os quais direta ou indiretamente adotam os princípios da química verde; duas salas 
multifuncionais; uma oficina de mecatrônica; um almoxarifado de reagentes químicos e um auditório 
com capacidade para 250 pessoas sentadas. Em suma, o projeto arquitetônico faz uma releitura de 
edificação que valoriza o coletivo, integra-se com ambiente circundante, natural e construído, 
assegura a acessibilidade, combinando o aspecto científico com a sustentabilidade em suas várias 
faces e ainda oferece um belo cenário da Baía de Guanabara. 
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A combined theoretical and experimental methodology for the 
study of solid solutions: application in green chemistry catalysis. 
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2 Department of Chemistry, University of Reading. Whiteknights, Reading RG6 6AD  
 
 

Solid solutions are widely used in chemistry to combine, for example, the chemical properties 
of different metals in an oxide. Thus, the desired crystallographic structure of a 
thermodynamically stable crystal phase could be used to tune the function of a solid in a 
reaction just adding a new metal. It is first extremely important to identify if the new metal 
atoms has been incorporated in the crystallographic sites of the receiving structure. Two 
examples of already published works are shown to exemplify how a software is used to 
generate different symmetry inequivalent configurations in the crystal and later, how DFT is 
used as thermodynamic theoretical tool to determine the solid solution free energy o,r mixing 
energies, as a function of temperature. A combined EXAFS methodology is used to confirm 
the random (disorder degree) of distribution of the cations in the solution. The theoretical 
methodology proposed is helpful as a prospective analysis in the saving of raw materials 
before syntheses and, combined with the experimental part, very valuables determining the 
thermodynamic stability and chemical properties of the solid solution with different 
stoichiometry  to tune the catalyst  performance in a chemical reaction. 
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Carvões comerciais obtidos de biomassa foram utilizados na adsorção de cátions Fe

3+
 e Cu

2+
 em 

diferentes condições. A eficiência na adsorção destes materiais foi comparada com a de um carvão 
ativado sintetizado em laboratório a partir da palha da cana-de-açúcar (CP). Para adsorção de Fe

3+
, 

este último apresentou maior eficácia, com 96% de adsorção. O seu reuso obteve o mesmo sucesso, 
também com 96% de adsorção, indicando a possibilidade de se utilizar a mesma amostra para 
diferentes soluções. Os testes de adsorção foram realizados em erlenmeyers contendo soluções de 
nitrato de ferro (III) ou cobre (II) e carvão. Alíquotas foram retiradas e filtradas em intervalos de tempo 
pré determinados. A concentração de metal remanescente na solução foi determinada com UV-VIS, 
utilizando como referência curvas de calibração obtidas previamente. Com razão 1/1 para 
concentração de metal/massa de carvão, atingiu-se a concentração necessária para descarte de 
efluentes determinada pela Resolução 430/11 do CONAMA, tanto para o carvão sintetizado CP 
quanto para o comercial ativado Alphacarbo (CA). A mesma razão não se aplica ao Cu

2+
, visto que os 

dados sugerem uma razão maior que a utilizada para o Fe
3+

. A capacidade de adsorção está 
relacionada à área específica e a distribuição de poros do carvão, além de sua carga superficial. 
Análises desses parâmetros foram realizadas para caracterizar os carvões utilizados, comprovando a 
maior eficiência do carvão sintetizado e o baixo rendimento do carvão comercial não ativado Vetec 
(CV). Estudos sobre a cinética indicaram que a adsorção para os três carvões segue uma cinética de 
segunda ordem. As isotermas de adsorção apontaram o modelo Freundlich como o mais compatível 
com carvão CA. 
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AgCeO2 na síntese de carbonato de dimetila a partir de CO2 
e Metanol 

Aryane A. Marciniak1, Adriana F. F. de Lima2, Lucia G. Appel3, Claudio J. A. Mota1

1Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Química, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
2Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Operações e Projetos Industriais, Rio de Janeiro, 
RJ, Brasil 
3Instituto Nacional de Tecnologia, Divisão de Catálise e Processos Químicos, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

O CO2 é um dos principais gases do efeito estufa. Sua transformação em produtos químicos tem atraído 
cada vez mais a atenção do setor industrial. Apesar de apresentar um grande potencial como insumo 
industrial, o desafio é identificar sistemas catalíticos que possam ativá-lo promovendo a sua conversão 
em diferentes produtos comerciais. O carbonato de dimetila (DMC) tem é um composto não tóxico e 
biodegradável. Ele é usado como eletrólito em baterias de lítio, aditivo de combustíveis e na produção 
de polímeros de policarbonato. Este composto pode ser sintetizado via diferentes rotas. A síntese direta 
a partir de CO2 e metanol é a mais promissora do ponto de vista dos preceitos da Química Verde. 
Catalisadores de céria contendo baixos teores de Cu, Zn, Mo, Fe e Ag foram avaliados na síntese do 
carbonato de dimetila a partir do CO2 e metanol. Os catalisadores foram caracterizados via DRX, TPR-
H2, Raman, análise química, TPD-NH3, TPD-CO2 e fisissorção de N2. A adição de metais na céria 
aumenta de forma significativa o rendimento em DMC. O catalisador que apresentou o maior 
rendimento em carbonato de dimetila foi o que continha Ag (0,02%). Foi verificado via TPR que a 
presença de Ag promove a redução da CeO2. Este resultado foi associado à basicidade deste 
catalisador que é promovida pela Ag. Além disso, verificou-se a formação de formaldeído e dimetóxi 
metano (DMM) como subprodutos durante a reação. Este aldeído é gerado via oxidação 
desidrogenativa do metanol, enquanto que o DMM é obtido através da condensação do metanol com 
formaldeído. Considerando que a reação de geração do formaldeído empregue o oxigenio da rede 
cristalina da CeO2, pode-se sugerir que o catalisador com Ag se reduz durante a reação. Esta redução 
gera vacâncias aniônicas, as quais têm características fortemente básicas, o que promove o 
desempenho do catalisador. Assim, o papel da Ag na síntese do DMC é facilitar a redução da CeO2 
nas condições da reação (temperatura), gerar as vacâncias aniônicas, promover a basicidade do 
sistema, gerando rendimentos significativamente maiores de DMC que os obtidos com CeO2 ou CeO2 
na presença de outros metais.  
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Catalisador de In2O3 e m-ZrO2 na síntese do isobuteno a 
partir de etanol  

Priscila C. Zonetti1, Guilherme G. Gonzalez1,2, Roberto R. de Avillez3, Lucia G. 
Appel1 
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Francisco Xavier 524, Rio de Janeiro, RJ, 20550-900, Brazil 
3Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Rio de Janeiro, RJ, 22451-900, Brazil 

O isobuteno é uma importante olefina empregada na produção de borracha de butila e polietileno 
tereftalato. Além disso, este composto é também empregado na fabricação de ETBE, éter MTBE e 
isooctana, todos importantes aditivos da gasolina. O craqueamento da nafta é o principal processo de 
produção de isobuteno. Alternativamente, algumas publicações mostram que é possível gerar 
isobuteno a partir de acetona utilizando zeólitas, tais como: zeólita β, BEA e HZSM-5. Recentemente, 
alguns trabalhos têm sido publicados mostrando à conversão de etanol a acetona empregando 
diferentes sistemas catalíticos. Desta forma, é possível propor a obtenção do isobuteno a partir de uma 
fonte renovável, ou seja, a partir do etanol. De fato, nosso grupo verificou que óxidos contendo In e 
ZrO2 são capazes de promover todas as etapas desta reação em cascata relativa a obtenção de 
isobuteno a partir do etanol de forma bastante eficiente. O objetivo desse trabalho é descrever um novo 
sistema catalítico a base de In2O3 e seu comportamento frente a formação de isobuteno a partir do 
etanol em uma única etapa. Três sistemas catalíticos foram considerados neste trabalho o 4,5%In/ZrO2, 
ZrO2 e In2O3. Estes sólidos foram caracterizados por DRX, TPD-H2O, espectroscopia na região do UV-
Vis (DRS), TPD-NH3, TPD-etanol e adsorção de piridina. Estes catalisadores foram avaliados na reação 
de interesse e na WGS (reação modelo). Foi verificado que somente o catalisador 4,5%In/ZrO2 gera
isobuteno. O DRX e DRS mostraram que o In2O3 está presente na superfície da ZrO2. Foi verificado 
que a presença de In2O3 diminui os sítios ácidos do sistema. O DRX, a reação de WGS e o TPD-H2O 
indicaram uma alta concentração de vacâncias aniônicas no catalisador 4,5%In/ZrO2, bastante superior 
a observada no In2O3 e ZrO2. De fato, um efeito sinergético entre os óxidos In2O3 e ZrO2 promove a 
obtenção de isobuteno a partir de etanol, com rendimento bastante satisfatórios. 
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Catalisadores a base de t-ZrO2 na síntese de 1,3-butadieno 
a partir de etanol 
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1 Instituto Nacional de Tecnologia, Av Venezuela 82, Rio de Janeiro, RJ, 21081-312, Brazil 
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O 1,3-butadieno (BD) é tradicionalmente obtido a partir de fontes de petróleo, sendo um subproduto da 
produção de etileno. Sua produção pode ser considerada um processo caro, devido à etapa de 
destilação usada para separá-lo de outros hidrocarbonetos do tipo C4. Além disso, há uma tendência 
em se produzir etileno a partir de gás xisto, o que faz com que a disponibilidade de BD diminua 
ocasionando aumento de seu custo. Nesse sentido, é preciso buscar tecnologias alternativas para 
produção de 1,3-butadieno. A síntese de BD a partir de etanol é um complexo sistema reacional no 
qual o mecanismo envolve várias etapas. Para melhor compreensão deste sistema, avaliou-se o uso 
de catalisadores simples baseados em zircônia bem como misturas físicas contendo Cu/ZnO/Al2O3 
(CZA). Os catalisadores foram caracterizados pelas seguintes técnicas: DRX, MEV/EDS, BET, TPD de 
NH3, TPD de CO2 e reação à temperatura programada (TPSR) acompanhada por espectroscopia de 
refletância difusa na região do infravermelho (DRIFTS). Além disso, a decomposição de isopropanol e 
a reação de Meerwein–Ponndorf–Verley (MPV) entre acetona e etanol foram utilizadas como reações 
modelo para descrever o comportamento dos catalisadores. Os experimentos revelam que o 
catalisador t-ZrO2 é o mais ativo para a reação de MPV. A adição de Ag ou Na, em baixas 
concentrações (dopagem) ao t-ZrO2 aumenta a seletividade para BD, apesar de diminuir  a atividade 
para o MPV levando a produtos pesados. O catalisador contendo Ag é mais ativo que o dopado com 
Na. Empregando baixa concentração de CZA numa mistura física com t-ZrO2 é possível alcançar alta 
produtividade de BD e baixa seletividade para eteno. Esse resultado mostra que o aumento da taxa de 
desidrogenação de etanol frente à desidratação é necessário para gerar maiores rendimentos de BD. 
O comportamento catalítico na etapa de MPV e, consequentemente, na síntese de BD varia com a 
estrutura cristalina da zircônia empregada. A dopagem é um procedimento simples capaz de alterar as 
propriedades dos catalisadores de forma a alcançar altas produtividades de BD. 
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A xilose tem atraído bastante atenção devido aos possíveis produtos gerados a partir dela, 
como, por exemplo, o furfural e o álcool furfurílico, compostos importantes para a geração 
de outros compostos químicos e produção de polímeros verdes. A conversão direta da 
xilose a álcool furfurílico necessita de sítios ácidos de Lewis para sua isomerização a 
xilulose, sítios ácidos de Brønsted para promover a desidratação e sítios metálicos 
responsáveis pela hidrogenação do furfural a álcool furfurílico. No entanto, o uso de 
hidrogênio molecular e de um metal nobre na composição do catalisador traz impactos 
econômicos à tecnologia. Em um trabalho recente do grupo, a conversão da xilose a álcool 
furfurílico ocorreu em atmosfera inerte (N2), utilizando 2-propanol como doador de 
hidrogênio para a hidrogenação do furfural a álcool furfurílico através do mecanismo 
conhecido como redução MPV (Meerwein-Ponndorf-Verley). Nesse caso, a conversão direta 
da xilose a álcool furfurílico ocorre sobre sítios ácidos de Lewis responsáveis pela 
isomerização e também pela redução MPV. Com isso, o objetivo deste trabalho é avaliar o 
desempenho catalítico de óxidos comerciais de ZrO2 para obtenção de álcool fufurílico a 
partir da xilose em uma única etapa. Além disso, a influência da presença de dopantes na 
estrutura da ZrO2, responsáveis pela modificação de sua acidez e basicidade, será avaliada 
sobre a atividade catalítica e na seletividade dos produtos. Os testes foram realizados em 
modo semi-batelada em um reator do tipo PARR. A concentração de xilose foi de 83 
mmol.L-1 e a massa de catalisador igual 250 mg. O meio reacional consiste em uma mistura 
1:1 de água e 2-propanol. A reação ocorreu sob 30 bar de N2, 130 °C e agitação de 600 
rpm. A conversão de xilose e os produtos formados foram analisados por cromatografia a 
líquido de alta eficiência. A caracterização dos sítios ácidos dos catalisadores indicou que a 
presença de dopantes na ZrO2 modifica a quantidade e o tipo de acidez presente no 
catalisador. Dentre os catalisadores testados, o TiO2-ZrO2 apresentou a maior atividade 
catalítica, enquanto o La-ZrO2 apresentou a menor. O desempenho dos catalisadores 
mostrou a existência de uma correlação entre a atividade catalítica e a concentração de 
sítios ácidos fortes. No que diz respeito a seletividade dos catalisadores, os principais 
produtos obtidos foram xilulose, furfural e álcool furfurílico. Dentre todos os catalisadores 
testados, La-ZrO2 e TiO2-ZrO2 apresentaram a maior seletividade a álcool furfurílico. 
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A hidrogenação parcial de benzeno permite obter cicloexeno, um intermediário na produção 
de nylon. A reação é termodinamicamente favorável a cicloexano. Para aumentar o rendimento a 
cicloexeno, o processo comercial emprega catalisador de rutênio mássico e água e sal de zinco no 
meio reacional. Este trabalho teve como objetivo testar o desempenho de um catalisador de rutênio 
preparado usando Ru(NO)(NO3)3 como precursor suportado em carvão ativado proveniente da palha 
da cana de açúcar, frente a hidrogenação parcial do benzeno. Este catalisador foi comparado a 
outros dois preparados com RuCl3 e Ru(NO)(NO3)3 suportados em carvão ativado comercial 
proveniente de madeira. Esses materiais foram caracterizados através da análise textural, FRX, DRX, 
TPR, Desidrogenação do Cicloexano e Titulação de Boehm. A seletividade em cicloexeno e a 
atividade dos catalisadores foram testadas em um reator batelada usando benzeno puro, benzeno + 
água e benzeno + água + Zn(NO3)2. O catalisador utilizando RuCl3 como sal precursor e carvão 
ativado a base de madeira apresentou melhor rendimento em cicloexeno. A adição de água e, 
especialmente, Zn (NO3)2 permitiu aumentar a performance deste catalisador Ru/C. 

A hidrogenação parcial de benzeno foi realizada em um reator PARR Instruments de 300mL. 
Os catalisadores (0,5g) foram reduzidos previamente in situ a 100°C por 1 hora com fluxo de H2 puro 
(50mL.min

-1
). O reator foi resfriado e introduziu-se 12,5 ml de benzeno + 87,5ml de hexano sob fluxo 

de N2. A reação foi realizada a 100°C sob pressão de 50 bar de H2 e agitação de 600rpm. Os 
experimentos foram realizados em condições onde a cinética química é a etapa controladora. 
Alíquotas foram retiradas em intervalos regulares de 10min e analisadas num cromatógrafo a gás 
HP7890, equipado com coluna de Innowax (60m x 0,53mm) e detector FID. Foram realizados outros 
dois experimentos com o catalisador mais seletivo em cicloexeno utilizando também 500 mg de 
catalisador:(a) 12,5ml de benzeno + 82,5 ml hexano + 5 ml H2O e (b) 12,5ml de benzeno + 82,5ml 
hexano + 5 ml H2O + 183 mg de Zn (NO3)2. Além destes, também foi realizado um teste de reuso do 
catalisador mais seletivo em cicloexeno com a mistura benzeno + hexano e mantendo a relação 
massa de catalisador/benzeno constante e demais condições de redução e reação. 
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A química verde tem um papel fundamental para o desenvolvimento sustentável e tem como 

objetivo principal conduzir processos industriais ecologicamente corretos, afetando setores vitais da 
economia. Esse desenvolvimento está associado a estudos de obtenção de biocombustíveis 
coadunáveis com o diesel e com o querosene de aviação a partir de fontes renováveis. Nesse 
contexto, o substrato terpênico mentol se mostra bastante promissor para a obtenção de um 
composto chamado p-mentano, com características físico-químicas ideais para ser usado como 
aditivo para esses combustíveis. Neste trabalho, o desempenho de catalisadores heterogêneos a 
base de paládio, rutênio e platina suportados em óxido de nióbio e sílica é apresentado e discutido na 
reação de hidrodesoxigenação de mentol para produção do p-mentano. Todos os catalisadores foram 
preparados por impregnação ao ponto úmido a partir de soluções aquosas dos sais precursores a fim 
de obter um teor metálico de 1% em peso. As propriedades texturais dos suportes foram analisadas 
pela técnica de adsorção/dessorção de N2, a estabilidade térmica dos materiais foi determinada por 
termogravimétrica (TGA) e análise térmica diferencial (DTA) em um analisador térmico simultâneo. 
Para determinação da estrutura cristalina das amostras, foi utilizada a técnica de difração de raios X 
(DRX). As propriedades ácidas dos suportes foram analisadas pelo método de dessorção a 
temperatura programada (TPD), usando amônia como molécula sonda. Os testes catalíticos foram 
realizados em um reator semi-batelada tipo PARR e as reações foram realizadas em fase líquida 
usando cicloexano como solvente, temperatura variando de 110 -190 

o
C e pressão total do sistema 

de 20 bar e agitação de 600 rpm. Em uma corrida típica, foram utilizados 0,71 g de mentol e 0,375 g 
de catalisador. Os catalisadores foram previamente reduzidos a uma temperatura de 350 

o
C, com 

taxa de aquecimento de 10 
o
C.min

-1
 sob um fluxo de H2 igual a 30 mL.min

-1
 por um período de 2 h. Os 

produtos formados foram analisados por um cromatógrafo acoplado a um espectrômetro de massas. 
Catalisadores de platina com maior tamanho de partícula metálica apresentaram as melhores 
conversões, porém em temperaturas inferiores a 190°C não houve completa conversão de mentol. O 
único catalisador que apresentou a formação do intermediário p-menteno foi o catalisador Ru/Nb2O5. 
Os catalisadores suportados em óxido de nióbio apresentaram 100% de conversão do reagente e 
quase 90 % de seletividade ao p-mentano. Usando a sílica, foi constatado que esta não atingiu 
valores satisfatórios de conversão de mentol, sugerindo que são necessários sítios ácidos.  
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Acetona é um importante insumo industrial produzido via Processo Cumeno e gerado em associação 
com o fenol, o que não é muito interessante uma vez que a demanda destes compostos se comporta 
de forma diferenciada. A acetona também pode ser obtida a partir do etanol, o que a desvincula da 
produção do fenol, permitindo gerá-la via matéria-prima renovável. Estudos recentes desenvolvidos no 
Laboratório de Catálise do INT mostraram que o CeO2 dopado com Ag é um catalisador ativo e seletivo 
para a obtenção de acetona a partir do etanol e que a etapa limitante desta reação é a etapa redox. A 
literatura evidencia que o comportamento do CeO2 em reações redox é fortemente influenciado pela 
sua morfologia. Nesse sentido, sabe-se que céria nanométrica em diferentes morfologias pode ser 
sintetizada através de processos hidrotérmicos. Vale destacar que o uso de diferentes precursores de 
cério pode influenciar as características deste óxido. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo 
preparar CeO2 nanoestruturado puro e dopado com Ag a partir de dois diferentes precursores de Ce, 
bem como avaliar o comportamento dos mesmos na reação de síntese da acetona a partir do etanol 
em uma etapa. Para tanto foi utilizado o método de precipitação/co-precipitação com posterior 
tratamento hidrotérmico (180°C por 24h) utilizando como precursores o Ce(NO3)3, o (NH4)2Ce(NO3)6), 
o AgNO3 e ainda o NaOH como agente precipitante. Os catalisadores obtidos foram caracterizados
através das técnicas de BET, MET e TPR-H2. A área especifica do CeO2 preparado com
(NH4)2Ce(NO3)6) é maior que a do CeO2 que empregou Ce(NO3)3. Já a adição de Ag diminuiu a área
específica dos catalisadores oriundos dos dois precursores. Os diferentes nitratos geraram óxidos com
morfologias distintas. A céria oriunda do Ce(NO3)3, mostra a predominância de pequenos cubos entre
8-20 nm com presença do plano (111); já o preparado com (NH4)2Ce(NO3)6) apresentou morfologia
similar a nanopoliedros com tamanho menor que o anterior e presença dos planos (100) e (111). Após
a adição da prata as morfologias se mantiveram para ambos os óxidos, porém outras faces mais
reativas para a reação de oxidação foram observadas. O catalisador preparado com Ce(NO3)3 passou
a apresentar a face (100) e o preparado com (NH4)2Ce(NO3)6) apresentou também a face (110). Além
disso, foi verificado através da TPR-H2 que a adição de Ag à céria, afeta fortemente as propriedades
redox em ambos os catalisadores. Os testes catalíticos mostraram que o catalisador contendo Ag
proveniente do precursor (NH4)2Ce(NO3)6) é o sistema mais ativo, provavelmente por apresentar a
maior área específica e expor os planos cristalográficos considerados mais ativos nas reações de
oxidação. Assim, o comportamento catalítico foi afetado pela morfologia, mostrando que o precursor
de Ce nas sínteses hidrotérmicas tem papel chave na promoção da atividade e seletividade para
obtenção da acetona a partir do etanol.
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O desenvolvimento de processos químicos mais sustentáveis tem demandado cada vez mais 
esforços da comunidade científica, almejando tanto a diminuição de custos quanto processos mais 
“verdes”. O aproveitamento da biomassa lignocelulósica se encaixa nesse contexto e é bastante 
atrativo. A hemicelulose vem sendo bastante estudada por ser um heteropolissacarídeo constituído 
de compostos carbônicos com 5 e 6 átomos. A fração C6 é utilizada para a produção do etanol 2G e, 
a fração C5, é convertida em produtos de alto valor agregado, como o furfural, álcool furfurílico e 
ácido lático. Sabe-se que para a produção de ácido lático a partir de xilose, composto C5 mais 
abundante na maioria das biomassas, é necessária a utilização de catalisadores heterogêneos 
multifuncionais contendo sítios ácidos e básicos. O ZnO se mostrou um catalisador em potencial 
devido o seu caráter anfótero, além da possibilidade de se apresentar em diversas morfologias. 
Assim, foram preparadas quatro nanoestruturas de ZnO, com morfologias distintas: microesfera, 
bastões, nanopartículas e poliedros. Os testes catalíticos foram realizados em um reator batelada 
(PARR). A razão catalisador:xilose foi de 1:4, sendo o volume do meio reacional igual a 80 mL. A 
reação ocorreu em atmosfera inerte (30 bar), agitação de 600 rpm e a temperatura variou entre 140 e 
180 °C. A conversão de xilose e os produtos formados foram analisados por HPLC. As análises de 
FE-SEM confirmaram que as nanoestruturas foram obtidas com sucesso e conforme desejado, e os 
resultados de XPS mostraram que diferentes morfologias propiciaram diferentes quantidade de 
oxigênio da rede do ZnO (O

2-
) expostos. Os testes de desempenho mostraram que as diferentes 

morfologias proporcionaram diferentes atividades, sendo que uma maior concentração de O
2-

 na 
superfície favorece a conversão de xilose. A atividade aumenta com a temperatura, sendo que a 
160 °C todos os catalisadores converteram em torno de 80% de xilose. Em relação aos produtos 
obtidos, a seletividade a ácido lático muda ligeiramente com a morfologia, atingindo valores em torno 
de 40%. Além dele, foram observados outros produtos provenientes da retrocondensação aldólica, 
como também da isomerização e desidratação da xilose. Assim, pode-se concluir que as 
nanoestruturas de ZnO foram ativas e seletivas na conversão de xilose a ácido lático. Os pares ácido-
base de Lewis são sugeridos como os sítios ativos para a reação de quebra da xilose. Além disso, a 
formação do ácido lático ocorre através de reações sequenciais de retrocondensação aldólica 
(C3+C2), desidratação do aldeído (C3) e reação de Cannizzaro. 
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Dissociação da água em catalisadores à base de Cu, ZnO, ZrO2 e 
Al2O3 

Guilherme G. Gonzalez1, Priscila C. Zonetti1, Michelly T. Rodrigues1, Carlos Rene 
K. Rabello2, Fátima M. Z. Zotin3, Lucia G. Appel1*
1 INT – Instituto Nacional de Tecnologia, 5° andar, sala 503. Av. Venezuela, n° 82, Saúde, Rio de Janeiro – RJ. 
2CENPES/Petrobras, Ilha do Fundão, Quadra 7, Cidade Universitária, 21949-900 Rio de Janeiro, RJ          
3 UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha, 4° andar, sala 400. Rua 
São Francisco Xavier, n° 524, Maracanã, Rio de Janeiro – RJ. 

* Email: lucia.appel@int.gov.br

Catalisadores CuO/ZnO/Al2O3 (CZnA), CuO/ZrO2/Al2O3 (CZrA) e CuO/ZnO/ZrO2/Al2O3 (CZnZrA) foram 
sintetizados e analisados frente a dissociação da água. Um catalisador comercial (CZnA-C) também foi 
estudado. Foram realizadas análises de FRX, fisissorção de N2, DRX, TPR, determinação de área 
metálica de cobre utilizando N2O, XPS e por fim TPD de H2O. Os catalisadores contendo maior 
quantidade Zr e Al são os que possuem maior área superficial. Em relação às análises de DRX, todos 
os precursores continham a fase malaquita. CZn e CZnZrA apresentaram também a fase auricalcita e 
são os catalisadores com maior área metálica de Cu. Os perfis de TPR se mostraram semelhantes para 
todos os catalisadores, porém, CZn e CZnZrA apresentaram maior consumo de H2 do que o esperado, 
devido à decomposição de auricalcita que não foi totalmente eliminada durante a calcinação. A partir 
da TPD de H2O, notou-se que os catalisadores possuem superfícies heterogêneas e que a área 
metálica de cobre não se relaciona diretamente com a atividade para a dissociação da água. Além 
disso, ZnO parece ter papel fundamental para esta reação, enquanto os catalisadores contendo ZrO2 
e Al2O3 se mostraram menos ativos. Destacam-se os catalisadores de CZn e CZnA-C, por possuírem 
maior atividade na dissociação da água, provavelmente por possuírem maior quantidade de sítios de 
interação entre Cu/ZnO, como mostram os resultados de XPS. Além disso, através de medidas de TPR 
conduzidas logo após a TPD de H2O foi comprovado que o oxigênio oriundo da dissociação da água 
ocupa as vacâncias do ZnO, A partir dos dados citados acima foi possível propor que a dissociação da 
água ocorre na interface Cu/ZnO. 
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Misturas físicas de AgCeO2 e t-ZrO2 ou MgO foram empregadas para a conversão de etanol em 
propeno em presença de água por meio da rota da acetona. Os óxidos foram caracterizados por DRX, 
adsorção física de N2, reações modelo de desidratação/ desidrogenação de isopropanol e de redução 
da acetona com etanol via mecanismo de MPV, TPD-NH3, TPD-CO2 e TPD-etanol, esse último seguido 
de DRIFTS e de espectrometria de massas. Os testes catalíticos foram realizados em diferentes 
velocidades espaciais, temperaturas e razões entre os óxidos presentes na mistura. Esse estudo pôde 
demonstrar a importância da redução de MPV na produção de propeno por essa rota, além de melhorar 
o entendimento acerca das etapas reacionais, bem como das características necessárias dos
catalisadores para essa reação. Seletividades maiores que 40 % em propeno e razões propeno/ eteno
maiores que 3,4 foram alcançadas, resultados comparáveis e até superiores aos melhores encontrados
na literatura, com destaque para a baixa seletividade em eteno. Percebe-se que a etapa limitante da
reação deve estar no catalisador a base de cera, uma vez que esse é o que mais influencia na atividade
do sistema. A acidez, a basicidade e as propriedades redox dos catalisadores, com suas respectivas
capacidades de desidratar, desidrogenar e de realizar a reação de MPV mostraram-se características
importantes para a síntese de propeno a partir de etanol. O aumento da temperatura acima de 400 ºC
afetouo mais a desidratação do etanol a eteno que a reação de MPV, sendo prejudicial para a produção
de propeno. Cálculos termodinâmicos demonstraram que o caminho mais favorável para a redução da
acetona realmente é a reação de MPV, sendo a hidrogenação pela adição de hidrogênio uma reação
desfavorável.
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Nos últimos anos, a preocupação acerca da remoção de benzeno da composição de produtos 
acabados e da emissão desta substância na atmosfera é crescente, fazendo com que novas 
restrições ambientais sejam impostas. O benzeno é, majoritariamente, obtido através de fontes 
fósseis e, uma vez que a matriz energética mundial ainda é baseada nessas fontes, a reação de 
hidrogenação parcial do benzeno se torna uma alternativa interessante para a indústria. A partir desta 
reação, obtém-se cicloexeno que, ao ser oxidado, pode gerar ácido adípico para a produção de Nylon 
6.6. Catalisadores de rutênio são os mais ativos para a hidrogenação parcial do benzeno e diversos 
estudos apontam que a adição de zinco ao meio reacional pode ser responsável por tornar o sistema 
mais seletivo a cicloexeno, uma vez que esta é uma reação termodinamicamente desfavorável para a 
formação deste produto. O emprego de suportes óxidos do tipo hidrotalcita pode ser uma opção 
rentável para a inserção de zinco no meio reacional por possuírem baixo valor agregado, 
considerável estabilidade térmica e superfícies específicas relativamente altas. Para a hidrogenação 
parcial do benzeno, por se tratar de catálise heterogênea, é de suma importância que haja um estudo 
que associe as espécies superficiais do catalisador com a sua respectiva atividade catalítica. 
Portanto, o objetivo deste trabalho é sintetizar, caracterizar a superfície e avaliar o desempenho de 
um catalisador de rutênio suportado em uma hidrotalcita com 10%p/p de ZnO (Ru10ZnAl) e comparar 
com os catalisadores cujo o suporte é alumina (RuAl) e óxido de zinco (RuZn). Para os catalisadores 
que contém alumínio em sua composição foi detectado cloreto pelas análises de Fluorescência de 
Raios X (FRX), Espectroscopia Fotoeletrônica de Raios X (XPS) e Redução à Temperatura 
Programada (TPR). Este resultado está de acordo com a literatura, uma vez que a alumina tem a 
característica de reter cloreto e RuCl3.xH2O foi utilizado como sal precursor de rutênio nos 
catalisadores. Os catalisadores que apresentaram atividade catalítica foram reduzidos e passivados e 
analisados por XPS. Foi observado que a sinergia entre as espécies superficiais Ru

δ+
,Ru

0
 e Zn

0
 foi 

responsável pela total conversão de benzeno em aproximadamente 40 minutos de reação e 
seletividade de 92% em 10 minutos de reação para o catalisador Ru10ZnAl. Portanto, catalisadores 
do tipo Ru/xZnOyAl2O3 podem ser promissores para a reação de hidrogenação parcial do benzeno. 
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O ácido adípico é um importante insumo para a indústria química e, atualmente, a sua produção é 

realizada através da oxidação do cicloexano. Entretanto, o agente oxidante utilizado (HNO3) promove 

a formação de N2O, um dos principais gases do efeito estufa. A oxidação seletiva do cicloexeno a 

ácido adípico (AA), utilizando agentes oxidantes eco-amigáveis, como por exemplo, o H2O2, pode ser 

uma boa alternativa. Diante disso, o objetivo deste trabalho é sintetizar, caracterizar e avaliar 

catalisadores na reação de oxidação do cicloexeno a AA, utilizando H2O2 como agente oxidante, além 

de estudar também a reutilização do catalisador, procurando identificar as principais causas de 

desativação. Os heteropoliácidos, precursores dos catalisadores, foram preparados a partir da 

precipitação de seus respectivos sais em meio ácido. Estes precursores foram denominados HPA, onde 

A = W ou Mo. No entanto, estes heteropoliácidos são solúveis em meio aquoso. Assim, a estratégia é a 

utilização de heteropolissais como catalisador, devido ao seu potencial redox e sua insolubilidade em 

água. Desta forma, heteropolissais foram sintetizados através da troca iônica dos íons H
+
 dos 

heteropoliácidos com soluções aquosas contendo sais de Cs e K, sendo os catalisadores denominados 

como KPMo, KPW, CsPMo e CsPW. A técnica de DRX comprovou a formação da estrutura de Keggin 

característica destes heteropolissais. No entanto, a inserção dos cátions K e Cs diminuem 

drasticamente a acidez dos heteropoliácidos, determinada por titulação ácido-base. Os testes 

catalíticos foram realizados em um reator de teflon com capacidade de 45 mL, revestido por um 

copo de aço. Este reator é equipado com um termopar e manômetro para monitoramento, 

respectivamente, da temperatura e da pressão. As condições usuais de reação foram: 75 
0
C, pressão 

autógena, 24 horas de reação e agitação magnética. Uma alíquota era retirada e filtrada ao final de 

cada reação e analisada em um cromatógrafo a gás. A presença do catalisador mostrou-se 

fundamental, pois nas reações realizadas na ausência deste, apesar de se atingir completa 

conversão, não há formação de AA. Todos os catalisadores se mostraram ativos e conseguiram 

produzir AA nas condições estudadas. Foi observado maior rendimento em AA para o catalisador 

KPW, que possui maior acidez dentre os heteropolissais preparados. Este catalisador foi submetido a 

um processo de regeneração e o seu rendimento em ácido adípico, após reuso, foi similar ao do 

catalisador fresco. Análises de espectroscopia Raman mostraram que o catalisador manteve sua 

estrutura primária mesmo após uma segunda calcinação. 

Apoio: CAPES e CNPq 
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Polímeros baseados no ácido lático se enquadram numa das mais promissoras categorias de materiais 
produzidos a partir de fontes renováveis, o que lhe confere um interesse crescente. Sua atuação dentro 
da área dos biomateriais é de destaque, em função de suas características como biocompatibilidade, 
excelentes propriedades mecânicas e da capacidade de hidrolise que apresenta  no corpo humano. 
Alem disso, é passível de ter sua  taxa de degradabilidade controlada. Classicamente, a síntese de poli 
(ácido lático) é feita pelo processo de policondensação. Entretanto, essa rota não permite a obtenção 
de elevadas massas molares. Na tentativa de aumentar os valores de massa molar obtido por esta rota, 
foi proposta a polimerização do acido lático via microondas. O emprego do microondas acelera a 
síntese do polímero, e neste trabalho foi possível obter o PLA ajustando o tempo do micro-ondas para 
90 minutos, alem de ter sido empregado durante o processo de síntese peneira molecular, no intuito 
de aumentar a eficiência na  retirada da água gerada. A eliminação de água do meio reacional é de 
fundamental importância, pois sua presença age como um limitante para o crescimento da cadeia do 
polímero. O polímero obtido após purificado, foi caracterizado por algumas técnicas, como 
Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e Cromatografia de permeação 
em gel ( GPC). Foi verificado um valor de Mw 30.000 g/mol, para determinação do tamanho médio das 
cadeias.  Esse valor de massa molar obtido pode ser interessante para a preparação de dispositivos 
de liberação controlada de fármacos, outra vertente de aplicação do polímero na área médica. 
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