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Resumo: Este trabalho tem como objetivo o estudo da 

oxidação catalítica da glicose sobre Pd-Pt-Bi/C 

utilizando por meio de diferentes pressões parciais de 
oxigênio, diferentes concentrações de glicose a fim e 

determinar o melhor mecanismo de reação para produção 

de ácido glicônico. Além disso, estudar o efeito do 

emprego de solvente não aquoso. 

 

1. Introdução 
 
A oxidação catalítica de carboidratos ocorre em pH 

básico (pH 7-9), pois nesta faixa, os ânions carboxilatos 

são facilmente absorvidos na superfície do catalisador, 

enquanto que em pH ácido, o ácido carboxílico contundia 

a ser fortemente adsorvido, promovendo reações de 

oxidação que conduzem a produtos de degradação 

(CORMA; IBORRA; VELTY, 2007). 

De acordo com estudos utilizando oxigênio como 

agente oxidante, pôde ser proposto a utilização de 

temperatura na faixa de 25 - 80°C, consideradas mais 

amenas comparado a utilização de ar (RANGEL; 
BRITTO, 2007). Emprega-se catalisadores metálicos (Pt, 

Pd, Au) ou bimetálicos com promotores Bi, Tl, Sn e Co 

(LIU; CUI, 2007), os quais são utilizados para retardar a 

desativação do catalisador (HERMANS; DEVILLERS, 

2002). 

Ácido glicônico foi descoberto em 1870 por 

Hlasiwetz e Haberbann durante a oxidação utilizando 

cloro, onde a substância foi isolada na forma de sais com 

bário e cálcio. Este por sua vez é amplamente utilizado 

na fabricação de bebidas, para prevenir a formação de 

precipitados indesejáveis, e na produção de alimentos, 

para realçar o sabor e complexar traços de metais pesados 
(Roehr et al., 1996b). 

O ácido glicômico pode ser obtido por meio de 

processos químicos, biotecnológicos, eletroquímicos e 

catalíticos a partir de glicose. No caso da produção por 

meio da oxidação catalítica, esta síntese de produtos 

orgânicos consiste na utilização de carboidratos, 

principalmente o uso da sacarose e da glicose 

(FERREIRA; ROCHA; SILVA,2009). 

Aqui acho que você deve acrescentar um parágrafo 

sobre o trabalho da FABIANA que encontrou para o 

catalisador Pd-Pt-Bi/C que as melhores condições para 
obtenção de ácido glicônico a partir de glicose utilizando 

ar como oxidante se situam na temperatura próxima a 55 
oC e pH de aproximadamente 9,5. 

 

2. Metodologia 
O primeiro teste para desenvolver o projeto de 

oxidação catalítica da glicose para produção de ácido 
glicônico, foi proposto a utilização do peróxido de 

hidrogênio como oxidante, porém com o experimento 

observou-se que a adição de peróxido de hidrogênio 

como oxidante desativou o catalisador provavelmente 

devido a elevada alcalinidade, então prosseguiu-se o 

projeto com a metodologia seguinte.  

Com o objetivo de verificar a conversão de D-

glicose em ácido glicônico, foi proposta uma sequência 

de ensaios utilizando diferentes concentrações de 

glicose e frutose e também da massa de catalisador. 
Além de ser realizado ensaios com a utilização de ar 

como oxidante, também foram realizados ensaios com 

ar enriquecido em oxigênio (~93 %).  

 

Inicialmente o banho é ligado e aquecido até que 

atinja a temperatura de 55°C. Assim que o pHmetro é 

calibrado com as soluções padrão estabelecidas é 

acoplado ao reator, assim como a bomba dosadora de 

hidróxido de sódio, o agitador e também a bomba de ar. 

A solução é introduzida no reator, o agitador é ligado com 

agitação de aproximadamente 1900  10 rpm e por meio 

da bomba de ar, a mistura de  é borbulhada no 
reator a uma vazão de 500 mL/min sob pressão 

atmosférica. Assim que a solução atinge a temperatura 

determinada para o estudo, a bomba dosadora é ligada 

para introduzir hidróxido de sódio (2 M) até que o pH 

seja corrigido para o valor programado para análise, 

sendo este valor de 9,5.  

O pH do meio reacional será monitorado por um 

pHmetro e controlado manualmente por meio da adição 
do álcali (NaOH) utilizando a bomba dosadora. A cada 

dez minutos é registrado o volume de álcali consumido, 

o pH, a vazão e o volume total de NaOH utilizados, para 

os cálculos estequiométricos de conversão. Uma amostra 

é retirada e armazenada em frascos de vidro fechados, 

identificados e conservados em refrigerador (2 – 8 °C) 

para posterior caracterização por  HPLC e 

espectrofotômetria. 

O tempo de reação padronizado para o ensaio é 

de 60 minutos para posterior análise e tratamento de 

dados. Para finalizar o ensaio a bomba de ar, a bomba 

dosadora e o banho termostático são desligados. Por fim, 
o catalisador é separado por meio de filtração.  

 

3. Resultados 
A Tabela 1 a seguir apresenta as concentrações 

utilizadas dos açúcares, a conversão estequiométrica 

 da glicose em ácido glicônico que foi inicialmente 
calculada pela razão entre o número total de mol de 

NaOH reagidos pelo número de mol de glicose inicial.  
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 Tabela 1 – Condições dos ensaios 
 

Ensaio 
   

E01 120 60 27,5 

E02 180 120 17,5 

E03 180 120 30,0 

E04 120 60 20,0 

E05 180 120 36,0 

E06 180 120 64,4 

 

, 

 

. 
Fonte: Autora 

 

Na Figura 01 são representados os resultados 

da conversão de cada ensaio com sua devida 

concentração, utilicando ar com 21% de O2.  

 

Figura 01 – Conversão estequiométrica da glicose a 

ácidos nos ensaios E01, E02 e E03 

 
 

Na Figura 02 são mostrados os resultados da 

conversão da glicose ao longo do tempo utilizando 

oxigênio com elevada concentração (~93 %). 

Figura 02 – Conversão estequiométrica da glicose a 

ácidos nos ensaios E04, E05 e E06 

 

De acordo com os resultados da Figura 02, pode-se 

observar que o efeito causado pelo uso de concentrações 

menores de O2 demonstraram maior conversão da , 

sendo assim uma possível explicação seria o aumento da 

concentração de glicose ter sido adsorvido na superfície 

do catalisador, conforme equações de Langmuir-

Hishelwood-Hougen-Watson (LHHW), conforme citado 

por Helfferich (2004). 

Nos demais experimentos, a utilização de 

oxigênio enriquecido mostrou maior conversão da 

glicose e também pode ser observado que a maior 

concentração de glicose apresentou maior conversão. 

 Conclusões 

 
Os melhores resultados apresentados foram 

observados com o emprego de maior concentração de 

oxigênio, além de concentrações maiores de glicose 

contendo frutose para inibir reações secundárias, 

utilizando a temperatura a 55 °C e pH 9,5. 

 Aparentemente o uso de peróxido de hidrogênio 

como agente oxidante inibe o catalisador. 
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