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Introdução 

O biodiesel tem surgido como um eficiente e limpo 

combustível, cuja produção, via transtererificação de 

óleos/gorduras com metanol/etanol, gera em torno 

de 100 kg de glicerol a cada tonelada de biodiesel 

produzido.
1
 O grande excedente de glicerol, assim 

gerado, tem reduzido seu preço, permitindo que 

esse insumo químico torne-se mais atrativo para a 

indústria. Varias pesquisas estão sendo realizadas 

na conversão catalítica do glicerol em seus produtos 

de oxidação [gliceraldeído (GRD), ácido glicólico 

(AG), ácido lático (AL), dihidroxiacetona (DHA), etc.] 

que apresentam largo uso e maior valor agregado.
2
 

Entretanto, a molécula do glicerol é polifuncional, o 

que cria um desafio desenvolver catalisadores que 

sejam ativos e seletivos.
3
 Nanopartículas (NPs) de 

Au têm sido usadas com sucesso na oxidação de 

álcoois e, consequentemente, glicerol.
4
 A atividade 

catalítica dessas nanopartículas deve-se a diversos 

fatores, tais como: sua forma, tamanho, suporte e 

as condições reacionais empregadas. Nos últimos 

anos, diversos tipos de materiais com elevada área 

superficial, tais como: carvão, SiO2, TiO2, CeO2, 

Fe3O4, MgO entre outros, foram empregados e 

desenvolvidos como suporte de NPs de Au. Em 

geral, os catalisadores a base de NPs de Au 

suportadas em carvão exibem atividades superiores 

àqueles suportados em outros materiais.
5
 Neste 

trabalho são apresentadas NPs de Au encapsuladas 

em esferas de carvão mesoporoso (Au@Cmeso) 

usadas como catalisador na oxidação do glicerol. 

Resultados e Discussão 

A síntese de NP Au foi realizada a partir de 

HAuCl4·3H2O e citrato de sódio em água em 

ebulição, usou-se polivinilpirrolidona (PVP) para 

estabilizá-las, a seguir utilizou-se TEOS para 

produzir uma esfera de sílica maciça ao redor da NP 

de Au, que, dependendo da quantidade de TEOS 

empregada, é possível regular a espessura da 

camada. Logo após, uma segunda camada de 

sílica, agora mesoporosa, foi adicionada sobre as 

esferas, tratando as mesmas com uma solução de 

CaCO3 e TEOS. A cobertura de carvão foi gerada 

pela polimerização de dopamina dentro dos 

mesoporos da esfera de sílica, seguido da 

carbonização da mesma através de uma calcinação 

a 550 °C sob nitrogênio e por fim, o template de 

sílica foi removido, tratando o material com NaOH. 

O material assim obtido, Au@Cmeso, foi 

caracterizado por MET (ver Fig. 1), FT-IR, UV-Vis, 

área superficial BET, TGA, ICP-EOS. A micrografia 

do Au@Cmeso mostra NPs de Au, de diâmetro 

regular (~23 nm), envoltas por esferas de carbono, 

também com diâmetro regular (~149 nm). A 

distribuição das partículas evidencia uma alta 

homogeneidade. O Au@Cmeso como catalisador na 

oxidação do glicerol (80 °C, 5 bar de O2, 6 horas e a 

relação molar NaOH/glicerol: 4/1) exibiu uma 

conversão acima de 80%. No cromatograma da Fig. 

1 observa-se a formação preferencial de 

gliceraldeido (GRD) em comparação de outros 

produtos, como AG, AL, DHA, ácido fórmico (AF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1. Imagem MET do Au@Cmeso  e 

cromatograma do produto da reação. 

Conclusões 

O material Au@Cmeso foi sintetizado e caracterizado 

satisfatoriamente, este material empregado como 

catalisador na oxidação do glicerol apresentou uma 

alta atividade e seletividade para a geração do  

gliceraldeído. Estudos estão sendo realizados com 

foco na recuperação e reuso desse catalisador. 
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