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Introdução 

Uma indústria química mais verde requer a 

capacidade de converter seletivamente recursos 

renováveis a produtos químicos usando 

catalisadores sólidos. Um exemplo é a conversão 

de glicerina, um subproduto da produção de 

biodiesel.  Devido às suas funcionalidades e 

sustentabilidade, a carragenina, um polissacarídeo 

marinho, aparece como potencial candidata para o 

desenvolvimento de novos materiais sólidos ácidos, 

via carbonização hidrotérmica a baixa temperatura 

(HTC).
1
 

Resultados e Discussão 

Carragenina (Figura 1) foi obtida da Agargel, uma 

empresa brasileira localizada na Paraíba. Após o 

tratamento por carbonização hidrotérmica a 180 °C 

em diferentes tempos, análises das amostras 

usando CHNS e  infravermelho confirmaram a 

formação de material carbonáceo, com um grande 

aumento do teor de carbono, um teor muito reduzido 

de oxigénio e redução de unidades glicosídicas, 

aumentando a estrutura aromática do material.  

 

 

Figura 1: Estrutura de carragenina 

Titulações Boehm mostraram que o material têm 

elevada acidez (baseado em neutralização com 

NaOH), indicando que uma grande quantidade de 

grupos funcionais oxigenados ainda permanece na 

superfície, consistente com resultados de HTC com 

outros materials (Tabela 1).
2
 A acidez total é maior 

do que vários materiais de carbono tais como 

carbono vítreo tratado com H2SO4, grafite e carvão 

natural ativado.
3
 

 Os material carbonáceo preparado foi 
testado para acetalização de glicerina com acetona 
para formar solketal, sendo seu comportamento 
comparado à resina ácida Amberlyst-15. Os 
resultados mostram que o sólido é ativo na 
conversão de glicerina a 70 

o
C, mas a velocidade da 

reação é mais lenta em comparação com a 
Amberlyst-15. Enquanto este catalisador mostra 
uma conversão de 64.4 % em 10 minutos de  

Tabela 1: Boehm titulação de HTC carragenina, 
usando NaOH e NaHCO3 

 
reação, uma o material preparado a partir da 
carragenina mostrou conversão de 39.0 % após 185 
minutos de reação.  
 Esta diferença de resultados pode ser 
explicado com base na força ácida dois materiais, 
assim como na menor área específica do material 
carbonáceo produzido a partir da carragenina. Mas, 
a conversão é maior que a encontrada para outros 
catalisadores na literatura.

4
 Para os dois 

catalisadores ocorreu uma queda de conversão 
após determinado tempo, que pode ser explicada 
pela hidrólise do solketal pela água liberada na 
reação. 

 
Figura 2: Conversão de glicerina a 70 

o
C utilizando 

diferente catalisadores 

Conclusões 

Foi possível obter um catalisador ácido ativo na 

conversão da glicerina, a partir de carregenina. 
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2h 6h 12h 48h 

NaOH reagiu por grama 
de amostra (mmol / g) 

4,03 3,83 3,91 3,69 

NaHCO3 reagiu por grama 
de amostra (mmol / g) 

1,26 1,24 1,24 1,25 


