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Introdução 

 
Catalisadores de ouro suportados em 

carvão ativo, grafite e nanotubos de carbono (NTC), 
são ativos e seletivos em reações de oxidação, 
dentre elas a oxidação do glicerol [1]. A reação de 
conversão do glicerol tem papel fundamental na 
indústria química, pois o glicerol é coproduto (cerca 
de 10%) da produção de biodiesel a partir de óleos 
vegetais e gorduras animais [2].  Assim, estudos 
que viabilizem a conversão de glicerol em insumos 
químicos tem sua importância.   

 Com base nestes conhecimentos, este 

trabalho investiga a utilização de catalisadores de 

nanotubos de carbono decorados com ouro na 

reação de oxidação do glicerol em diferentes 

temperaturas reacionais.   

 

Resultados e Discussão 

   
O catalisador com nanopartículas de Au 

ancoradas em nanotubos de carbono (Sigma 
Aldrich), denominado: Au/MWNTs  foi sintetizado 
através da metodologia descrita por Renyum Zhang 
e col.[3] com modificações. O Au/MWNTs foi 
caracterizado por difração de raio-x, espectroscopia 
Raman, termogravimetria e medidas de área 
superficial específica. 

Os padrões de difração de raios-x mostram 
a presença de cristais de ouro cúbicos de face 
centrada, com predominância de cristais de ouro 
com a orientação {111}. Os espectros Raman 
apresentaram bandas típicas do ouro e dos 
MWNTs. A mudança do perfil de perda de massa 
evidenciada pela termogravimetria indica a 
presença de ouro na superfície dos nanotubos com 
um percentual teórico de 4,13% (massa). 

As reações de oxidação do glicerol foram 
realizadas num reator do tipo autoclave (100 ml), 
contendo 10 mL de solução de glicerol 0,39 M, com 
razão NaOH/glicerol = 3 (mol/mol), 10 mg do 
catalisador Au/NTCPM, e  pressão de 5 bar de O2, 
com agitação magnética. As temperaturas 
reacionais foram: 40, 60 e 80 °C durante 1 h. O 
produto reacional foi analisado por cromatografia 
liquida de alta eficiência (CLAE) usando uma coluna 
Mettacarb Hplus (Varian) com um detector de índice 
de refração (IR) tendo como eluente uma solução 
aquosa de H3PO4 0,01M. 

 
As reações de oxidação do glicerol sobre o 

Au/MWNTs apresentaram 7, 45 e 77% de 
conversão do glicerol nas temperaturas de 40, 60 e 
80°C, respectivamente. Na tabela 1 encontram-se 
os dados de seletividade e observa-se que com o 
aumento da temperatura reacional proporciona 
aumento pronunciado da formação de acido lático e 
menor aparecimento de gliceraldeído. Especula-se 
que o gliceraldeído seja convertido em outros 
produtos de reação por oxidações sucessivas. 

 

Tabela 1. Seletividade do catalisador Au/MWNTs 

em função da a temperatura reacional de oxidação 

do glicerol 

Temperatura 

Reacional 
40°C ¨0°C 80°C 

P
ro

d
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e
a
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n
a
is

 

Gliceraldeído 100 61,7 33,2 

Ácido Glicólico - 18,2 24,5 

Ácido Acético - 8,9 5,3 

Ácido Lático - 0,9 19,0 

Dihidroxiacetona 
+ 

Ácido fórmico 
- 10,3 18,0 

 

Conclusões 

 

O catalisador 0,25% Au/MWNT mostrou-se 

ativo frente a reação de oxidação do glicerol sob 

condições reacionais brandas e com seletividade 

apreciável ao gliceraldeído. 
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