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RESUMO
SIQUEIRA, Príscila Marques de. Obtenção de 5-hidroximetilfurfural a partir de diferentes
biomassas utilizando catálise homogênea. Rio de Janeiro, 2014. Tese (Doutorado em
Processos Químicos e Bioquímicos) - Escola de Química, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

Com o objetivo de converter diferentes biomassas, sacaríneas e lignocelulósicas, em
5-hidroximetilfurfural, foi proposta a utilização de diferentes solventes que podem ser
obtidos a partir de fontes renováveis utilizando o planejamento de experimentos para
analisar as variáveis de influência e as condições em torno da faixa de trabalho. O HMF é
um importante bloco de construção e como coprodutos foram obtidos outras moléculas,
furfural e ácido levulínico, que também são consideradas blocos de construção. A escolha
dos solventes foi baseada na proposta de uma rota que pudesse ser integrada ao modelo
mais exitoso de biorrefinaria existente no Brasil, que é a indústria do açúcar e do álcool, e
foram testados acetato de etila e acetona, na conversão de glicose, sacarose e celulignina em
5-hidroximetilfurfural, onde a acetona foi o que conferiu melhor desempenho. Foram
realizados planejamentos de experimentos para avaliar estatisticamente a significância das
variáveis testadas, como a temperatura e a concentração de catalisador. Para a glicose o
rendimento foi otimizado em 49,1% a 200oC. Para a sacarose o maior rendimento
alcançado, a 200ºC, 1% de ácido fosfórico e 3 minutos de reação, foi de 46,5% e para a
celulignina de bagaço de cana foi de 43,8%.
Palavras-chave: 5-Hidroximetilfurfural, celulignina de bagaço de cana, catálise
homogênea, biorrefinaria.

ABSTRACT
SIQUEIRA, Príscila Marques de. Obtenção de 5-hidroximetilfurfural a partir de diferentes
biomassas utilizando catálise homogênea. Rio de Janeiro, 2014. Tese (Doutorado em
Processos Químicos e Bioquímicos) - Escola de Química, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

Aiming to convert different biomasses into 5 - hydroxymethylfurfural, was
proposed the use of different solvents that can be obtained from renewable sources by
using the design of experiments to analyze the influence of variables and conditions
surrounding the proposal was working range. HMF is an important building block , and
other molecules such as co-products , furfural and levulinic acid, which are also considered
building blocks were obtained. The choice of solvents was based on the proposal of a route
that could be integrated into the most successful existing biorefineries in Brazil , which is
the sugar and alcohol industry model, and ethyl acetate and acetone were tested in the
conversion of glucose, sucrose cellulignin and 5 - hydroxymethylfurfural, where the acetone
which gave better performance. Design of experiments were performed to statistically
evaluate the significance of the variables tested, for glucose, sucrose and celulignina where
the temperature and catalyst concentration for the glucose was optimal in 49.1 % yield. For
sucrose the highest yield was achieved at 200 ° C , 1 % phosphoric acid and 3 minutes of
reaction was 46.5 % and for cellulignin sugarcane bagasse was 43.8 %.
Keys words: 5-Hydroxymethylfurfural, sugar cane bagasse of cellulignin,
homogeneous catalysis , biorefinery.
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

Segundo estimativas da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico) em 2030 a população mundial será superior a oito bilhões de pessoas, o PIB per
capita será US$ 8.606,00, a produção de alimentos aumentará de 305 kg per capita para 340 kg.
Em função dessa expansão, somente para combustíveis estima-se um aumento de 44% na
demanda, principalmente nos países em desenvolvimento. Tal aumento também terá reflexos
sobre a demanda por energia e insumos químicos, que aliada à previsão de menor disponibilidade
de petróleo impulsiona a busca por matérias-primas não fósseis, e por processos baseados no
conceito de aproveitamento integral da biomassa.
Adicionando complexidade a esse cenário, o mundo experimenta o desafio de minimizar
os impactos das ações antrópicas no clima do planeta que influenciam atitudes de consumo,
impulsionando o desenvolvimento da produção de produtos menos danosos ao meio ambiente, e
estimulam o estabelecimento de regulamentações e acordos internacionais nessa direção como o
protocolo de Quioto. Tais preocupações se refletem na indústria química que cada vez mais
busca sustentabilidade em seus processos, conforme evidenciado em documentos como o Pacto
Nacional da Indústria Química, que traz em seu texto uma preocupação e o compromisso com a
sustentabilidade.
O Brasil pelas condições climáticas diversificadas, que o permite ter a maior
biodiversidade do planeta, farta oferta de água, intensa irradiação solar, se encontra numa posição
privilegiada quando comparado a outros países em desenvolvimento, e até mesmo países
desenvolvidos no que tange a produção de biomassa. E nessa transição da saída de uma
economia baseada em insumos obtidos a partir de fontes fósseis tem a perspectiva de avançar a
passos largos na direção da economia baseada em biomassa.
Nesse contexto, as biorrefinarias se destacam por possuírem configurações industriais que
conciliam o atendimento às demandas por materiais e energia com os requisitos de
sustentabilidade. E na vanguarda do desenvolvimento de biorrefinarias está o Brasil, mais uma
vez tendo a indústria do açúcar e álcool como protagonista, devido ao grau de amadurecimento
do setor e às vantagens ambientais associadas. As empresas nacionais do setor vem se
modernizaram, agregando ao processo inovações importantes, como a utilização de bagaço de
cana-de-açúcar para geração de energia térmica e, mais recentemente, elétrica que é
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comercializada como um dos produtos em usinas com sistemas de cogeração, aumentando seu
faturamento. Outra frente industrial que ganhou importância nos últimos anos é a geração de
eteno a partir do etanol, rota que apesar de ser conhecida há bastante tempo no segmento da
Alcoolquímica, adquire novo fôlego com o polietileno verde da Braskem batizado como I’m
GreenTM que conquistou o mercado brasileiro e mundial.
Ainda na cadeia produtiva da sacarose e do etanol, a plataforma Sucroquímica é um outro
caminho de diversificação dessa indústria, uma vez que a maior parte dos derivados de açúcar é
importada. Essa plataforma compreende os derivados de sacarose e outros açúcares que podem
ser obtidos da cana, seja com o caldo ou outras partes da planta, como a palha e resíduos como o
bagaço. Agregar valor ao bagaço excedente e a palha, utilizando-os para a produção não só de
energia, mas também de insumos químicos, pode ser estratégico para consolidar essa liderança
brasileira nos próximos anos no cenário mundial de biorrefinarias, e uma das opções para isso é a
conversão desses resíduos lignocelulósicos em compostos furânicos.
Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, 2010), os derivados furânicos
constituem uma classe de moléculas promissoras para geração de produtos da plataforma baseada
em açúcares das biorrefinarias. Alguns já são reconhecidamente blocos de construção (building
blocks) de biorrefinarias, como o 5-hidroximetilfurfural e o ácido levulínico, e são consideradas
moléculas chave para ampliar o escopo do refino de biomassa, que ainda carece de rotas mais
eficientes para produção de insumos químicos.
A magnitude desse desafio aumenta quando se considera que essas novas rotas precisam
atender não só aos requisitos técnicos, como também os relacionados à sustentabilidade. E é na
tentativa de contribuir para superar esse desafio, que esse trabalho foi desenvolvido, no qual se
apresenta uma proposta de obtenção de 5-hidroximetilfurfural a partir de diferentes biomassas,
derivadas da cana-de-açúcar. Foram objetivos específicos deste trabalho:
 Comparar o desempenho de ácidos inorgânicos como catalisadores na conversão de
frutose e glicose em 5-hidroximetilfurfural;
 Buscar e avaliar solventes para o sistema bifásico que já sejam ou que num futuro
próximo possam ser obtidos a partir de rotas renováveis, considerando as
perspectivas do cenário nacional;
 Verificar a influência de cada componente do meio reacional no rendimento em 5hidroximetilfurfural;
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 Propor e avaliar sistemas reacionais para conversão de glicose e sacarose em 5hidroximetilfurfural;
 Otimizar as condições de desidratação de glicose para o sistema reacional escolhido;
 Testar o sistema escolhido na conversão de sacarose e celulignina em 5hidroximetilfurfural, para posterior otimização.
Dessa forma, o texto foi estruturado em cinco capítulos a começar por este que trata da
introdução ao tema. O capítulo 2 apresenta o contexto teórico e econômico no qual a produção
de renováveis está inserida, com intuito de identificar as tendências para as biorrefinarias, com
ênfase nas matérias-primas lignocelulósicas, e como o 5-hidroximetilfurfural se insere nesse
contexto, com a preocupação de demonstrar a sua versatilidade como plataforma química e bloco
de construção em biorrefinarias, produzindo combustíveis, materiais e insumos químicos
diversos como fármacos, agroquímicos e compostos macrocíclicos. Apresenta, ainda, o estado de
desenvolvimento da síntese de 5-hidroximetilfurfural e uma revisão da literatura sobre sistemas
reacionais, solventes, catalisadores e modificadores de fase que foram reportados,
propositalmente dividido em função das matérias-primas utilizadas, de forma a facilitar a
comparação posterior com os resultados.
Os materiais utilizados e suas formas de obtenção, bem como a metodologia adotada para
os testes catalíticos, análises químicas e análises estatísticas são descritos no capítulo 3, que é
sucedido pelo capítulo 4 de apresentação dos resultados contendo ao final uma seção dedicada a
demonstrar a evolução alcançada ao longo do desenvolvimento do trabalho de pesquisa. E por
fim, o capítulo 5 aborda as conclusões e perspectivas deste estudo da obtenção de 5hidroximetilfurfural para as biomassas estudadas.
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CAPÍTULO 2. CONTEXTUALIZAÇÃO E ESTADO DA ARTE
2.1. Biomassa e biorrefinarias

O termo biomassa é utilizado para designar qualquer tipo de matéria orgânica renovável
de origem vegetal, animal ou produtos da sua transformação natural ou artificial. Podem ser
resíduos (da produção agrícola; do processamento de resíduos da agricultura; do processamento
de madeira; resíduos sólidos urbanos; ou resíduos orgânicos urbanos); produtos florestais
(madeira, ou resíduos da derrubada de árvores); produtos agroenergéticos (grama, materiais
amiláceos, materiais sacaríneos ou oleaginosas) ou plantas aquáticas (algas, ervas daninhas
aquáticas, jacinto ou junco). Estima-se que a produção mundial de biomassa seja de cerca de 1,0 x
1011 toneladas por ano (ZHANG e ZHAO, 2010), e por isso constitui o recurso renovável mais
abundante, sendo a única fonte renovável de carbono, que pode ser convertido em combustíveis
e insumos químicos através do biorrefino. Anualmente, são produzidas mais de 170 bilhões de
toneladas de biomassa pela natureza e, deste total, 75% pode ser classificada como carboidrato e
somente de 3 a 4% são utilizados para fins alimentícios (BICKER et al., 2005 e MARTIN e
LICHTENTHALER, 2006).
As refinarias de petróleo foram o grande negócio do século XX em função de sua
flexibilidade e diversidade de produtos. O conceito de biorrefinaria é análogo ao de uma refinaria
de petróleo, entretanto a matéria-prima é uma biomassa que deve ser totalmente aproveitada.
Segundo o National Renowable Energy Laboratory – NREL do Departamento de Energia dos
Estados Unidos, biorrefinarias são instalações que integram processos de conversão de biomassa
e equipamentos para a produção de combustíveis, energia e produtos químicos, e esse tipo de
indústria foi considerado o caminho mais promissor para desenvolvimento da bioeconomia. No
Brasil, alguns exemplos que já funcionam são as usinas produtoras de açúcar, etanol e
bioeletricidade a partir da cana-de-açúcar, além das fábricas de óleo, rações, biodiesel e diversos
outros derivados da soja. Na Figura 1 é apresentado um resumo dos tipos de produtos de
biorrefinarias, segundo a Agência Internacional de Energia.
Jong et al. (2010) classificaram como biorrefinarias convencionais aquelas baseadas em
matérias-primas tradicionais (cana-de-açúcar, milho e a indústria de papel e celulose) e
consideraram cinco tipos de biorrefinarias avançadas: biorrefinaria de safra (trigo e centeio),
oleoquímica, lignocelulósica, verde (baseada em grama) e marinha. A principal vantagem do uso
de materiais lignocelulósicos apontada pelo Fórum Mundial de Economia (World Economic
Forum – WEF) no documento intitulado “The future of industrial biorefineries” (O futuro das
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biorrefinarias industriais) é a não exigência de mudança direta do uso da terra, já que tais
materiais são obtidos frequentemente como resíduos de processo já tradicionais, o que vai ao
encontro da necessidade do uso mais eficiente da terra para que as biorrefinarias possam atender
as demandas futuras.

Bioprodutos

Bioenergia

Materiais

Combustíveis

Insumos químicos

Energia

Alimentos em geral

Calor

Figura 1. Possíveis produtos de biorrefinarias. Fonte: IEA (2012).

Um exemplo de aproveitamento de materiais lignocelulósicos em biorrefinarias é
mostrado na Figura 2. É possível identificar inúmeros derivados como o xilitol, edulcorante
usado na indústria alimentícia, etanol de segunda geração, produzido a partir de celulose, dentre
inúmeros outros solventes e precursores de polímeros.
Aprofundando o olhar sobre as matérias-primas lignocelulósicas é possível identificar
tipos diferentes de plataformas e inovações visando seu aproveitamento integral, conforme
mostra a Tabela 1 (JONG et al., 2010). As inovações podem ser em matérias-primas, processos e
produtos, que se diferenciam dos convencionais. A plataforma gás de síntese exige o tratamento
termoquímico da biomassa via gaseificação seguida de reforma, que é uma tecnologia utilizada em
escala comercial. Integrando as plataformas de açúcar e gás de síntese pode-se por fermentação e
destilação processar os açúcares, da lignina para obter o gás de síntese e os resíduos são
processados termicamente para geração de energia. Materiais de origem florestal, utilizados na
produção tradicional de papel e celulose podem ser integrados a produção de energia e produtos
químicos, a partir de materiais como o “tall oil”1, breu2, vanilina e lignosulfonatos3.

1

Tall oil bruto é composto basicamente por ácidos resinosos (principalmente ácido abiético e seus isômeros) e
ácidos graxos (principalmente ácido palmítico, ácido oleico e ácido linoleico). Fonte: Sales (2007).
2 Breu, também chamado de rosin em Inglês, é uma resina sólida obtida a partir de tall oil bruto pelo aquecimento do
líquido fresco. É semitransparente e varia na cor do amarelo ao preto. Fonte: Sales (2007).
3
Lignosulfonatos – no processo de sulfito de polpação a madeira é cozida em solução ácida e as ligninas são
sulfonadas, de maneira que se tornam solúveis em água e assim são separadas da celulose insolúvel. As ligninas
solúveis em água são denominadas lignosulfonatos.
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Figura 2. Árvore de produtos de biorrefinarias lignocelulósicas. Fonte: SANTOS, BORSCHIVER e COUTO (2011).
Tabela 1. Natureza das inovações de biorrefinarias lignocelulósicas.

Tipo de
inovação
Matériaprima

Plataformas de biorrefinarias
lignocelulósicas

Descrição

Plataforma açúcar

Pelo uso do açúcar extraído da celulose.

Plataforma açúcar
Plataforma gás de síntese
Processo

Plataforma hidrocarbonetos
Plataforma açúcar/ gás de
síntese

Produto

Fermentação de biomassa lignocelulósica para
geração de etanol via SSF.
Gaseificação de biomassa
Geração a partir de catálise química em fase
líquida.
Integração da plataforma açúcar com
aproveitamento da lignina na geração de gás de
síntese e geração de energia.

Processamento em fase líquida
da biomassa – produtos
químicos

Biocombustíveis e plásticos obtidos de
compostos furânicos.

Plataforma florestal

Uso do Breu e do tall oil para produção de mais
produtos químicos.

Fonte: Adaptada de Jong et al. (2010).

Hidrocarbonetos também podem ser obtidos por reforma catalítica em fase líquida
seguida de geração de diesel, gasolina e combustível de aviação, considerados por Jong et al.
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(2010) como “combustíveis verdes”. Por último, compostos funcionalizados via catálise química
em fase líquida de lignocelulósicos, como o 5-hidroximetilfurfural (HMF) e outros compostos
furânicos que são considerados blocos de construção para o desenvolvimento de biorrefinarias,
podem ser utilizados na produção de plásticos, biocombustíveis (etoximetilfurfural, similar à
gasolina) e outros insumos químicos (CHERUBINI E STRØMMAN, 2011; YANG, ABUOMAR e HU, 2012).
Entretanto, a conversão de biomassa em produtos químicos de alto valor agregado é um
desafio corrente (DUTTA, DE e SAHA, 2013). A Avantium, empresa líder em produtos
químicos renováveis e desenvolve a próxima geração de plásticos, combustíveis e produtos
químicos de base biológica, com destaque para os baseados em compostos furânicos como o
ácido 2,5-furanodicarboxílico (FDCA), que é obtido a partir da oxidação de 5hidroximetilfurfural (KRÖGER, PRÜßE, VORLOP, 2000). A Braskem, além da comercialização
do polietileno verde, está investindo no polipropileno a partir de etanol; a Solvay, em
epicloridrina a partir de glicerina; a Dupont, em 1,3-propanodiol (PDO) a partir de açúcar do
milho (LEITE, 2012).
Amyris é uma “start up” que produz especialidades químicas a partir de açúcar e tem
como principal molécula o farneseno4, com um processo altamente inovador. A Genomatica
recentemente licenciou para a BASF a tecnologia de produção de 1,4-butanodiol (GENO BDO
™) em escala comercial por via fermentativa, e possui parcerias com Mitsubishi Chemical,
Novamont, DuPont Tate & Lyle, Tate & Lyle, Versalis, M&G/Chemtex e Waste Management
para a produção de produtos químicos a partir de renováveis. Além dessas, também possui uma
parceria com a Versalis e a Braskem para produção de butadieno. Pioneiros no processo de
obtenção de óleo a partir de microalgas, a Solazyme em 2010 forneceu à Marinha Americana mais
de 80 mil litros de biodiesel de alga5. Na Tabela 2 é mostrado um resumo das inovações e
empresas mapeadas nesse estudo.
As “start ups” são altamente dependentes de investimentos para consolidar as suas
propostas tecnológicas. Recentemente, Bomtempo (2013-b) relatou o caso da Metabolix, que
associada a Archer Daniels Midland construiu uma planta em escala comercial que começou a
operar para a produção de bioplástico (Polihidroxialcanoatos – PHA), mas se retirou da

4

O farneseno é um produto um hidrocarboneto obtido a partir da manipulação genética da Saccharomyces cerevisiae,
que compõe o diesel de cana de açúcar, produto que já está inclusive registrado e liberado para a venda comercial nos
Estados Unidos. Este ano, a Amyris anunciou a venda do farneseno de cana-de-açúcar por um preço 148 vezes
superior ao custo de produção.

5

Fonte: http://solazyme.com/fuels Acessado em: 20/05/2013.
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sociedade alegando que os resultados não foram os esperados. Muitos outros processos viáveis
tecnicamente sofrem com as consequências da falta de recursos para o aumento da escala de
produção, e isso pode ser determinante para a dominância de determinadas tecnologias. Mapear e
gerar estimativas sobre as fontes de biomassa e questões relacionadas ao aumento de escala de
produção dos produtos do biorrefino, também são alguns entraves para a aceleração do
desenvolvimento das biorrefinarias.
Tabela 2. Empresas, processos e produtos inovadores.

Empresa

País sede

Biomassa

Processo

Molécula

Abengoa
Bioenergía

Espanha

Palha de trigo/cevada

Fermentativo

Etanol

Avantium

Holanda

Açúcar

Químico

FDCA

Braskem

Brasil

Cana-de-açúcar

Fermentativo/
Químico

PEAD e
butadieno

Amyris

EUA

Açúcar

Fermentativo

Farneseno

Genomatica

EUA

Açúcares de
lignocelulósicos

Fermentativo

1,4-butanodiol
(BDO) e
butadieno

Solazyme

EUA

CO2

Fermentativo

Biodiesel

Lanza Tech

EUA

Gases efluentes de
processos siderúrgicos ou
refino de petróleo.

Fermentativo

Etanol

Kior

EUA

Biomassa lignocelulósica

Craqueamento
catalítico fluido de
biomassa

Diesel e
gasolina

Além disso, as atividades que envolvem a exploração da terra têm baixa rentabilidade,
necessitando muitas vezes de incentivos governamentais para garantir o suprimento, e a
integração da produção de biocombustíveis e produtos químicos é apontada como a chave para
reduzir os custos de produção (IEA-BIOENERGY, 2012). Nesse contexto, fica clara a
importância do desenvolvimento de pesquisas sobre o tema, como fonte de conhecimento para
alimentar a indústria nacional, que podem ser ainda mais intensificadas se houver fomento
governamental direcionado.
Ainda com relação à produção de insumos químicos em biorrefinarias, observa-se que a
medida que novas rotas são testadas, a gama de opções de moléculas promissoras se modifica.
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Dentro desse contexto ainda em movimento, conforme aponta Bomtempo (2013), algumas
moléculas foram deixadas de lado e outras seguem como promissoras. A Figura 3 apresenta a
mudança de moléculas consideradas promissoras entre 2004 e 2010, na qual é possível notar uma
redução de produtos, como no caso dos ácidos málico e fumárico, permanecendo somente o
ácido succínico e abrindo mais possibilidades como no caso do FDCA que deixa de aparecer
sozinho para dar lugar à classe de moléculas furânicas.

•Ácidos 1,4 dicarboxílicos
(Succínico, fumárico e málico)
•Ácido dicarboxílico 2,5-furano
•Glicerol
•Sorbitol
•Xilitol/Arabinitol
•Ácido levulínico
•Ácido aspártico
•Ácido glucárico
•Ácido glutâmico
•Ácido itacônico
•3-hidroxibutirolactona

2004

2010
•Ácido succínico
•Furânicos
•Ácido
hidropropiônico/Aldeído
•Glicerol e derivados
•Sorbitol
•Xilitol
•Ácido levulínico
•Biohidrocarbonetos
•Ácido lático
•Etanol

Figura 3. Relação de moléculas promissoras em 2004 e 2010. Fonte: adaptado de IEA-BIOENERGY (2013).

Dessa forma, o desenvolvimento de biorrefinarias é cada vez mais estratégico em função
da necessidade de manter as condições propícias ao crescimento econômico, da limitação dos
recursos fósseis, de incertezas geopolíticas envolvidas na distribuição do petróleo, e também sob
o aspecto da sustentabilidade. Nesse contexto, os biocombustíveis assumem um papel importante
para alavancar a construção desse novo paradigma industrial e o etanol impulsiona as
biorrefinarias avançadas no Brasil, conforme será mostrado no próximo tópico.

2.2. Biorrefinarias: cenário brasileiro
No Brasil, os antigos engenhos que datam do período colonial já produziam açúcar
mascavo com a cana-de-açúcar e a cachaça como subproduto. O primeiro foi instalado em 1520 e
no final do século XVI a produção anual de açúcar era de 4.500 t, geradas por 117 engenhos,
situados principalmente nos estados de Pernambuco e Bahia (Wongtschowski, 1999). Segundo
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Rodrigues (2011), na época, o açúcar era considerado o produto manufaturado de maior valor no
mundo. Como primeira experiência industrial brasileira, a indústria do açúcar e álcool continuou
como protagonista em diversos momentos da economia nacional e atualmente é considerada a
biorrefinaria mais promissora para uma economia baseada em biomassa no Brasil, devido a
fatores como o amadurecimento dessa indústria em relação às biorrefinarias avançadas e as
vantagens ambientais do etanol proveniente da cana.
A Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (Organisation for Economic
Co-operation and Development – OECD) elaborou um documento intitulado “The bioeconomy to
2030 - Designing a policy agenda”, no qual coloca como principais implicações para a indústria
num contexto de bioeconomia a escassez de água e o preço da matéria-prima na operação das
biorrefinarias (OECD, 2009). Isso torna o cenário ainda mais favorável para investimentos em
biorrefinarias no Brasil em função da grande disponibilidade de matérias-primas e aquíferos.
Outra vantagem está no etanol ser um biocombustível avançado, segundo a Agência de proteção
ao meio ambiente dos Estados Unidos (Environmental Protection Agency – EPA), pois emite no
mínimo 50% menos gases do efeito estufa (GEE) quando comparado à gasolina, com grande
vantagem sobre o etanol de milho (PIRES e SCHECHTMAN, 2010).
Righelato e Spracklen (2007) fizeram uma simulação para os próximos 30 anos do
sequestro de carbono por culturas energéticas comparadas a florestas ou culturas selvagens e
identificaram que o uso de terras agricultáveis com culturas agroenergéticas sequestra muito
menos carbono que as florestas tropicais. Apesar do uso da biomassa ser apontado como uma
boa alternativa, também traz implicações como qualquer outra forma de exploração de recursos,
o que torna ainda mais importante escolher a biomassa mais vantajosa também do ponto de vista
ambiental, bem como investir em produtividade e no aumento dos rendimentos dos processos
industriais, de forma a otimizar o uso da terra. É importante destacar que mais uma vez o etanol
da cana também leva vantagem em relação a outras culturas energéticas e outras culturas usadas
para produção de etanol.
A cadeia produtiva do etanol possui uma vasta gama de produtos se incluídas as
possibilidades da Alcooquímica e Sucroquímica (BOSCOLO, 2003; FERREIRA, ROCHA e
SILVA, 2009), apresentadas respectivamente nas Figuras 4 e 5.
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Alcoolquímica
Éteres
Glicólicos

Butadieno

Acetatos de
Éteres Glicólicos

Etilaminas

Aldeído Acético

Éter Etílico

Ácido
Acético

Polibutadieno

Polieteno

Solventes acéticos

Etilbenzeno

Ácido monocloro-acético

Estireno

Poliestireno

Anidrido acético

Ácido Acetil-salicílico
Acetato de Vinila

Cloreto de
Etila

Eteno

Óxido de
Eteno
Carboximetil-celulose
Poliéster
Ácido 2,4-D
Trimetiolpropano

Acetato de Celulose

Poliuretanas

Dibromoetano

Dicloroetano
Chumbo tetraetila

2-Etilhexanol

MVC / PVC

Plastificantes Ftálicos

N-butanol

Pentaeritritol

Acetato de
Vinila
PVA + PVAC

Resinas Alquídicas

Cloral

DDT

Figura 4. Árvore de produtos da alcoolquímica (Fonte: FREITAS, 2012).
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Sucroquímica
C2

C3

Ácido
Acético
Acetato de
butila
DBP

Etanol

Propeno

Eteno

Isopropanol

Propeno

Isopropilaminas
Ácido
propiônico
Ácido Lático

C4

C5

Butanol

Ácido
Itacônico

Ácido
Glucônico

Furfural

Ácido Kójico

2,3
Butilenoglicol
Butadieno
Ácido
Succínico
Ácido
Fumárico

C6

Álcool
Furfurílico
THF
Glutamato
Monossódico

Cn

Ácido Gálico

Polihidroxialcanoatos

Octoacetato de
Sacarose
Monopalmitato de
Sacarose
Aceto-isobutirato de
Sacarose

Acrilato de
Metila

Anidrido
Maleico

Sorbitol

PLA

Ácido
Tartárico

Manitol

Acrilonitrila

C7

Ácido
Oxálico

Ácido
Pirúvico

Ácido Cítrico

Glicerol

Ácido
Aconítico

Triacetina
Ácido
Acrílico
Aldeído
Acrílico
Acetona
Diacetona
Álcool
Bisfenol-A

Figura 5. Árvore de produtos da Sucroquímica (Fonte: CGEE, 2010).

PHB
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A alcoolquímica foi incentivada no início da década de 1980 pelo governo militar em
função dos altos preços do petróleo e algumas empresas desenvolveram rotas para produção de
acetato de etila, ácido acético, anidrido acético, butanol, a partir do etanol, tal como em 1929 a
Rhodia já produzia anidrido acético e ácido acético com base nesse álcool. Quando os preços do
petróleo voltaram a patamares aceitáveis, durante a década de 1990, o interesse pela
alcoolquímica diminuiu. Mas, a falta de incentivos governamentais não foi empecilho para a
Usina da Pedra em Altinópolis – SP produzir o polímero biodegradável polihidroxibutirato
(PHB), em bateladas de 500 kg, a partir da transformação de sacarose e ácido propiônico sob a
ação de uma bactéria. E tem sido retomada com algumas iniciativas de sucesso como a do
polietileno verde da Braskem que em 2010 inaugurou uma planta com capacidade para produzir
200 mil toneladas/ano.
A sucroquímica é compreendida por alguns autores como a plataforma que utiliza a
sacarose em processos fermentativos, hidrogenações, hidrólises e esterificações para obtenção de
produtos como surfactantes não-iônicos, polímeros, adoçantes, emulsificantes, entre outros
contudo, é possível estender para pentoses e outros açúcares originados da cana-de-açúcar
(CGEE, 2010).
É preciso considerar ainda as possibilidades de aproveitamento dos resíduos
lignocelulósicos, originados tanto da cana-de-açúcar quanto de outras culturas importantes no
país. A Figura 6 mostra o volume gerado de resíduos lignocelulósicos ao longo do período de
1990 a 2007 no Brasil. O bagaço de cana e a palha de cana são os principais resíduos em termos
de volume gerado, e já são aproveitados pela indústria, como combustível para caldeiras tornando
as usinas autossuficientes em energia e calor, e algumas usinas utilizam o excedente para gerar
ainda mais energia elétrica que é vendida para distribuidoras de energia, conforme já citado
anteriormente. Outras tecnologias para utilização de bagaço ainda têm surgido e estão em estágio
avançado de desenvolvimento ou já estão implantadas em escala comercial, como seu
aproveitamento para produção de adoçantes, fibras naturais, proteínas, ácido lático, enzimas,
dentre outros produtos obtidos via fermentação como o etanol de segunda geração.
O site “Biofuels Digest”, que publica notícias e artigos jornalísticos diariamente sobre
biocombustíveis, no artigo “ Brazil’s Big Six in advanced biofuels & chemicals: who’s doing what
now?” aponta as seis maiores iniciativas relacionadas a biorrefinarias no Brasil, bem como as
empresas responsáveis por cada planta, e todas em escala comercial. A Raizen, uma joint venture
da Shell e da Cosan, possui uma planta de capacidade de produzir 40 mil litros de etanol
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celulósico em Piracicaba, São Paulo; a GranBio-API com a produção de 22 milhões de litros de
etanol celulósico e biobutanol em São Miguel dos Campos, Alagoas; a Solazyme-Bunge com um
projeto de 100.000 toneladas de óleos renováveis em Moema; Cobalt-Rhodia investem numa
planta piloto para produção de butanol de bagaço em Santo André, São Bernardo do Campo,
Jacareí ou Paulínia, São Paulo; Amyris-Total com a produção de cinquenta mil litros de biofeno
em Brotas, São Paulo e a BP Biofuels, que tem intenção de produzir etanol 2G6, biobutanol e
bioenergia a partir do bagaço de cana.

Figura 6. Série histórica da geração de resíduos lignocelulósicos no Brasil de 1990 a 2007. Fonte: Castro e Pereira,
2010.

Segundo Bomtempo (2013), que desde 2010 escreve uma série de artigos em seu blog
sobre o desenvolvimento da indústria baseada em biomassa, em especial biocombustíveis, o
desafio brasileiro está cada vez mais na capacidade de inovação para construir uma posição
competitiva na estrutura industrial que está surgindo e menos na solução apenas dos problemas
de curto prazo que parecem prejudicar a competitividade conjuntural da indústria.
Pensar na estruturação da cadeia produtiva de biorrefinarias a partir das indústrias de
biocombustíveis existentes ou em fase de desenvolvimento parece ser o caminho para a transição
para a bioeconomia pelo aprendizado já adquirido em biorrefinarias convencionais, mas é preciso
ir além das iniciativas restritas a produção de combustíveis de primeira geração, pois ainda há
6

O etanol gerado a partir de palha ou de bagaço de cana-de-açúcar, bem como de outros resíduos de composição lignocelulósica
é considerado de segunda geração (Etanol 2G).
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grande potencial a ser explorado no uso de matérias-primas lignocelulósicas para geração de
insumos químicos, mas que ainda não estão sendo exploradas comercialmente, como no caso
particular dos derivados furânicos como o HMF.

2.3. HMF: O gigante adormecido

O 5-hidroximetilfurfural é um composto furânico, que possui um grupamento aldeído e
uma hidroxila, conforme mostra a Figura 7. Os furanos são reconhecidamente substâncias
precursoras de polímeros (BINDER e RAINES, 2009; MOREAU, BELGACEM e GANDINI,
2004; GANDINI e BELGACEM, 1997), e esse é um dos motivos pelos quais são enquadrados
como blocos de construção das biorrefinarias.

Figura 7. Fórmula estrutural do HMF.

Os primeiros relatos sobre a síntese de HMF datam da última década do século XIX,
quando dois químicos, Düll e Kiermeyer, trabalhando de forma independente publicaram os
resultados de seus trabalhos de produção de oximetilfurfural7 (LEWKOWSKI, 2001). Sua
ocorrência natural está associada à degradação de carboidratos, extensamente relatada para mel,
suco de maçã, sucos cítricos, cerveja, conhaque, produtos lácteos, cereais, alimentos cozidos,
tomate, biscoitos, dentre outros (CAPUANO e FOGLIANO, 2011; AQUINO et al., 2004;
CHÁVEZ-SERVÍN, CASTELLOTE e LÓPEZ-SABATER, 2005; ZAPALÀ et al., 2005).
Este composto furânico é um produto intermediário comum na reação de Maillard
(escurecimento não enzimático), que é iniciada durante o tratamento térmico de alimentos
contendo açúcares redutores e aminoácidos, ou por mudanças no pH ou nas condições de
armazenamento, por isso o teor máximo estabelecido em legislação é de 60mg/kg devido a
possibilidade de metabólitos dele derivados serem mutagênicos e/ou carcinogênicos (BRASIL,
2000). Também é identificado como um dos principais inibidores de fermentação, o que durante
7

5-hidroximetilfurfural é sem dúvida o nome mais comum para este composto, entretanto, existem inúmeros
nomes sinônimos, tais como, 5-hidroximetilfuraldeído, hidroximetilfurfural, 5-hidroximetil-2-formil-furano, 5hidroximetil-2-furfural, 2-hidroximetil-5-furfural, 5-hidroximetil-2-furaldeído, 5-hidroximetil-2-furano-carbonal, 5hidroximetil-2-furanocarboxialdeído, 5-hidroximetilfurano-2-carbaldeído, 5-oxi-metilfurfural.

30

muitos anos foi um empecilho para produção de etanol lignocelulósico a partir de hidrolisados de
bagaço de cana (GONZÁLEZ-BENITO et al., 2009; LI, HENRIKSSON, GELLERSTEDT,
2005), e como produto da pirólise de carboidratos como amido, sacarose e glicose (LOCAS,
YAYLAYAN, 2008; PAINE; PITHAWALLA; NAWORAL, 2008).
Enquanto o furfural (outro derivado furânico importante no contexto de biorrefinarias) é
produzido em escala industrial, o HMF é produzido somente em escala piloto, devido ao seu alto
custo de produção (LIMA et al., 2009 e MOREAU; BELGACEM; GANDINI, 2004). Os
registros de patentes dessas plantas são de 19908, pela empresa francesa Furchim que utiliza o
dimetilsulfóxido – DMSO no meio reacional e usa água para extrair o HMF, e outro de 1959
(Patente US 2917520, 1959) utilizando a metil-isobutil-cetona – MIBC. Segundo Putten et al.
(2013), os altos custos de produção estão associados aos baixos rendimentos no isolamento do
HMF, o que consequentemente restringe a sua utilização como bloco de construção.
Algumas empresas produzem HMF em pequena escala, como a Sigma Chemical Co.,
Aldrich Chemical Co., TCI America, Atomergic Chemetals Corp., Pfaltz & Bauer, Inc., Lancaster
Synthesis Ltd., Janssen Chimica, Fluka Chemical Corp., Davos Chemical Corp. e ICN
Biochemicals. Entretanto, devido ao seu potencial para geração de inúmeros produtos renováveis
que será melhor esclarecido no item seguinte, o número de estudos que buscam novas rotas para
sua produção cresceu bastante nos últimos anos. Antes de 2010, nas bases assinadas pelo Portal
Periódicos da CAPES estão registrados 2.000 publicações e de 2011 até abril de 2014, 2.402
publicações estão registradas com “hydroximethylfurfural” no título, incluindo uma revisão de
mais de cem páginas em 2013 (PUTTEN et al., 2013).

2.3.1. Importância e aplicações

O HMF é empregado como material de partida para a síntese de polímeros, produtos
químicos e combustíveis. Pode ser precursor de vários produtos farmacêuticos, monômeros,
complexos macrocílicos, dialdeídos, glicóis, éteres, acetais, além de outros intermediários
orgânicos da produção de solventes, agentes tensoativos, produtos fitossanitários e resinas,
conforme mostrado na Figura 8 (PUTTEN et al., 2013; CASANOVA, IBORRA e CORMA,
2010).

8

(Patente FR 2669635, 1990)
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Figura 8. HMF como bloco de construção. Elaboração própria.

Em um trabalho recente de mapeamento das iniciativas inovadoras na área de matériasprimas renováveis, Coutinho e Bomtempo (2010) apresentaram o HMF como uma das moléculas
mais promissoras no médio prazo (5 a 10 anos) para o setor de produtos químicos, dando origem
a uma série de outros produtos como diácidos furânicos para a produção de PET verde, e
diésteres furânicos. Navarro, Canós e Chornet (2009) obtiveram 2,5-diformilfurano via oxidação
de HMF, que é apontado como monômero e material de partida para a produção de fármacos e
fungicidas. Entretanto, apesar do grande volume de publicações, são poucos os projetos de
produção e comercialização, e a questão da produtividade e da redução de custos é apontada
como o aspecto mercadológico mais importante para viabilizar esses projetos.
O ácido levulínico é um importante derivado do HMF, e também é um bloco de
construção para biorrefinarias conforme mostra a Figura 9. Conhecido desde 1840 como um dos
produtos da decomposição de carboidratos na presença de ácidos inorgânicos (ASGHARI;
YOSHIDA, 2007), é um derivado direto do HMF. A produção por rota química de ácido
succínico, apesar de não ser a mais comum, é viável tecnicamente. Outro derivado importante, o
ácido acrílico, é monômero para a produção de polimetacrilatos, comumente conhecidos como
acrílico. Ésteres originados do ácido levulínico dão origem a poliésteres, assim como o 1,4butanodiol pode ser utilizado como monômero na produção de polibutileno tereftalato. Na

32

Tabela 3 são apresentadas as principais rotas e produtos que podem ser obtidos a partir de HMF,
além do ácido levulínico.
Os produtos poliméricos obtidos a partir de furanos têm ganhado grande destaque. Os
mais interessantes trazem três diferentes abordagens, a saber: (i) a síntese de novos poliésteres, (ii)
a utilização da reação de Diels-Alder para preparar polímeros termorreversíveis e (iii) novos
materiais baseados em álcool furfurílico. Gandini (2011) fez um extenso apanhado sobre
polímeros de origem renovável, e dá grande destaque aos polímeros furânicos a base de furfural e
HMF, que são capazes de gerar uma gama diferenciada de macromoléculas, do mesmo modo que
toda uma série de monômeros é preparada a partir de fontes fósseis para fornecer a maior parte
dos materiais macromoleculares de hoje. A ideia consiste na produção de macromoléculas nas
quais as unidades aromáticas, originadas de recursos fósseis, sejam substituídas por anéis
furânicos, que são obtidos a partir de recursos renováveis e avaliar se as novas estruturas são
capazes de substituir os existentes.
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Figura 9. Ácido levulínico como bloco de construção. Fonte: RACKEMANN e DOHERTY (2011).
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Tabela 3. Principais reações e produtos que podem ser obtidos a partir de HMF.

Produtos

Reação

Referência

Ácido
2,5-furanodicarboxílico
(FDCA)

Oxidação

Tong, Ma e Li (2010); Ribeiro e Schuchardt (2003)

Biotransformação

Koopman et al. (2010)

2,5-dimetilfuranoato
(éster do FDCA)

Esterificação
oxidativa

Casanova, Iborra e Corma (2009)

2,5-dimetilfurano (DMF)

Hidrogenólise

Román-Leshkov et al. (2007)

Oxidação

Navarro, Canós e Chornet (2009)
Halliday, Young e Grushin (2003)

2,5-Diformilfurano (DFF)
Ácido Acético
Alcanos líquidos

Jin et al. (2005)
Condensação
aldólica

Huber et al. (2005) Barret et al. (2006) Chheda e
Dumesic (2007); West et al. (2008); West et al. (2009)

Ácido
5-hidroxi-4-ceto-2-pentanóico

Foto-oxidação

Marisa et al. (2010)

5,5-(oxi-bis-(metileno)) bis-2furfural (OBMF)

Esterificação

Casanova, Iborra e Corma (2010)

Estudos mostram que poliamidas furânicas preparadas usando ácidos dicarboxílicos
furânicos e diamidas aromáticas apresentam decomposição e temperatura vítrea análogas ao
Kevlar®, uma fibra sintética fabricada pela DuPont muito resistente ao calor, sete vezes mais
resistente que o aço por unidade de massa e muito leve, cujas aplicações incluem a fabricação de
materiais aeronáuticos, cordas especiais e coletes à prova de balas (ROMÁN-LESHKOV, 2007;
HARMSEN e HACKMANN, 2012). A Figura 10 mostra outros monômeros que podem ser
obtidos a partir de HMF.
Dentre os derivados mais promissores está o FDCA que tem sido utilizado em reações de
Diels-Alder (DA) para sintetizar polímeros de furânicos, devido: (i) ao fato de que os furanos são
particularmente adequados, funcionando como dienos, e (ii) a reversibilidade térmica do
promotor de reação que abre o caminho para a preparação de materiais inteligentes que são, além
disso, facilmente recicláveis. A reação direta (crescimento da cadeia) pode ser realizada a
aproximadamente 65 °C. O FDCA também pode ser convertido em ácido adípico, que é um dos
dois monômeros do Nylon 6,6®, poliamida, (BOUSSIE et al., 2010) assim como o HMF pode ser
convertido em caprolactona, monômero do Nylon 6®, uma policaprolatona amplamente utilizada
com uma produção anual de cerca de 4 milhões de toneladas (BUNTARA et al., 2011). A Figura
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11 resume as possibilidades de uso do FDCA para produção de diferentes monômeros e insumos
químicos.
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Figura 10. Seleção e monômeros derivados de HMF utilizados na produção de poliésteres, poliamidas e poliuretanas
(GANDINI, 2011)
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Figura 11. Possibilidades de aplicações do FDCA.
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A reação do FDCA com o etilenoglicol dá origem ao poli-2,5-furanocarboxilato de
etileno – PEF9, análogo furânico do politereftalato de etileno (PET), que tem sido apontado
como seu potencial substituto por Ribeiro e Schuchartdt (2003) e Casanova, Iborra e Corma
(2009). A Figura 12 mostra a semelhança estrutural entre o PEF e o PET. As vantagens dessa
substituição estão associadas à redução do uso de energias não renováveis (40-50%) e de gases
estufa (45-55%), o que é superior a outros plásticos de origem renovável, como o polietileno e o
poliácido lático e podem ser ainda maiores dependendo da origem da matéria-prima utilizada,
conforme afirmaram Gruter et al. (2012) e Eerhart et al. (2012).
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n
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Poli-2,5-furanocarboxilato de etileno - PEF

O

O

O

O

CH2

CH2

n

Poli tereftalato de etileno - PET

Figura 12. Comparação entre o PET (origem fóssil) e o PEF (origem renovável).

O uso de politransesterificação revelou-se particularmente eficaz na geração de polímeros
semicristalinos de elevado peso molecular. A substituição do anel aromático por um furano não
alterou as propriedades do polímero, como temperatura de transição vítrea (Tg) e de fusão, de
forma apreciável, além de apresentar elevada aptidão para cristalizar e estabilidade térmica. As
mesmas considerações aplicam-se aos homólogos de polímeros que carregam unidades de 1,3propilenoglicol10. Como trabalhos recentes relatam a síntese de glicóis a partir de glicerol
(PARZUCHOWSKI et al., 2009 e ZHAO et al., 2009), estes poliésteres furânicos podem ser
considerados de origem totalmente renovável. O mesmo aplica-se à combinação de FDCA e
isossorbida, que produz um poliéster muito mais duro (alta Tg). As possibilidades de estruturas de
poliésteres furânicos estão sendo ampliadas para incluir outros dióis e estudar copolímeros
aleatórios e em bloco. Entretanto, a presença do heterociclo furano ou de estruturas dele
derivadas pode ocasionar problemas relacionados à estabilidade química inferior quando

9

Nome IUPAC: poly(oxycarbonylfuran-2,5-diylcarbonyloxyethane-1,2-diyl)
O PET é um poliéster obtido por policondensação a partir do ácido tereftálico e etilenoglicol.

10
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comparado a seus homólogos alifáticos ou aromáticos e as mesmas considerações se aplicam
também a algumas condições de polimerização (GANDINI, 2011).
A relevância do HMF como bloco de construção se estende também a produtos de
química fina. A partir dele podem ser produzidos alguns produtos farmacêuticos, como
moléculas com atividade neurotrópica (moléculas que atuam nas funções cerebrais), inibidores de
lipoxigenase e receptores antagonistas de histamina H1, atividade de combate ao câncer e como
inibidor antibacteriano de RNA polimerase. O ácido 5-aminolevulínico e seus derivados são
herbicidas e a sua síntese a partir de HMF foi descrita por Cottier et al. (1995), e Shao et al. (2009)
prepararam uma série de moléculas neonicotinóides, pela reação do HMF com acetonitrila e os
bioensaios indicaram que alguns dos compostos sintetizados exibiram atividade inseticida
superior a da imidacloprida11 contra pulgões (Aphis craccivora), lagarta do cartucho, dentre
outros insetos.
O composto (+)-(S)-1-(1-carboxietil)-5-hidroxi-2-(hidroximetil)-piridínio foi sintetizado
por Villard e colaboradores (2003) utilizando HMF como intermediário chave. Esse composto
quando utilizado em proporções iguais com a glicose é capaz de ressaltar o sabor doce em cerca
de dezesseis vezes. Compostos macrocíclicos e heterocíclicos que podem ser utilizados para a
produção de corantes sintéticos têm sido sintetizados usando o HMF como bloco de construção,
além de uma série de outros compostos produzidos com HMF por reações de acetilação,
arilação, condensação aldólica, sililação, esterificação, formação de cetonas, reações de Molish,
dimerização e formação de éter ou decarbonilação (PUTTEN et al., 2013).
O uso do HMF na síntese de moléculas com características semelhantes aos combustíveis
tradicionais tem sido relatado na literatura. Um exemplo é a produção de 2,5-dimetilfurano
(DMF) a partir de sacarídeos (ROMÁN-LESHKOV et al., 2007; CHIDAMBARAM e BELL,
2010). O DMF é um composto furânico, líquido à temperatura ambiente e se mantém estável
durante o armazenamento. Em relação ao etanol, o DMF apresenta algumas vantagens, tais
como: densidade energética 40% maior, ponto de ebulição de 92-94 °C, contra 78 °C do etanol, e
por ser menos volátil reduz a chance de possíveis perdas por evaporação. Além disso, é insolúvel
em água, o que minimiza tanto a contaminação do combustível por absorção de umidade, quanto
a contaminação de corpos d’água, em caso de vazamento. Por essas características pode ser
utilizado como aditivo antidetonante ou como combustível na propulsão de foguetes

11 Nome IUPAC: N - {1 - [(6-Cloro-3-piridil) metil] -4,5-di-hidroimidazol-2-il} nitramida. Inseticida que age no sistema nervoso
central dos insetos e possui baixa toxicidade para mamíferos.
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hipergólicos12 (JIAO; ADAMS; GARSCADDEN, 2009). Outra aplicação do DMF é na síntese
assimétrica do ácido (+)-cis-nemorensis, que possui atividade biológica antitumoral (SIM et al.,
2007). O processo de síntese do DMF descrito por Román-Leshkov et al. (2007) consiste na
desidratação de frutose, gerando HMF, seguida de hidrogenólise para o formar o DMF e foi
patenteado em fevereiro de 2008 nos Estados Unidos (US 2008-0033188 A1), abrangendo a
produção de outros derivados furânicos, como furfural e o HMF.
A produção de um aditivo para gasolina a partir de sacarídeos despertou grande interesse,
pois poderia constituir uma alternativa ao etanol combustível. Em 2011, Kazi e colaboradores
publicaram uma análise técnico-econômica da produção de HMF e DMF a partir de frutose pura
e segundo eles os maiores desafios para viabilizar na prática a implementação em escala industrial
dessa rota são a disponibilidade e o preço da matéria-prima, os baixos rendimentos e os custos de
capital. As conclusões do estudo para o caso do HMF apontaram que o aumento da
produtividade, frutose mais barata, menores custos de capital e preço mais elevado para ácido
levulínico podem baixar o preço final e ajudar a estabelecê-lo como um produto químico de base
biológica para uma variedade de outras aplicações, entretanto, para o DMF para aplicação como
combustível essa rota não foi considerada viável para fins comerciais. Alguns estudos relatam
problemas com a emissão de furanos, durante a combustão, que podem ser altamente prejudiciais
à saúde, tal como as dioxinas.
A produção de alcanos líquidos com tamanho de cadeia semelhante ao diesel e gasolina
foi testada por Huber et al. (2005), Barret et al. (2006), Chheda et al. (2007) e West et al. (2008,
2009). O processo consiste em obter o HMF e submetê-lo a uma reação de condensação aldólica
cujos produtos são hidrogenados/desidratados sobre catalisadores bifuncionais. Os alcanos
formados podem ter de nove a quinze átomos de carbono na cadeia e são separados
espontaneamente, uma vez que as reações ocorrem em fase aquosa na qual os produtos são
insolúveis, reduzindo custos com separação. Putten et al. (2013) destacaram que apesar da
condensação aldólica não consumir hidrogênio, como os produtos são geralmente hidrogenados
é preciso utilizar altas pressões de hidrogênio e catalisadores bifuncionais (metal/base). Além
disso, produtos de condensação, em especial os derivados de furfural ou HMF, são altamente
oxigenados e requerem oito moles de hidrogênio por mole de alcano (nove átomos de carbono
na cadeia) produzido usando HMF e acetona (HUBER et al., 2005).
Ésteres de ácido levulínico, como o levulinato de etila e de metila, além das aplicações em
polímeros supracitadas, também podem ser utilizados como combustíveis ou aditivos. Outros
12

Combustíveis hipergólicos são aqueles que queimam em contato com outra substância sem necessidade de ignição.
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compostos também derivados do ácido, como γ-valerolactona (gVL) e metiltetrahidrofurano, tem
sido propostos para aplicações como combustíveis, mas estes não satisfazem as exigências para
tal aplicação. Segundo Lange et al. (2010), uma outra classe de ésteres derivados da gVL, ésteres
mono/dialquil-valeratos, sintetizados por hidrólise ácida de materiais lignocelulósicos a ácido
levulínico, que hidrogenado vai a gVL e posteriormente a ácido valérico, que é esterificado a
valeratos. Testes foram realizados misturando-se 15% (v/v) desses ésteres à gasolina e isso não
mostrou nenhum impacto mensurável sobre o desgaste do motor, degradação de óleo,
durabilidade do veículo, depósitos no motor, ou emissões de escape regulamentadas segundo as
especificações europeias. No entanto, a densidade de energia é mais baixa e isso resultou em uma
pequena perda na economia de combustível em comparação com a gasolina (HU et al., 2011;
PENG et al., 2011; PENG, LIN e LI, 2012; YANG, HU e ABU-OMAR, 2012).
Como se pode verificar pela explanação feita ao longo deste tópico, existem inúmeras
possibilidades de utilização do HMF como intermediário químico. Por essas possibilidades de
uso, para alguns pesquisadores o HMF é considerado um gigante adormecido, pois uma vez que
a tecnologia de produção esteja mais acessível, ele causará um impacto positivo na disputa de
participação na indústria entre matérias primas renováveis e fósseis (WATANABE et al., 2005 e
BICKER et al. 2005).
Entretanto, nota-se que ainda permanecem alguns desafios que são cruciais para que
algumas dessas rotas possam efetivamente se tornar comerciais. No caso dos combustíveis, por
serem commodities, é necessário que os custos de produção e de matéria-prima sejam
competitivos em relação aos combustíveis tradicionais, o que não deve acontecer a curto ou
médio prazo, pois ainda há a possibilidade de atendimento da demanda pelos derivados de
petróleo e os impactos ambientais associados a sua produção e uso não fazem parte da
composição do preço final. Entretanto, para alguns produtos, como o ácido levulínico, não há
mercado para comercialização, dificultando a ampliação das possibilidades em renováveis.

2.3.2. Síntese de HMF
Segundo Amarasekara e Ebede (2009), existem inúmeros métodos térmicos de conversão
de biomassa, como combustão direta, hidrotermólise, pirólise, degradação térmica não catalítica
em água supercrítica e liquefação em solventes reativos, assim como existem inúmeras outras
possibilidades de conversão e processamento que variam de acordo com o tipo de biomassa a ser
processada, conforme mostra a Figura 13.
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Figura 13. Processos de conversão de biomassa por classe e produtos derivados. Fonte: adaptado de Rodrigues
(2011).

Duas rotas são descritas na literatura para a produção de HMF: a hidroximetilação de
furfural e a desidratação de hexoses. Ambas são rotas químicas, entretanto a obtenção dos
açúcares ou mesmo a sua isomerização pode ser realizada através de enzimas, conferindo a
característica bioquímica ao processo. A hidroximetilação de furfural é uma rota pouco relatada
na literatura. Consiste na conversão de furfural utilizando formaldeído em excesso na presença de
catalisadores ácidos, conforme mostra a Figura 14, proposta por Lecomte e colaboradores (1998)
e Lecomte, Finels e Moreau (1999). Apesar do furfural já contar com uma cadeia produtiva
estabelecida, essa rota tem baixo rendimento e seletividade e por isso não aparece como opção
tecnológica nem mesmo nas publicações que se propõem a fazer grandes revisões da literatura
(PUTTEN et al., 2013 e ROSATELLA et al., 2011).

Furfural

5-Hidroximetilfurfural

Figura 14. Rota simplificada da hidroximetilação de furfural. Fonte: adaptado de LECOMTE et al.,1999.

A desidratação de hexoses em meio ácido é a rota mais bem estabelecida para a produção
de HMF, segundo Moreau, Belgacem e Gandini (2004), sendo possível encontrar registros na
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literatura que remetem ao ano de 1910 (Alberda van Ekenstein e Blanksma, apud SCALLET;
GARDNER, 1945). Desde então, muitos meios reacionais, catalisadores, e matérias-primas
foram testados, e os próximos itens serão dedicados a fornecer ao leitor um panorama do que já
foi relatado, apontando as vantagens, desvantagens e características que acabaram por nortear o
desenvolvimento do trabalho.

2.3.2.1. Matérias-primas

As hexoses são encontradas ou obtidas a partir de matérias-primas sacaríneas, amiláceas e
lignocelulósicas. Os carboidratos englobam os dois primeiros tipos e representam 75% da
biomassa anualmente produzida no mundo, além disso também estão presentes nos materiais
lignocelulósicos. Vários tipos de carboidratos podem ser utilizados para produzir HMF, dentre
eles monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos, via reações de desidratação, assim como
vários tipos de materiais lignocelulósicos também são relatados na literatura. Na Tabela 4 são
mostradas as matérias-primas já utilizadas e alguns exemplos de autores (MARTIN e
LICHTENTHALER, 2006).
A frutose é sem dúvida a matéria-prima mais pesquisada, pois favorece o rendimento em
HMF e a modelagem da reação de desidratação. Glicose, sacarose e mais recentemente celulose e
matérias-primas lignocelulósicas, também são bastante utilizadas, entretanto, o interesse maior
tem sido no uso de matérias-primas residuais, o que vai ao encontro do conceito de
aproveitamento integral de biomassa e valoração do resíduo com a obtenção de produtos com
maior valor agregado. A diferença estrutural entre esses materiais é descrita na Figura 15. Tanto a
celulose, quanto o amido, são estruturas compostas por hexoses, com ligações glicosídicas
diferentes, fazendo com que a celulose seja muito mais resistente que o amido ao ataque ácido.
Para a frutose os rendimentos são altos e existem muitas opções de rotas para se chegar
ao HMF com altos rendimentos, mas isso não ocorre para a glicose, sacarose e para matériasprimas lignocelulósicas, e por essa razão estas três últimas foram as matérias-primas utilizadas
nesse trabalho.
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Tabela 4. Matérias-primas utilizadas para a produção de HMF.

Tipo

Matéria-prima
Sacarose*

Sacaríneas

Glicose*
Frutose*
Inulina**

Amiláceas

Antal, William e Mok (1990); Chheda, Román-Leshkov e Dumesic (2007);
Yang, Abu-Omar e Hu (2012).
Chheda, Román-Leshkov e Dumesic (2007); Pagán-Torres et al. (2012);
Rasrendra et al. (2012).
Antal, William e Mok (1990); Chheda, Román-Leshkov e Dumesic (2007)
Hu et al. (2010); Yang, Rapp (1987) apud in Putten et al. (2013); Yang, AbuOmar e Hu (2012).

Celobiose

Chheda, Román-Leshkov e Dumesic (2007); Saha e Abu-Omar (2014)

Maltose

Wang et al. (2012)

Mel

McNeff et al. (2010)

Xilose

Chheda, Román-Leshkov e Dumesic (2007); Lima et al. (2009).

Amido
Raiz de girassol e
batata

Mednick (1962); Chheda, Román-Leshkov e Dumesic (2007); McNeff et al.
(2010).
Yi et al. (2012)

Xarope de milho

McNeff et al. (2010)

Biomassa de algas

Kim et al. (2010) apud in Dutta, De e Saha (2013).

Haste do milho

Zhang e Zhao (2010)

Palha de milho

Binder e Raines (2009)

Bagaço de cana-deLignocelulósicas

Referências

açúcar

Chareonlimkun et al. (2010); Dutta et al. (2012); Girisuta et al. (2013)

Celulose

Yabushita, Kobayashi e Fukuoka (2014), Shi et al. (2013) e Shi et al. (2014)

Lascas de madeira

Snyder (1958) apud in Putten et al. (2013); Zhang e Zhao (2010)

Xilana

Chheda, Román-Leshkov e Dumesic (2007); Saha e Abu-Omar (2014)

Palha de arroz

Amiri, Karimi e Roodpeyma (2010); Zhang e Zhao (2010); Deng, Zhang e
Wang (2014).

Casca de arroz

Jin et al. (2005)

Celulose + xilanas

Zhang e Zhao (2010)

* Somente alguns exemplos de referências são apresentadas.
**Polímero de frutose utilizado na forma pura, de raízes de chicória ou de alcachofra de Jerusalém.
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Figura 15. Diferenças estruturais entre as principais biomassas testadas para a produção de HMF.

2.3.2.2. Meios reacionais

Os meios relatados para a produção de HMF podem ser classificados como: não aquosos,
aquosos e bifásicos. O uso de sistemas não aquosos envolve a utilização de solventes apróticos
puros ou de líquidos iônicos. Como a quantidade de informações acerca dessa rota é muito
grande, serão apresentadas as principais possibilidades já relatadas na literatura e por fim será
dada ênfase no recorte específico que interessa para a melhor compreensão e comparação dos
resultados.
Líquidos iônicos são eletrólitos que em fase líquida são compostos apenas por íons, por
exemplo, cloreto de sódio (NaCl, p.f. = 800 °C) fundido é um líquido iônico, diferente de uma
solução aquosa de cloreto de sódio na qual os íons encontram-se envoltos em H3O+ e OH-. Para
diferenciar da definição clássica de sal fundido, que em geral é um sal de elevada temperatura de
fusão, altamente viscosos e corrosivos, o termo líquido iônico é normalmente utilizado para
designar substâncias que sejam líquidas com ponto de fusão abaixo de 100 °C. Essa característica
permite o uso em condições nas quais se utiliza os solventes orgânicos tradicionais.
A diversidade de combinações cátion-ânion desses materiais confere a eles propriedades
muito diferentes entre si, a ponto de não ser possível fazer generalizações, mas algumas
características mais frequentes podem ser citadas, tais como: baixa inflamabilidade, estabilidade
química e térmica, são mais densos que a água e a maioria dos solventes orgânicos, baixa pressão
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de vapor e a maior parte deles não é biodegradável (OLIVIER-BOURBIGOU; MAGNA;
MORVAN; 2010).

O uso em síntese apresenta como vantagens o alcance de conversões

maiores, redução de produtos secundários e menos vapor de solvente sendo liberado para o
ambiente e as propriedades podem variar modificando a combinação cátion-ânion (KESKIN et
al., 2007).
Recentemente, a conversão direta de lignocelulósicos em HMF tem sido explorada em
sistemas utilizando líquidos iônicos como solventes. Binder e Raines (2009) utilizaram palha de
milho (10% em massa na mistura reacional) como material de partida para o HMF e alcançaram
48% de rendimento, que foi calculado com base no percentual de celulose de 34,4% na palha,
utilizando um sistema complexo composto por N,N-dimetilacetamida (DMA) com LiCl como
catalisador e [EMIM]Cl a 140 °C por 2 h. Uma descrição esquemática da transformação de
lignocelulósicos em HMF é apresentada na Figura 16. Outros grupos trabalharam na conversão
de celulose em HMF utilizando líquidos iônicos como solvente e alcançaram rendimento em
torno de 60% (LI; ZHANG; ZHAO, 2009; ZHANG e ZHAO, 2010; SU et al., 2009).
HO
HO

HO
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HO

OH

OH
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milho não
tratada

OH

OH

3H2O

OH
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O
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OH

OO
OH

O

O

O
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OH

OH

Celulose

Glicose

Frutose

5-Hidroximetilfurfural

Figura 16. Etapas do processo de conversão de palha de milho em HMF. Fonte: adaptada de Binder et al. (2010).

Fazendo uma comparação entre frutose e glicose, Zhao et al. (2007) observaram que
mesmo utilizando líquidos iônicos, nos quais os rendimentos tendem a ser maiores que em
outros meios, os resultados são muito diferentes para as duas hexoses. Eles utilizaram
temperaturas na faixa de 80 a 120 °C para frutose e conseguiram conversão total e rendimentos
em HMF superiores a 70%, sem catalisadores. Entretanto para a glicose os rendimentos não
chegaram a 10% a 180 °C, demostrando a afirmativa inicial.
No Apêndice A outros exemplos da produção de HMF utilizando líquidos iônicos são
mostrados de forma detalhada. Embora realmente os líquidos iônicos tenham um desempenho
que ultrapasse em alguns casos sua atuação como meros solventes, como nos casos em que atua
também como catalisador de reações, existem inúmeros desafios que ainda precisam ser vencidos
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para que sua utilização possa chegar a fase de comercialização, pois os volumes produzidos são
pequenos, seu custo ainda é alto e alguns são altamente instáveis na presença de água (KESKIN
et al., 2007). Segundo Li e Yang (2014), determinados tipos de líquidos iônicos são separados
facilmente do HMF, entretanto, conforme relatam Liu e colaboradores (2014), os relatos sobre
separação do HMF de líquidos iônicos têm sido escassos e este é um dos maiores problemas com
a sua utilização. Outra característica importante a ser considerada é o fato de que muitos são
compostos por haletos, que podem causar problemas devido à toxicidade, já que muitos deles
carecem de informações sobre esse aspecto, e a grande maioria não é obtida de fontes renováveis.
Também não há uma base de dados com informações sobre suas propriedades físicas e faltam
comparações mais aprofundadas com os solventes moleculares (WASSERSCHEID e KEIM,
2000).
Outros solventes não aquosos bastante utilizados na produção de HMF são os chamados
solventes apróticos, que não formam ligações hidrogênio, pois não possuem os grupamentos que
caracterizam esse tipo de força intermolecular. São exemplos de solventes apróticos: acetona,
diclorometano, acetato de etila, DMSO (dimetilsulfóxido), metiletilcetona, acetonitrila,
metilisobutilcetona (MIBC), tetrahidrofurano (THF), e N,N-dimetil formamida (DMA).
Solventes próticos possuem um átomo de hidrogênio ligado a um oxigênio como um grupo
hidroxila ou um nitrogênio como um grupo amina. Mais genericamente, qualquer solvente
molecular que contenha H+ dissociável, ou com capacidade para doar um próton pode ser
considerado um solvente prótico. A água é um solvente prótico, cujas forças intermoleculares
atuantes são as ligações hidrogênio. Alguns exemplos de reações para a produção de HMF em
meios não aquosos (líquidos iônicos e solventes apróticos) são mostrados na Tabela 5.
DMSO é um solvente aprótico muito utilizado para as reações de desidratação de frutose
e glicose, e assim como ocorre com os líquidos iônicos, os rendimentos também são altos. Isso se
deve ao fato de que em DMSO a conformação predominante da frutose é a β-furanose, que é
mais susceptível a transformação em HMF que outras conformações (MUSAU e MUNAVU,
1987; AMARASEKARA, WILLIAMS e EBEDE, 2008; QI et al., 2008; CHHEDA, ROMÁNLESHKOV e DUMESIC, 2007).
Bons resultados também foram obtidos por Tuercke, Panic e Loebbecke (2009) em
microrreator utilizando DMSO e uma mistura MIBC/2-butanol que forma a segunda fase para
extração do HMF. No teste com soluções contendo 30% de frutose, a 180 °C, 17 bar e 0,1M de
HCl, foram obtidos conversão de 97% da frutose com 85% de seletividade, em apenas 1 min de
reação. Também testaram soluções mais concentradas alcançando resultados semelhantes. Os
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próprios autores questionaram ao final do trabalho a utilização de solventes orgânicos para
condução desse processo, que são relativamente nocivos à saúde e ao meio ambiente e produzem
um fluxo de resíduos adicionais.
Tabela 5. Exemplos de produção de HMF em solventes não aquosos.

Substrato

Frutose

Catalisador
Amberlyst-15
[Emim]HSO4
ChoCl/CA
NHC/Cr
H2SO4 + KI
H2SO4
CrCl2/CrCl3
CrCl3
CrCl3

Glicose

Celobiose
Celulose
Palha de
milho
Madeira

NHC/Cr
CrCl2 +HCl
+NaBr
CrCl2
CrCl3
CrCl3
CrCl2/CuCl2
CrCl2 + HCl +
LiCl
CrCl3 + HCl +
LiCl
CrCl3
CrCl3 + H2SO4

Líquidos
Temperatura
Rendimento
Tempo
iônicos/Solventes
(°C)
(% HMF)
[Hmim]Cl +DEE
90
45 min
92
MIBC
100
30 min
88
Acetato de etila
80
1h
91
[Bmim]Cl +DEE
100
6h
99
DMA
100
5h
92
DMA + [Emim]Cl
100
2h
84
[Emim]Cl
80
3h
70
[Bmim]Cl
100 (MI)
1 min
91
[Bmim]Cl +
100
4h
91
tolueno
[Bmim]Cl + DEE
100
6h
81
DMA

100

5h

91

DMA + [Emim]Cl
[Bmim]Cl + MIBC
[Bmim]Cl
[Emim]Cl

100
100
200 (MI)
120

6h
4h
2 min
8h

67
50
61
58

DMA + [Emim]Cl

140

2h

54

DMA + [Emim]Cl

140

2h

48

[Bmim]Cl
[Bmim]Cl

200 (MI)
200

3 min
1h

~52
~35

Fonte: Adaptado de Rackemann e Doherty, (2011).

O ponto de ebulição do DMSO (189 °C) dificulta a separação por destilação sem
degradação do HMF. Analogamente, o mesmo acontece com outros solventes apróticos como
DMA (153 °C) e MIBC (115 °C). A natureza reativa do HMF puro em alta temperatura leva a
carbonização substancial do produto durante a destilação a pressão atmosférica, sendo necessário
o uso de vácuo, e mesmo assim, a eficiência energética do processo é baixa. Além disso, a
decomposição do DMSO leva a produtos tóxicos que precisariam ser descartados
adequadamente, levando a custos adicionais de processo (AMARASEKARA, WILLIAMS e
EBEDE, 2008; CHHEDA, ROMÁN-LESHKOV e DUMESIC, 2007; TONG, MA e LI, 2010;
MOREAU, BELGACEM e GANDINI, 2004; SHIMIZU, UOZUMI e SATSUMA, 2009).
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Do ponto de vista ambiental, é desejável que a condução da reação de desidratação seja
feita em meio aquoso, entretanto, muitas limitações são postas em função da ocorrência de
reações paralelas que acabam por converter o HMF em produtos indesejáveis, como polímeros
solúveis e insolúveis, ou em produtos de reidratação, como ácido fórmico e ácido levulínico, que
embora tenham valor comercial, não são o objeto principal deste estudo. Uma das dificuldades da
desidratação em meio aquoso é que a conversão de glicose é baixa para grande parte dos testes
realizados até hoje na literatura, dificuldade que em solventes apróticos não tem a mesma
magnitude. A explicação está na diferença de conformação que a glicose e a frutose assumem em
água.
Tanto a frutose quanto a glicose, em presença de solventes, apresentam-se em uma
estrutura cíclica, formada pela união da carbonila com a hidroxila da extremidade. A forma
piranose é uma estrutura cíclica com seis átomos de carbono que assume a conformação de
barco, estabilizando a molécula, e é a principal conformação assumida pelas moléculas de glicose
(Figura 17).

Figura 17. Representaçãoes tridimensionais de algumas conformações possíveis para a glicose. (SILVA, 2011)

Quando se parte da frutose, existe uma probabilidade maior das moléculas se
apresentarem na conformação furanose, que é menos estável, daí os rendimentos em HMF serem
sempre maiores para frutose que para glicose. Tarabanko e colaboradores (2002) afirmam que em
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solução aquosa 50% da frutose apresenta a forma furanose a 100 °C, e essa forma possui o
mesmo esqueleto de carbono que o HMF (Figura 18). Cetohexoses são reconhecidamente mais
eficientes na produção de HMF e mais seletivas também, e isso se deve ao fato de que
aldohexoses se enolizam em um grau muito menor que as cetohexoses. Além disso, essas formas
anoméricas mudam com o aquecimento (MEDNICK, 1962; AMARASEKARA e EBEDE,
2009).
Um estudo realizado por Antal, William e Mok (1990) sugere que o HMF é formado a
partir da desidratação de frutose em sua forma furanose e ocorre através de uma série de
intermediários furânicos cíclicos. Outros propõem um mecanismo no qual o intermediário é um
enodiol para isomerização de glicose em frutose. A reação de desidratação de frutose em meio
ácido é mostrada na Figura 18.

Frutose

HMF

Figura 18. Reação de desidratação da frutose a HMF. Fonte: Adaptado de Tarabanko et al. (2002).

Reações paralelas que levam a formação de polímeros solúveis e huminas, além de ácido
levulínico e ácido fórmico, formados pela reidratação do próprio HMF, são a maior causa de
perda de rendimento. Existem evidências suportando mecanismos que apontam tanto para os
intermediários de cadeia aberta quanto para os de cadeia fechada e muitas outras reações
paralelas, assim como a degradação do HMF, que pode ocorrer por fragmentação, condensação,
reidratação, reversão, e/ou reações de desidratação adicionais, conforme mostrado na Figura 19
(ASSARY et al., 2011; AIDA et al., 2007a; TONG, LI e MA, 2010; MOREAU et al., 1996 e
ANTAL, WILLIAM e MOK, 1990).
A produção de HMF a partir da glicose também tem mecanismos de reação concorrentes
que levam a formação de subprodutos. Em um mecanismo, éteres não furânicos de cadeia
fechada são formados, em outro a cisão de ligações C-C se dá através de condensação retroaldólica (ZHAO et al., 2007). Em meio aquoso pode-se conduzir reações de isomerização,
desidratação, fragmentação e condensação. Alguns produtos dessas reações foram identificados
por Kabyemela e colaboradores (1999) e por Antal, William e Mok (1990) e são apresentados na
Figura 20. Submetendo 0,05M de solução de frutose a temperatura de 250 °C, na presença de
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ácido sulfúrico, os principais produtos identificados por eles foram: HMF, glicose, furfural, ácido
fórmico, gliceraldeído, piruvaldeído, ácido lático e ácido levulínico.
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Figura 19. Reação de desidratação de frutose e reações paralelas. Fonte: Román-Leshkov, Chheda, Dumesic (2006).

Em condições reacionais próximas ao ponto crítico da água (21,8 MPa e 374,15 °C) os
valores de propriedades físicas se alteram significativamente. Asghari e Yoshida (2007) relatam
que a constante dielétrica da água subcrítica a 200 °C e 300 °C é comparável a do metanol e da
acetona, respectivamente. Acima do ponto crítico, já não é mais possível classificar a água como
líquida ou gasosa, em função de alterações drásticas de densidade e de viscosidade, que podem
trazer algumas vantagens para realização de reações. Duas das principais vantagens são: o
decréscimo da constante dielétrica da água comparada à temperatura ambiente e a capacidade da
água atuar tanto como catalisador básico quanto como catalisador ácido devido ao alto produto
iônico em temperaturas elevadas e na condição supercrítica (LI et al., 2009b; SROKOL et al.,
2004).
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Figura 20. Reações de hexoses em meio aquoso e possíveis produtos.

Em água, a forma furanose da frutose é desfavorecida em relação à forma piranose,
enquanto que em soluções (aquosas) com altas concentrações de acetona essas formas são
observadas em altas concentrações, assim como se pode observar para o DMSO (BICKER et al.,
2005). Alguns produtos foram identificados por Srokol et al. (2004) e Aida et al. (2007a) quando se
realiza a desidratação em altas temperaturas e pressão, são eles: 2-furaldeído, furfural,
glicolaldeído, 1,2,4-benzenotriol, piruvaldeído, ácido lático, ácido acrílico, acetaldeído, ácido
fórmico, ácido acético, ácido glicólico, acetona e eritrose.
A adição de ácido acético e, principalmente, ácido fórmico como catalisadores em água
líquida a alta temperatura (HTLW – high temperature liquid water), aumentou significativamente
a taxa de reação, por ser produto da reidratação de HMF. Entretanto, nessas condições o
rendimento em HMF foi de cerca de 50% a 200 °C a partir de solução 10,8 mg/mL de frutose
(LI et al., 2009b).
Em água pura no estado subcrítico as reações de reidratação produzem ácidos (fórmico e
levulínico), reduzindo o pH para cerca de 3,5 e provocando um efeito autocatalítico, relatado na
literatura por Ranoux et al. (2013). Entretanto, esse efeito não é suficiente para produzir altos
rendimentos em HMF. Asghari e Yoshida (2006b) testaram HCl, H2SO4, H3PO4, ácido cítrico,
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ácido oxálico, ácido maleico e ácido p-tolueno sulfônico, em diferentes valores de pH (1,5 a 5,0)
na conversão de frutose em HMF e os rendimentos para o ácido fosfórico foram os maiores que
para os demais ácidos até o pH = 2,5, chegando a um máximo de 65,3% de rendimento em pH =
2,0. Para os valores de pH > 2,5, os rendimentos não ultrapassaram 33%.
A adição de sais (NaCl e Na2SO4) à água acidificada com HCl e H2SO4 levou as seguintes
conclusões: íons Cl- podem acelerar a conversão de frutose em HMF, tanto quanto a conversão
de HMF em subprodutos; íons sulfato atuam como inibidores das reações de reidratação; e com
HCl obtém-se menos produtos de reações de polimerização do que com H2SO4 (ASGHARI e
YOSHIDA, 2006b). Asghari e Yoshida (2006a) também estudaram como catalisador o ácido
fosfórico. Utilizando concentrações de açúcar cada vez maiores observaram um decréscimo no
rendimento em HMF.
Na ausência de catalisador o rendimento da reação é controlado, principalmente, pela
densidade da água, e só se consegue mudanças significativas acima da pressão crítica, ou seja, em
água no estado supercrítico. Na presença de ZrO2 foi possível isomerizar uma quantidade
significativa de glicose a frutose (acima de 10%), que é favorecida em meio alcalino
(WATANABE et al., 2005).
De acordo com Kabyemela et al. (1999), em água supercrítica a formação de frutose a
partir de glicose é favorecida pela cinética de isomerização, pois a taxa de epimerização de frutose
em glicose é negligenciável quando comparada a reação inversa. Além disso, ao comparar os
produtos da reação utilizando catalisador homogêneo (H2SO4) e catalisador heterogêneo (TiO2)
observa-se que a isomerização de glicose a frutose só ocorre com o uso do catalisador sólido,
mostrando o caráter bifuncional do TiO2. Entretanto, o rendimento em HMF não ultrapassou
25%.
A decomposição de glicose e frutose em água na presença de diferentes tipos de sais de
potássio foi estudada por Wu, Fu e Lu (2012), que concluíram que a presença de íons fosfato,
fluoreto, sulfato e acetato (dentre outros íons orgânicos) afetaram significativamente a taxa de
decomposição de glicose. Os ânions orgânicos tiveram maior impacto que os inorgânicos e a taxa
de decomposição de glicose foi mais afetada que a taxa de decomposição de frutose e HMF.
Também constataram que a decomposição de HMF foi pequena nas condições testadas.
A patente EP00796255A1 da Agrichimie reporta um rendimento de 50% para HMF a
partir de aldohexoses e seletividade de 90%, em meio aquoso (AGRICHIMIE, 1996). Em meio

51

aquoso a altas temperaturas (300 °C e 400 °C) e pressões (25-40 MPa) observa-se que a formação
de HMF praticamente não ocorre e produtos da condensação retroaldólica de glicose e frutose
foram observados (Kabyemela et al., 1999). Esses resultados foram corroborados pelos
experimentos de Aida e colaboradores que identificaram a formação de ácido lático, gliceraldeído,
glicolaldeído e furfural, além de observarem a isomerização de frutose a glicose (AIDA et al.,
2007b).
Altas concentrações de açúcares podem levar a reações de condensação e polimerização
reduzindo o rendimento em HMF. Esse fenômeno também foi observado por Bicker et al.
(2005), que em estado sub e supercrítico a variação de pressão não provocou alterações no
rendimento em HMF em misturas metanol:água. Além de reações de desidratação, foram
identificadas reações de beta eliminação, condensação retroaldólica e polimerizações formando
polímeros solúveis e insolúveis (SROKOL et al., 2004; WATANABE et al., 2005; BICKER et al.,
2005; KHAJAVI et al. 2005; ASGHARI e YOSHIDA, 2006a).
Outro recurso que tem sido utilizado com intuito de aumentar os rendimentos em meios
aquosos é o aquecimento por micro-ondas, pois o alto controle de temperatura e o rápido
aquecimento do sistema levaria a altas taxas de reação. Hansen, Woodley e Riisager (2009)
concluíram que os rendimentos independem da potência utilizada, e o uso de baixas
concentrações de frutose geram menos polímeros insolúveis. Os rendimentos alcançados com
catálise ácida homogênea (HCl) foram maiores com concentrações iniciais de frutose maiores,
acompanhado de decréscimo da seletividade.
Em reator de micro-ondas, Qi e colaboradores (2008), utilizando misturas 7:3 (em massa)
de acetona/DMSO como solvente, alcançaram 97,3% de conversão de frutose com 47% de
rendimento em HMF, utilizando H2SO4 como catalisador. Já para glicose a conversão foi de
aproximadamente 50% e o rendimento não ultrapassou 8% utilizando TiO2 e os rendimentos e
conversões foram maiores quando comparados ao sistema de aquecimento convencional nas
mesmas condições.
Em meios não aquosos e sistemas bifásicos, as reações de condensação que levam a
formação de polímeros solúveis e insolúveis, bem como a reação de reidratação de HMF, são
minimizadas. Sistemas bifásicos ou trifásicos se caracterizam pela presença de um solvente que
extrai o HMF durante a reação de desidratação, deslocando o equilíbrio no sentido da formação
do produto. Ao se adicionar um catalisador sólido, esse sistema passa a ser designado como
sistema trifásico. Um outro fator que contribui para o aumento do rendimento em sistemas
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bifásicos, é a possibilidade de se alterar a conformação dos açúcares na presença de solventes
específicos.
Bicker et al. (2005) compararam a distribuição tautomérica da frutose em água, metanol,
piridina, água:acetona (9:1) e DMSO a 25 °C e verificaram que em DMSO há uma maior
ocorrência de formas piranose para a frutose, seguido da mistura água:acetona, demonstrando um
potencial de conversão em presença de acetona para outros carboidratos, como a glicose e a
sacarose. Usando uma mistura água:acetona (70%) com resinas de troca iônica como
catalisadores o rendimento foi superior a 70%, com conversão total de frutose, após 15 minutos
de irradiação de micro-ondas. Esse maior rendimento foi atribuído ao rearranjo da frutose para
uma conformação furanoide em presença de altas concentrações de acetona (QI et al., 2008).
Um dos primeiros estudos publicados com sistema trifásico (água:MIBC:resina) foi
realizado por Rigal, Gaset e Gorrichon (1981), no qual foram utilizadas diversas resinas
comerciais13. Rivalier et al. (1995) trabalharam com catalisador heterogêneo (zeólita) em reator
batelada e pressão de nitrogênio de 10 bar em um sistema bifásico contendo água e MIBC. Eles
tentaram construir um reator de leitor fixo com as zeólitas testadas, mas observaram que os
polímeros insolúveis se depositavam sobre o catalisador desativando-o. Fizeram testes em escala
piloto em uma coluna de vidro, que chamaram de reator trifásico, sólido-líquido-líquido e o
problema persistiu.
Inúmeras combinações de sistemas bifásicos foram testadas por Román-Leshkov, Chheda
e Dumesic (2006). A fase aquosa consistia de diversas combinações entre água/PVP/DMSO e a
fase orgânica MIBC/2-butanol. O PVP (poli-1-vinil-2-pirrolidinona) é um polímero hidrofílico,
que conforme constatado pelos autores aumenta a seletividade da reação, pois possui baixa
solubilidade no solvente de extração. Os catalisadores utilizados foram HCl, resina de troca
iônica, H2SO4 e H3PO4, com diferentes concentrações iniciais de frutose. O melhor rendimento
foi de 73%, utilizando 7:3(8:2 água:DMSO):PVP com extração contínua para fase orgânica 7:3
MIBC:2-butanol, a partir de solução 30% de frutose com HCl como catalisador. A adição de 2butanol ao MIBC aumentou significativamente a seletividade para HMF, em função do aumento
expressivo na capacidade de extração.

13

Lewatit SC 102 (Bayer), Amberlite IR 118 (Rohm and Hass), Duolite C26 (Diaprosim), Amberlite A200C (Rohm and Hass),
Lewatit SPC 118 (Bayer), Spherosil S (Rhône-Poluenc), Nafion-501 H (Dupont de Nemours) e Lewatit SPC 108 (Bayer), que foi a
que teve o melhor rendimento.
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Altas conversões de sacarídeos foram obtidas por Chheda, Román-Leshkov e Dumesic
(2007) em sistemas utilizando diclorometano (DCM) ou MIBC/2-butanol como fase extratora e
uma fase aquosa contendo DMSO, sendo que a mistura MIBC/2-butanol foi mais eficiente que
DCM na extração. Desta vez foram testados frutose, glicose, xilose, amido, celobiose, inulina e
xilana como material de partida. Neste caso, DMSO foi utilizado como um modificador da fase
aquosa, promovendo o aumento da seletividade para HMF. O aumento da quantidade de DMSO
diminui o poder de extração de solvente, indicado por uma diminuição no valor do coeficiente de
partição (definido como relação entre concentração de HMF na fase orgânica/concentração de
HMF na fase aquosa) de 1,58 para 0,78. Outro sistema testado envolvia MIBC:2butanol/água:DMSO, com o qual eles também conseguiram altas conversões e seletividades para
frutose, entretanto, o uso de quatro solventes diferentes no meio reacional pode tornar esse
sistema inviável. A conversão de frutose e a seletividade a HMF ficaram em torno de 90%, já
para glicose ficaram em torno de 50%.
Esse mesmo grupo testou álcoois primários e secundários (C3-C6), várias cetonas, éter
cíclicos (como THF) em água saturada com haletos ou sulfato de sódio, como modificadores
para a reação de desidratação de frutose. O efeito “salting out” aumenta a solubilidade de HMF
na fase orgânica, favorecendo a formação de HMF. Esse efeito é resultado da interação de todas
as espécies iônicas em solução com componentes não eletrólitos do sistema bifásico. O melhor
resultado alcançado foi 92% de conversão com 80% de seletividade, para 1-butanol como
solvente de extração, 180 °C, 8 min de reação, solução 30% de frutose, cloreto de césio e pH=0,6
ajustado com HCl. É importante destacar que NaCl e KCl proporcionaram resultados bastante
semelhantes nas mesmas condições (ROMÁN-LESHKOV e DUMESIC, 2009).
Outro critério utilizado para a escolha dos solventes foi a possibilidade de obtenção por
fontes renováveis, tornando o processo ainda mais adequado à implantação em uma típica
biorrefinaria brasileira. Muitos ramos da indústria química brasileira ficam atrelados ao preço do
petróleo e gás natural, e a consequência direta é a falta de competitividade dos produtos em
função da concorrência direta com a geração de energia contribuindo para que a indústria
química brasileira cresça pouco, apesar da demanda aumentar a cada ano. O uso de matériasprimas ligadas à cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro, que apesar de também estar ligado ao
setor energético, têm maior independência com relação ao mercado internacional e pode atender
melhor as necessidades internas, além dos benefícios ambientais associados.
Sendo assim, o acetato de etila pode ser uma opção interessante no contexto nacional.
Pode ser produzido por esterificação, desidratação de etanol, adição direta e pelo processo
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Tischenko. Dessas a rota de menor custo é a desidratação de etanol, que é uma tecnologia ainda
não explorada no Brasil. É uma tecnologia competitiva, que se distingue pela disponibilidade e
competitividade do etanol brasileiro, insumo essencial na produção, pois se origina da cana-deaçúcar, uma das fontes de geração de biomassa mais competitivas no mundo. Todos os fatores
expostos acima demonstram que o uso de acetato de etila estaria totalmente integrado ao
contexto das biorrefinarias brasileiras. Em recente estudo sobre a viabilidade de produção de
acetato de etila em biorrefinarias, Melo Júnior (2010) concluiu:
A análise econômica do projeto de investimento de uma fábrica para a produção de
acetato de etila, utilizando-se a tecnologia de desidrogenação do etanol, para a produção
de 50.000 toneladas por ano, apresentou resultados que justificam o investimento, seja
pelo VPL, seja pela TIR, seja pelos demais indicadores financeiros apresentados. Os
resultados demonstram que tecnologias que valorizam a matriz energética renovável,
sobretudo aquela que tem por base a competitiva produção de cana-de-açúcar,
flexibilizam e amplificam a produtividade e competitividade da indústria química
brasileira. O investimento para gerar tecnologias e desenvolver produtos dará nova
perspectiva na criação de valores dessa cadeia produtiva, gerando tecnologia, empregos
e melhor rentabilidade para os investidores. Particularmente relevante é a redução da
dependência da cadeia de petróleo e gás natural, cuja volatilidade internacional e
monopólio doméstico revelam os benefícios do desenvolvimento de rotas alternativas,
como a alcoolquímica.

Segundo o BNDES, o acetato de etila faz parte do grupo de 51 produtos químicos mais
vendidos ao exterior, que juntos correspondem a 43,3% do total exportado pelo segmento. A
principal aplicação citada para o acetato de etila é na formulação de essências artificiais,
entretanto, este é um solvente bastante utilizado na fabricação de adesivos a base de poliuretanos,
tintas a base de nitrocelulose e tintas de impressão e como solvente extrator na indústria
farmacêutica. No Brasil, a Rhodia é a principal produtora de acetato de etila. A China é o maior
produtor e consumidor mundial de acetato de etila. Entre 1995 e 2005, a demanda aumentou
18,7% com tendência de aumentar 7%/ano até 2010, segundo Mello Júnior (2010).
É importante também considerar a toxicidade quando o objetivo é trabalhar com um
processo que preze pela sustentabilidade e seja pautado pelos princípios da Química Verde.
Nesse aspecto, o acetato de etila só perde para a água e ácido cítrico quando comparado a outros
solventes utilizados na conversão de carboidratos em HMF por Ilgen et al. (2009). Nessa
comparação foram considerados aspectos como mobilidade, toxicidade aos humanos, toxicidade
aos organismos aquáticos, persistência no ambiente, aspecto no qual alguns líquidos iônicos
muito citados apresentam desvantagem, e bioacumulação que nenhum deles apresenta esse
potencial. A avaliação foi realizada com base nas fichas de segurança dos produtos e segundo os
critérios adotados, a acetona e o acetato de etila cumprem bem os requisitos relacionados a
toxicidade com uma vantagem para o acetato que quando apresenta algum potencial tóxico, é
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baixo segundo a escala adotada pelos autores, conforme demonstrado na Tabela 6. Solventes
como DMSO e DMF apresentam menor grau de toxicidade crônica aos seres humanos que os
solventes escolhidos.
Tabela 6. Escala de toxicidade de solventes comumente utilizados para conversão de sacarídeos em HMF. Fonte:

Bioacumulação

Persistência no
meio ambiente

Toxicidade
crônica para
humanos

Água

Zero/Baixa

Zero/Baixa

Zero/Baixa

Zero/Baixa

Zero/Baixa

Zero/Bai
xa

Dimetilformamida

Zero/Baixa

Média à alta

Média

Baixa à
média

Baixa à
média

Zero/Bai
xa

Dimetil-

Zero/Baixa

Baixa à
média

Baixa à
média

Baixa à
média

Média

Zero/Bai
xa

Acetona

Média à alta

Baixa à
média

Zero/Baixa

Baixa à
média

Baixa à
média

Zero/Bai
xa

[C2mim]Cl

Zero/Baixa

*-

*-

*-

Média à alta

Zero/Bai
xa

[C4mim]Cl

Zero/Baixa

Média à alta

*-

Alta

Média à alta

Zero/Bai
xa

Acetato de Etila

Baixa à
média

Baixa à
média

Zero/Baixa

Baixa à
média

Zero/Baixa

Zero/Bai
xa

Cloreto de colina

Zero/Baixa

Baixa à
média

Zero/Baixa

Baixa à
média

Baixa à
média

Zero/Bai
xa

Ácido Cítrico

Zero/Baixa

Baixa à
média

Zero/Baixa

Baixa à
média

Zero/Baixa

Zero/Bai
xa

Mobilidade

Toxicidade
aguda para
humanos

Aguda
toxicidade para
organismos
aquáticos

Adaptado de Ilgen et al. 2009.

*- Não há estudos ou não há estudos conclusivos.

Corroborando o que foi afirmado acima, a acetona, o isopropanol e o butanol aparecem
entre os solventes que mais têm gerado concessão de patentes e trabalhos científicos, conforme
mostra a Tabela 7, que mostra também produtos derivados de açúcar, dentre os quais a acetona
tem uma posição de destaque, perdendo somente para o etanol. Pelas razões supracitadas, a
acetona e o acetato de etila foram os solventes escolhidos para a realização dos testes catalíticos
na desidratação de glicose e sacarose.
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Tabela 7. Número de patentes e artigos de produtos derivados diretamente de açúcar. Fonte: CGEE, 2010.

Produtos
sucroquímicos

Número de
patentes

Etanol
Ácido acético
Acetona
Glicerol
Isopropanol
Ácido lático
Ácido
propiônico
Ácido pirúvico
Butanol

79627
46544
32412
27866
14930
18983

Número de
patentes em
açúcar e
derivados
2835
1427
952
816
543
235

69063
27033
18383
18400
3198
21161

Número de
artigos sobre
produção
renovável
754
60
24
180
1
409

9173

163

4665

12

1357
13797

45
397

940
7926

3
61

Ácido succínico

10630

142

2449

64

Ácido fumárico

6702

65

958

4

Butilenoglicol

7209

45

308

-

Ácido itacônico

3928

15

534

6

Furfural
Glutamato
monossódico

1015

14

1124

2

1353

9

828

-

Números
de artigos

Cadeia
carbônica
C2

C3

C4

C5

Outros aspectos como estabilidade química, inércia com relação aos demais componentes
do sistema e custo não foram considerados nesse estudo, pois foge do escopo definido.
Entretanto, vale relativizar a questão do custo uma vez que este pode ser alterado em função de
taxações que têm sido adotadas em alguns países para produtos que são obtidos de matériasprimas fósseis, e que hoje não são taxados no Brasil. Estudos preliminares desenvolvidos pelo
Centro de Estudos Integrados sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ)14, mostram que a retirada de subsídios a combustíveis
fósseis e a tributação sobre o uso desses combustíveis pode não ter efeitos negativos na
economia, demonstrando que essa pode se tornar uma alternativa para problemas de ordem
econômica e aumento do rigor com relação à questão ambiental envolvida.

14

http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/05/28/especialistas-defendem-neutralidade-fiscal-em-imposto-sobrecarbono.

57

2.3.2.3. Catalisadores
Os catalisadores homogêneos foram os primeiros a serem utilizados para a desidratação
de açúcares. Posteriormente, catalisadores heterogêneos e o uso de catálise química associada a
catálise enzimática também já foi registrado. Mais detalhes sobre experimentos com catálise
heterogênea são descritos no Apêndice B, e nesse item será explorado o uso de catalisadores
homogêneos para posterior comparação com os resultados deste trabalho.
O efeito do tipo de ácido inorgânico utilizado na produção de ácido levulínico e HMF foi
estudado por diversos pesquisadores. Girisuta, Janssen e Heeres (2006) testaram os ácidos
fosfórico, oxálico, clorídrico, sulfúrico e iodídrico e dentre eles o que menos converteu HMF em
ácido levulínico foi o ácido fosfórico, e observaram ainda que quanto maior a temperatura e os
tempos reacionais, maior foi a conversão de bagaço de cana em HMF. Tarabanko et al. (2008)
verificaram que dentre os ácidos fosfórico, sulfúrico e clorídrico, o menor rendimento em ácido
levulínico foi obtido com o ácido fosfórico para diferentes carboidratos testados (frutose, glicose,
sacarose e celulose).
Takeuchi, Jin e Tohji (2008) também investigaram o efeito dos mesmos ácidos para a
produção de ácido levulínico e HMF a partir de glicose variando o pH entre 1,0 e 2,5, e
observaram menor conversão do HMF a ácido levulínico quando utilizaram ácido fosfórico,
redução do rendimento em HMF utilizando meios mais ácidos e tempos maiores que 5 min de
reação, por levarem a formação dos outros derivados como 1,2,4-benzenotriol.
Kuster e Temmink (1977) verificaram que a taxa de desidratação e de reidratação se
correlacionam com a acidez e que um meio mais ácido é mais favorável à formação de produtos
de reidratação de HMF, ao passo que em meio básico ácido lático pode ser formado. A produção
direta de HMF a partir de glicose é difícil em função da isomerização da glicose em frutose ser
dificultada em meio ácido (TAKAGAKI et al., 2009).
Em 1962, Mednick relatou que em seus experimentos com ácido fosfórico e piridina na
faixa de temperatura de 200-230 °C por 30 minutos foi alcançado rendimento em HMF de 44%,
a partir de sacarose, utilizando água e p-dioxano (1:1), um éter completamente miscível em água.
Os experimentos foram conduzidos em atmosfera de nitrogênio. Acetato de etila foi utilizado
para extração dos produtos, que foram separados em rotaevaporador a vácuo a 70 °C. Na época
foi relatado que a etapa de isomerização é importante e indicava que enodiol ou a forma furanose
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da frutose seriam possíveis intermediários importantes na conversão de glicose. Esse e outros
resultados com o uso de catalisadores homogêneos são resumidos na Tabela 8.
Kruger, Nikolakls e Vlachos (2012) fizeram uma comparação entre os principais
catalisadores usados na desidratação de açúcares, destacando as vantagens e desvantagens de cada
tipo de catalisador. Apesar dos catalisadores heterogêneos serem de fácil separação do meio
reacional, boas seletividades não tem sido associadas ao uso de catalisadores heterogêneos e sim
aos solventes utilizados. Outra questão importante é que esta comparação foi realizada
considerando glicose e frutose, e o uso de catálise heterogênea para a conversão de
lignocelulósicos é limitado em função da dificuldade de se romper a cristalinidade da celulose
pelo contato limitado com o catalisador (YABUSHITA, KOBAYASHI e FUKUOKA, 2014).
Binder e colaboradores (2010) verificaram que a presença de cloretos é capaz de romper
essa cristalinidade da celulose, neste caso o cloreto presente na estrutura dos líquidos iônicos
[EMIM]Cl e DMA-LiCl. Ou seja, a conversão de lignocelulósicos ainda é um desafio,
principalmente em termos de seletividade. Segundo Tong, Ma e Li (2010), os desafios de curto
prazo para viabilizar a conversão de biomassa em produtos químicos compreendem o
conhecimento sobre mecanismo das reações envolvidas e as relações de propriedade-estrutura de
catalisadores, sobre o desenvolvimento e otimização de catalisadores, principalmente
multifuncionais e sistemas de solvente adequados, e estrutura dos processos e produção em
grande escala.
Embora grande progresso tenha sido alcançado recentemente pela transformação
catalítica de açúcares a compostos furânicos, melhorar a conversão e a seletividade ainda é
necessário para atingir a meta de aplicação comercial destes processos. Além disso, com a
introdução do conceito da química verde, os esforços em catálise devem ser direcionados à
produção econômica, rápida e ambientalmente sustentável de furanos.
Simeonov, Coelho e Afonso (2013) estudaram a desidratação de glicose, passando por
uma etapa anterior de isomerização enzimática com a enzima sweetzyme por 14 h a 70 ºC,
alcançando o rendimento máximo de 50% de frutose. O meio reacional para a desidratação foi o
brometo de tetraetila amônium (TEAB) misturado à água em proporções iguais, utilizando
catalisadores ácidos minerais (H3PO4, HCl, HNO3 e H2SO4). O maior rendimento global foi 87%.
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Tabela 8. Rendimentos para obtenção de HMF via catálise homogênea (excluindo frutose)
Referência

Matériaprima/Concentração

Solvente

Catalisador

Temperatura
⁰C

Tempo

X

Y

Daorattanachai et al. (2012)

glicose (10% m/v)

água

H3PO4 0,1M

220

5 min

~70%

~20%

glicose (10% m/m)
glicose (10% m/m)
sacarose (10% m/m)
glicose (10% m/m)
glicose (5% m/v)
celulose (4%)
Palha de milho 10%
glicose (10% m/m)
sacarose (10% m/m)
glicose (0,05M)
glicose (0,05M)
celulose 4%

água:DMSO/MIBC:2-butanol
água:DMSO/MIBC:2-butanol
água:DMSO/MIBC:2-butanol
água:DMSO/diclorometano
água:butanol
DMA-LiCl/ [EMIM]Cl
DMA-LiCl/ [EMIM]Cl
acetona:água 9:1
acetona:água 9:1
água
água
água

HCl pH=1,0
H3PO4 pH=1,5
HCl pH=1,0
HCl pH=1,0
glicose isomerase + HCl 0,25M
HCl 6 mol% 25 mol% CrCl2
HCl 10 mol% 10 mol% CrCl3
10mM H2SO4
10mM H2SO4
nenhum
nenhum
H2SO4 6mol%

170
170
170
140
190
140
140
180
180
350
400
120

17 min
1h
5 min
4h 30 min
45 min
2h
2h

50%
48%
65%
62%

Chheda, Román-Leshkov,
Dumesic (2006)
Huang et al. (2010)
Binder e Raines (2009)
Bicker, Hirth e Vogel (2003)
Aida et al. (2007)
Su et al. (2009)

47%
34%
77%
48%
63,3%
54%
48%
48%
56%

1,6 s
0,8s
2h

84,3%
98,1%

7%
4,10%

glicose (250g/L)

água

H3PO4

174-180

20 min

23,2%

glicose (500g/L)
sacarose (47g)

água:p-dioxano (1:1)
50ml água: 50ml p-dioxano

H3PO4 (0,015mol) + piridina (0,009)
H3PO4 (0,0045mol) + piridina (0,030)

200-226
200-229

30 min
30min

85%
43,7%

glicose (50% m/m)
glicose (50% m/m)
celulose 5g

MIBC:água (10:1)
MIBC:água (10:1)
MIBC:água (5:1)

HCl (0,010M) TiO2
H3PO4 (0,010M) TiO3
TiO2

180
181
270

2 min
3 min
1h

80%

34%
33%
35%

Möller, Harnisch e Schröder
(2012)

glicose (55mM)

água

nenhum

240

10 min

84%

30%

Jiang et al. (2012)

glicose (1g)
sacarose (1g)

15ml água: 45ml butanol
15ml água: 45ml butanol

2,5mol/L ác. Fórmico
2,5mol/L ác. Fórmico

170
170

70 min
70 min

Mednick (1962)

McNeff et al. (2010)

Hansen, Mielby e Riisager
(2011)
Daorattanachai et al (2011)
Shi et al. (2013)

S

glicose (30% m/m)

MIBC:água (4:1)

ác. Bórico (100g/L) + NaCl (50g/L)

150

300 min

14%

sacarose (30% m/m)

MIBC:água (4:1)

ác. Bórico (100g/L) + NaCl (50g/L)

151

120 min

33%

glicose (10% m/v)
celulose (10% m/v)
celulose (5g)
glicose (0,2g)

água
água
4ml água: 40 ml THF
4ml água: 40 ml THF

H3PO4 (0,1 M)
H3PO4 (0,1 M)
NaHSO4 e ZnSO4 (1,8 e 2,8 mmol)
NaHSO4 e ZnSO4 (1,8 e 2,8 mmol)

220
230
160
160

5 min
5 min
60 min
30 min

10%
~ 8%
42,5%
45,2%

100%

36%
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A maior parte dos sistemas que envolvem catálise homogênea não foram otimizados, ou
seja, não foram realizados estudos que contemplassem condições reacionais diferenciadas em
busca de uma condição ótima, utilizando recursos estatísticos para isso. Pode-se apontar esse
estudo como uma necessidade até para que depois dos testes com catalisadores heterogêneos se
tenham elementos suficientes para comparação. A Tabela 9 mostra as principais vantagens e
desvantagens dos catalisadores já testados para essa reação, de forma a apontar as vantagens e
desvantagens dos diferentes tipos de catalisador que têm sido utilizados especificamente para
desidratação de açúcares.

Tabela 9. Comparação entre catalisadores utilizados para desidratação de açúcares.

Tipo

Vantagens

Desvantagens

Mínimas limitações de difusão
Sílica mesoporosa

Altos rendimentos*

Instabilidade hidrotérmica potencial

Fácil separação do catalisador

Potencialmente difícil de regenerar

Força ácida ajustável
Maiores rendimentos alcançados
Resinas de troca

Mínimas limitações de difusão

iônica

Fácil separação do catalisador

Instabilidade hidrotérmica
Dificuldade para regenerar

Força ácida ajustável
Estabilidade hidrotérmica
Facilmente regenerável
Zeólitas

termicamente
Fácil separação do catalisador
Força ácida ajustável

Ácidos
homogêneos

Custo do material
Altos rendimentos em algumas
condições

Limitações de difusão
Baixos rendimentos em geral
Possível aprisionamento dos
produtos gerados.
Dificuldades de separação do
produto.
Corrosividade
Baixa seletividade

Fonte: Adaptado de Kruger, Nikolakls e Vlachos (2012).

Os catalisadores heterogêneos apresentam limitações que acabam por anular algumas
vantagens, como a possibilidade de reutilização da sílica e das resinas de troca iônica que fica
comprometida com a dificuldade de regeneração. Isso evidencia a necessidade que ainda persiste
de melhorar tanto os rendimentos reacionais quanto o desempenho dos sistemas catalíticos
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utilizados até o momento. Agirrezabal-Telleria, Gandarias e Arias (2014) elaboraram uma revisão
sobre catalisadores heterogêneos para a produção de furfural e HMF e relatam poucos avanços
na catálise heterogênea para as matérias-primas lignocelulósicas, com destaque para o dióxido de
titânio em sistema bifásico água:MIBC com rendimento em HMF de 35%, o que de forma
alguma invalida a busca por catalisadores heterogêneos mais eficazes para essa reação. Cabe
ressaltar ainda que os problemas de seletividade principalmente no que diz respeito às matériasprimas lignocelulósicas são de difícil solução, resultando em um processo de separação oneroso.

2.4. Planejamento de experimentos

A sistematização na busca de respostas conclusivas a respeito de uma hipótese remonta
os tempos de Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) e vem sendo aprimorada desde então por inúmeros
pensadores e cientistas, tais como: Francis Bacon (1561-1626), que escreveu o “Novum
Organum”, René Descartes (1596-1650), em sua publicação “Discurso sobre o método” de 1937,
até receber contribuições do matemático inglês Isaac Newton (1642-1727), de Antoine-Laurent
de Lavoisier (1743-1794), conhecido como pai da Química Moderna e de Claude Bernard (18131878), que consolidou sua obra em seu célebre livro "Introduction à la médicine expérimentale"
que contribuíram significativamente para a consolidação da metodologia experimental.
Entretanto, foi na Inglaterra às margens da Revolução Industrial que o método de
planejamento de experimentos surgiu. Visando atender a uma demanda crescente por alimentos e
por maior produtividade, John Bennet Lawes (1814-1900) após realizar inúmeros experimentos
depositou a patente da produção de superfosfato a partir de rochas fosfatadas e ácido sulfúrico. A
partir daí uniu-se ao químico também inglês Joseph Henry Gilbert (1817-1901) e construíram a
primeira estação agrícola experimental do mundo, Rothamsted Research (anteriormente
conhecida como Estação Experimental de Rothamsted). Na primeira década do século XX, John
Russell, químico agrícola que trabalhava em Rothamsted, preocupado com o volume de dados
acumulados em 70 anos de pesquisa, contratou Ronald Aylmer Fisher (1890-1962), matemático
familiarizado com métodos de tratamento de dados, para obter informações que ainda não
haviam sido conseguidas até então, pela simples análise dos dados. Foi a partir da aplicação de
conhecimentos estatísticos para o melhoramento desses experimentos que nasceu a primeira
publicação sobre os planejamentos experimentais como são utilizados atualmente, o livro:
"Statistical methods for research workers" e posteriormente o livro "The design of experiments",
escrito por Fisher em 1935 (SILVA, 2007).
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É importante ter em mente que “a impossibilidade de controle absoluto da manifestação
de características explanatórias e de características estranhas em qualquer pesquisa científica
implica que um experimento jamais pode provar a hipótese que o origina, mas apenas verificá-la.
Entretanto, um experimento válido que proveja resultados que contradigam a hipótese é
suficiente para rejeitá-la” (SILVA, 2007).
“A aplicação dos resultados de um experimento conduzido para pesquisa de um
problema isolado usualmente requer uma avaliação conjunta com os resultados de outras ações
do programa de pesquisa e com informações existentes. Ou seja, uma aproximação ao sistema
real deve ser construída através de uma síntese do conhecimento avançado pela pesquisa
particular com o corpo de conhecimento anterior.” (SILVA, 2007).
Nos planejamentos fatoriais são denominados fatores as variáveis independentes que tem
seus níveis fixados a priori pelo pesquisador. Se todas as possíveis combinações entre os fatores e
seus respectivos níveis forem utilizadas o delineamento é dito completo, caso contrário é
denominado incompleto. Esses delineamentos permitem que seja avaliada a influência de cada
fator na variável ou nas variáveis de resposta. A partir de delineamentos fatoriais completos, é
possível construir modelos empíricos pelo método dos mínimos quadrados aplicado ao
planejamento experimental. Por fim, a otimização dos resultados pode ser realizada através da
Metodologia de Superfície de Resposta (MSR). Esses foram os recursos utilizados para avaliar os
resultados deste trabalho (BARROS NETO, ESCARMINIO e BRUNS, 2010; RODRIGUES e
IEMMA, 2005).
Ainda segundo Barros Neto, Scarmino e Bruns (2010) o comportamento complexo das
reações químicas muitas vezes não é totalmente descrito por modelos cinéticos, que dificilmente
levam em consideração fatores como quantidade inicial de reagente, acidez do meio, proporção
entre solventes, dentre outros fatores que podem ser de extrema relevância para o entendimento
do fenômeno. Por isso, a modelagem empírica é uma recurso interessante para descrever, com
base em evidências experimentais o processo estudado, e por se ater a uma região experimental
investigada, tais modelos também são chamados de locais. A despeito disso, também podem ser
utilizados para tentar prever o comportamento da reação em faixas próximas às estudadas.
Utami e Amin (2013) realizaram a otimização da conversão de glicose em HMF utilizando
a MSR a partir de um delineamento composto central rotacional em líquido iônico. Yemiş e
Mazza (2012) utilizaram o mesmo recurso para otimizar a produção de furfural e HMF a partir de
palha de trigo, Qu et al. (2014) para celulose em líquido iônico usando micro-ondas. Poucos
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foram os estudos cujo objetivo era a produção de HMF que fizeram uso do recurso de
planejamento experimental para o tratamento dos dados, como foi realizado nesse trabalho.
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CAPÍTULO 3. METODOLOGIA

O trabalho foi iniciado com os testes catalíticos usando as matérias-primas mais simples,
frutose e glicose, para posteriormente realizar os ensaios com a sacarose, celulignina e bagaço de
cana-de-açúcar. O trabalho foi dividido em três etapas, conforme sintetiza a Figura 21 que serão
descritas detalhadamente a seguir.
Uma prévia seleção de solventes foi realizada com intuito de adicionar maior potencial de
renovabilidade ao sistema reacional e maior potencial de integração ao contexto de biorrefinarias
brasileiro. Na seção resultados, serão apresentadas as vantagens do uso do acetato de etila e da
acetona como solventes de extração em relação aos demais solventes que já foram testados.
ETAPA 1: Experimentos preliminares

Utilizando ácido sulfúrico em frascos de vidro sem agitação.

ETAPA 2: Curvas de temperatura

Utilizando ácido fosfórico em reator de aço com agitação e controle de
temperatura.

ETAPA 3: Delineamentos para glicose, sacarose e celulignina

Desidratação ácida utilizando planejamento de experimentos.

Figura 21. Etapas do desenvolvimento do trabalho experimental.

3.1. Materiais utilizados
Os açúcares utilizados foram frutose, glicose e sacarose P.A. obtidos junto à VETEC
Química, com grau de pureza ≥ 99,5% para glicose e sacarose e ≥ 99,0% para frutose, em frascos
de 500g. O ácido fosfórico e sulfúrico utilizados nas reações foram obtidos também junto à
VETEC Química, com 85% e 98% de pureza, respectivamente.
A celulignina é um material enriquecido em celulose que pode ser obtido a partir do
bagaço de cana. O pré-tratamento do bagaço doado por uma Usina do Estado de São Paulo, foi
realizado pelo Laboratório de Desenvolvimento de Bioprocessos (LADEBIO) da Escola de
Química da UFRJ, seguindo o procedimento: primeiramente foi borrifada uma solução de ácido
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sulfúrico diluído (1,1 % v/v) no bagaço numa razão sólido:líquido de 1:2, utilizando um
borrifador manual. Em seguida o material foi passado para frascos Erlenmeyer de 500 mL e
autoclavado por 45 min a 1 atm, a 121 ºC, como reportado por Bentacur (2010). Duas frações
foram obtidas: um hidrolisado hemicelulósico (fase líquida) e uma fração sólida composta
principalmente de celulose e lignina, denominada celulignina. Após termopressurização, o
material foi prensado em prensa hidráulica a uma pressão de 2 ton para separação das fases
sólidas e líquida. A celulignina foi lavada repetidas vezes até a água de lavagem alcançar pH = 5,0,
para remoção do resíduo de ácido e seco para tratamento alcalino para remoção parcial da fração
lignina.
A deslignificação parcial foi realizada em Erlenmeyer de 6 L, adicionando 200 g de
celulignina e 4 L de solução NaOH 2 %, que foi colocada em autoclave a 1 atm durante 30 min.
Após autoclavar, a fração sólida foi separada da líquida e lavada para eliminação dos resíduos de
hidróxido de sódio e lignina, que foi deixada em pH na faixa de 4,5 a 5 por 24 h. Em seguida, a
água foi descartada e o sólido seco em estufa a 65 °C com circulação de ar por 24 a 48 h
(VASQUEZ et al., 2007).
A determinação da composição da celulignina em termos de hemicelulose, celulose e
lignina foi realizada pelo LADEBIO, utilizando as metodologias descritas por Ververis et al.
(2007). A celulignina parcialmente deslignificada, doravante denominada simplesmente como
celulignina, foi utilizada como matéria-prima para a obtenção do HMF. A composição do bagaço
de cana e da celulignina, em termos de celulose, hemicelulose, e lignina, é mostrada na Tabela 10.
Tabela 10. Composição do bagaço de cana e da celulignina.

Componente

Bagaço de cana (% m/m) Celulignina* (% m/m)

Celulose

34,09 ± 1,20

67,97 ± 1,31

Hemicelulose

29,61 ± 1,44

12,2 ± 0,94

Lignina

19,41 ± 0,44

9,30 ± 0,62

Cinzas

7,94 ± 1,05

3,50 ± 0,42

Outros

4,41 ± 0,12

3,98 ± 0,15

*Celulignina

parcialmente deslignificada.
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3.2. Reações preliminares com frutose e glicose

Um primeiro ciclo de reações foi realizado em meio aquoso, utilizando ácido sulfúrico
como catalisador e frascos de vidro em temperatura fixa. Uma solução inicial de frutose ou
glicose foi preparada com 200 g/L de concentração, em seguida, foram feitas diluições para que
as concentrações fixadas no planejamento fossem alcançadas. Ácido sulfúrico foi adicionado nas
concentrações determinadas pela condição experimental, conforme mostrado na Tabela 11. As
reações de desidratação foram realizadas em erlenmeyers colocados em autoclave a 121 ºC. Após
o término das reações de desidratação, as amostras foram neutralizadas com hidróxido de cálcio
de modo que o pH final ficasse entre 6,0 e 7,0. Já neutralizadas, as amostras foram centrifugadas
e diluídas para a análise por cromatografia líquida.

Tabela 11. DCCR para glicose e frutose, utilizando ácido sulfúrico em meio aquoso.

Concentração de açúcar (g.L )

-α
16

-1
50

Níveis
0
100

+1
150

+α
184

H2SO4 (% v/v)

1,32

2,0

3,0

4,0

4,7

Tempo (min)

20

40

70

100

120

Fatores
-1

O tratamento dos dados foi realizado através do programa Statistica versão 8, utilizando o
Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) 23 com oito pontos fatoriais, seis pontos
centrais e seis axiais, totalizando vinte experimentos para cada açúcar testado. As combinações
das três variáveis resultando nas condições experimentais para cada ensaio são mostradas na
Tabela 11. Somente o HMF foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE),
em equipamento Waters com detector de ultravioleta modelo 2487 em coluna C18. O eluente
utilizado foi uma mistura de água/acetonitrila na proporção 8:1 e vazão de 1mL/min
(CHHEDA, ROMÁN-LESHKOV e DUMESIC, 2007).
Outros alunos do grupo de pesquisa continuaram a estudar a desidratação de frutose,
inclusive com catalisadores heterogêneos. Entretanto, o maior desafio seria a conversão de
glicose que reduz os rendimentos de HMF quando se utiliza matérias-primas como a sacarose ou
o bagaço de cana. Por esse motivo, os estudos posteriores se concentraram na conversão de
glicose, sacarose e bagaço de cana.
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3.3. Curvas de temperatura e escolha dos solventes
As curvas de temperatura foram realizadas para avaliar a melhor faixa de trabalho para
posterior delineamento da análise estatística, o melhor solvente de extração dentre os
previamente selecionados e identificar os efeitos de cada componente do sistema sobre os
rendimentos. Dessa forma, os sistemas reacionais foram comparados em termos da presença de
catalisador (ácido fosfórico), presença de sais (NaCl ou KCl) e da presença de um segundo
solvente que forma uma fase extratora para o HMF (acetona ou acetato de etila).

3.3.1. Reações de desidratação
Foram realizadas reações de desidratação em reator Parr de aço inox, mostrado na Figura
22, com controle de temperatura, controle de agitação (350 rpm) e capacidade de 450 mL.
Utilizou-se 100 mL de solução de açúcar com concentração inicial 250 g/L, acrescida ou não de
catalisador, sal e solvente orgânico, conforme a Tabela 12. A concentração de catalisador utilizada
foi de 1% (v/v) de ácido fosfórico (fase aquosa), o volume de fase orgânica de 100 mL e 31 g de
cloreto de sódio.
As misturas foram aquecidas até 120 °C, mantidas por três minutos para retirada de
alíquotas e novamente aquecidas até 140, 160, 180 e 200 °C, mantendo os patamares de três
minutos em cada temperatura. Os experimentos foram realizados tanto para glicose quanto para
sacarose.
Tabela 12. Condições utilizadas na elaboração das curvas de temperatura para glicose e sacarose.

Ensaio

Sistema

Catalisador

Sal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Aquoso
Aquoso
Aquoso
Aquoso
Aquoso
Aquoso
Bifásico acetona
Bifásico acetona
Bifásico acetona
Bifásico acetona
Bifásico acetato de etila
Bifásico acetato de etila
Bifásico acetato de etila

Não adicionado.
H3PO4
Não adicionado.
Não adicionado.
H3PO4
H3PO4
Não adicionado.
Não adicionado.
H3PO4
H3PO4
Não adicionado.
Não adicionado.
Não adicionado.

Não adicionado.
Não adicionado.
NaCl
KCl
NaCl
KCl
NaCl
KCl
NaCl
KCl
Não adicionado.
NaCl
KCl

68

Figura 22. Reator Parr instalado no LabtecH.

3.3.2. Análise dos produtos

Os produtos das reações de desidratação foram analisados por CLAE, SHIMADZU
Prominence, com detector UV-Vis modelo SPD-20AV e detector por índice de refração RID
10A acoplados em série, em coluna BIO-RAD® Aminex HPX-87H, 300 mm x 7,8 mm, fase
móvel 5 mM de ácido sulfúrico a 0,8 mL/min, temperatura de 55°C e tempo de análise de 35
min. Ácido levulínico, HMF, ácido fórmico e furfural foram quantificados em detector de UVVis a 210nm e glicose e frutose pelo detector de índice de refração, respectivamente, utilizando
curvas de calibração. O equipamento cromatográfico é mostrado na Figura 23.

Figura 23. Cromatógrafo utilizados para as análises químicas.
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Os produtos da fase orgânica das reações com acetato de etila foram extraídos com a fase
móvel, utilizando nove volumes de fase aquosa para cada volume de fase orgânica, tornando
possível a análise por cromatografia líquida, já que o acetato de etila tem solubilidade em água de
8,7%, conforme a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

3.3.3. Cálculo da conversão, rendimento e seletividade
3.3.3.1. Glicose

A conversão de glicose (XG) foi calculada usando a Equação 1. O rendimento em HMF
(YG) e a seletividade para HMF (SG) foram expressos de acordo com as Equações 2 e 3,
respectivamente.
ܺீ ሺ%ሻ =

ெ ିெ
ெ

× 100

(1)

Onde:
ܯ = molaridade inicial de glicose; e
ܯ = molaridade final de glicose.
ܻீ ሺ%ሻ =

ቀெಹಾಷೌ ×ೌ ቁାቀெಹಾಷೝ ×ೝ ቁ
ெಸ ×ೌ

Onde:
Mୌ౧ = molaridade de HMF na fase aquosa
ܯுெிೝ = molaridade de HMF na fase orgânica;
ீܯ = molaridade de glicose inicial;
ܸ = volume de fase aquosa; e
ܸ = volume de fase orgânica.
ܵீ ሺ%ሻ =

ಸ

ಸ

× 100

(3)

× 100

(2)
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Onde:
YG = rendimento em HMF; e
XG = conversão de glicose.

3.3.3.2. Sacarose

A sacarose é um dissacarídeo, que em solução ácida sofre inversão e dá origem a uma
molécula de frutose e uma de glicose. A conversão de sacarose (XS) foi calculada usando a
Equação 4. O rendimento em HMF (YS) e a seletividade para HMF (SS) foram expressos de
acordo com as Equações 5 e 6, respectivamente.
ܺௌ ሺ%ሻ =

ெ ିெ
ெ

× 100

(4)

Onde:
ܯ = molaridade inicial de hexoses; e
ܯ = molaridade final de hexoses.
ܻௌ ሺ%ሻ =

ቀெಹಾಷೌ ×ೌ ቁାቀெಹಾಷೝ ×ೝ ቁ
ଶ×ெೄ ×ೌ

× 100

Onde:
Mୌ౧ = molaridade de HMF na fase aquosa;
ܯுெிೝ = molaridade de HMF na fase orgânica;
ܯௌ = molaridade de sacarose inicial;
ܸ = volume de fase aquosa; e
ܸ = volume de fase orgânica.


ܵௌ ሺ%ሻ = ೄ × 100
ೄ

(6)

(5)
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Onde:
ܻௌ = rendimento em HMF; e
ܺௌ = conversão de sacarose.

3.4. Delineamentos para glicose, sacarose e celulignina

3.4.1. Delineamentos para Glicose

O primeiro delineamento teve por objetivo identificar as variáveis de maior influência
sobre a conversão, rendimento e seletividade na produção de HMF. Para isso foi utilizado um
planejamento fatorial fracionado 25-1, variando a concentração inicial de glicose, temperatura,
concentração de catalisador, proporção acetona:água e tempo nas faixas descritas na Tabela 13.
Tabela 13. Níveis do planejamento fatorial fracionado 25-1 para glicose.

Temperatura (ºC)

-1
160

Níveis
0
180

+1
200

H3PO4 (% v/v)

0,75

1

1,25

Concentração de glicose (g.L-1)

150

200

250

Tempo (min)

5

10

15

Proporção acetona:água (v/v)

1:2

1:1

2:1

Fatores

O volume total somando a fase orgânica e a aquosa foi de 300 mL, adicionando 31g de
cloreto de sódio para cada 100 mL de solução aquosa. A análise dos produtos e os cálculos de
conversão, rendimento e seletividade seguiram o procedimento descrito nos itens 3.3.2 e 3.3.3.1,
respectivamente. O tratamento dos dados foi realizado utilizando o programa STATISTICA 8.
O segundo planejamento foi um Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR),
para avaliar os efeitos de três fatores ou variáveis independentes: temperatura em graus Celsius
(x1), tempo em minutos (x2) e concentração de catalisador em percentual volume por volume (x3).
O delineamento é composto por oito pontos fatoriais (2n = 2³ = 8), seis pontos axiais e dois
pontos centrais, por meio dos quais foi verificado o erro experimental e a reprodutibilidade dos
dados, totalizando dezesseis ensaios. A conversão (X) de glicose, o rendimento (Y) em HMF e a
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seletividade (S) para HMF constituem as variáveis de resposta. Para isso, os níveis foram
estabelecidos conforme a Tabela 14. O tratamento dos dados foi realizado utilizando o programa
STATISTICA 8.
Tabela 14. Níveis do DCCR 23 para glicose.

Níveis

Fatores

-α

-1

0

+1

+α

Temperatura (°C) – x1

183,2

190

200

210

216,8

H3PO4 (% v/v) – x2

0,25

0,75

0,5

1,0

1,25

Tempo (min) – x3

1,6

3,0

5,0

7,0

8,4

As variáveis concentração inicial de glicose e proporção acetona:água foram fixadas em
250g/L e 2:1, respectivamente, adicionando 31 g de cloreto de sódio. A análise dos produtos e os
cálculos de conversão, rendimento e seletividade seguiram o procedimento descrito nos itens
3.2.2 e 3.2.3.1, respectivamente.

3.4.2. Delineamento para sacarose

As variáveis concentração inicial de sacarose e proporção acetona:água foram fixadas em
250g/L e 2:1, respectivamente, adicionando 31g de cloreto de sódio. A quantidade de catalisador
(ácido fosfórico), a temperatura e o tempo reacional, foram variados conforme planejamento
fatorial 23, cujos níveis de variação são descritos na Tabela 15. A análise dos produtos e os
cálculos de conversão, rendimento e seletividade seguiram o procedimento descrito nos itens
3.3.2 e 3.3.3.2, respectivamente.
Tabela 15. Níveis do planejamento fatorial 23 para sacarose.

Temperatura (ºC)

-1
180

Níveis
0
190

+1
200

H3PO4 (% v/v)

0,5

0,75

1,0

Tempo (min)

10

20

30

Fatores
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3.4.3. Delineamento para o bagaço de cana tratado (celulignina)

Em todas as reações foram utilizados 5g de celulignina para 100 mL de água, com ácido
fosfórico como catalisador. A quantidade de ácido foi variada, junto com a temperatura e o
tempo reacional, conforme planejamento fatorial 23, cujos níveis de variação são descritos na
Tabela 16.
As reações foram conduzidas em Reator Parr, de aço inox, com controle de agitação e
temperatura. A proporção acetona:água foi de 2:1, e a variável de resposta foi o rendimento em
HMF.
Tabela 16. Níveis do planejamento fatorial 23 para celulignina.

Níveis

Fatores

-1

0

+1

Temperatura (ºC)

180

190

200

H3PO4 (% v/v)

0,5

0,75

1,0

Tempo (min)

10

20

30

3.4.3.1. Cálculo do rendimento
A conversão de lignocelulósicos em HMF passa pela conversão de celulose em glicose,
entretanto, calcular a conversão para cada experimento realizado implicaria em fazer uma análise
do teor de celulose residual após cada reação, dessa forma, em função do número de
experimentos ser relativamente grande, optou-se por trabalhar somente com o rendimento em
HMF como variável de resposta, juntamente com a geração de subprodutos.
Para estimar o rendimento, foi utilizada a composição da celulignina mostrada na Tabela
10, considerando que a massa de celulose geraria uma massa 10% maior de glicose, quando
despolimerizada. O cálculo do rendimento em HMF (YC) foi expresso de acordo com a Equação
7.
ܻௌ ሺ%ሻ =

ቀெಹಾಷೌ ×ೌ ቁାቀெಹಾಷೝ ×ೝ ቁ
ଶ×ெಸ ×ೌ

× 100

(7)
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Onde:
Mୌ౧ = molaridade de HMF na fase aquosa;
ܯுெிೝ = molaridade de HMF na fase orgânica;
ீܯ = molaridade de glicose inicial considerando despolimerização total da celulose;
ܸ = volume de fase aquosa; e
ܸ = volume de fase orgânica.
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Reações preliminares

As reações preliminares foram realizadas durante um período em que o reator de aço
ainda não havia sido comprado. Dessa forma, optou-se pelos frascos de vidro variando apenas a
concentração inicial de açúcar, concentração de ácido e o tempo. Como foram realizadas em
autoclave não foi possível variar a temperatura, que foi fixada em 121 ºC. A metodologia analítica
utilizada somente permitia a análise de açúcares e HMF, portanto, não havia problema em
neutralizar a amostra antes da análise.
A primeira evidência que surge a partir dos resultados é a diferença de reatividade entre
frutose e glicose, nas condições testadas, conforme mostrado na Tabela 17. Na concentração de
ácido de 2,0%, 150g/L iniciais de frutose e 40 min, 45,2% de rendimento em HMF foi obtido
(Ensaio 5), enquanto que para glicose o maior rendimento foi de 2,1%, praticamente
insignificante. Nesse caso, como não foram analisados os produtos da reidratação do HMF, ao
olhar somente esses dados é difícil afirmar que a glicose não foi convertida, pois o HMF formado
poderia ter sido reidratado posteriormente, entretanto, analisando os dados da literatura para a
glicose em condições semelhantes (meio aquoso utilizando ácido inorgânico como catalisador)
compilados na Tabela 17 observa-se que as temperaturas de trabalho são bem maiores e que as
faixas de trabalho escolhidas para a glicose não foram adequadas.
Esses resultados estão de acordo com alguns resultados encontrados na literatura que
mostram sempre uma menor conversão de glicose quando comparada a frutose (SROKOL et al.,
2004 e CHHEDA et al., 2007). Chheda e colaboradores (2007) reportaram que o mecanismo
envolvido na transformação de sacarídeos em HMF passa por diversas etapas de isomerização,
condensação, reidratação, reversão, fragmentação e reações adicionais de desidratação.
Entretanto, Putten et al. (2013) numa extensa revisão sobre a produção de HMF, destacaram que
o mecanismo da reação ainda não está totalmente estabelecido, devido a complexidade que é
gerada pelo grande número de possibilidades de conformação dos açúcares e dos efeitos
presentes que variam em função do solvente e das substâncias presentes, conforme será discutido
para o sistema de trabalho na próxima seção.
No estudo realizado por Román-Leshkov e Dumesic (2009) com sistemas bifásicos
acetona:água numa proporção de 3,2 vezes fase orgânica em relação à fase aquosa, em pH = 0,6
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ajustado com HCl a 150 ºC por 35 minutos, o rendimento foi de aproximadamente 49%, pouco
maior que o obtido no ensaio 5 (45,2%) em um sistema aquoso, sem adição de solvente orgânico
e em temperaturas menores.
Tabela 17. Condições e resultados para o DCCR de frutose e glicose.

Fatores

YHMF (%)

Ensaios

Caçúcar (g/L)

Cácido (%)

Tempo (min.)

Frutose*

Glicose*

1

50

2,0

40

29,3 ± 2,98

0,6 ± 0,02

2

50

4,0

40

13,5 ± 2,98

0,6 ± 0,02

3

50

2,0

100

31,8 ± 2,98

2,0 ± 0,02

4

50

4,0

100

10,1 ± 2,98

2,1 ± 0,02

5

150

2,0

40

45,2 ± 2,98

0,6 ± 0,02

6

150

4,0

40

8,5 ± 2,98

0,6 ± 0,02

7

150

2,0

100

9,8 ± 2,98

1,1 ± 0,02

8

150

4,0

100

0,4 ± 2,98

1,0 ± 0,02

9

16

3,0

70

33,5 ± 2,98

1,1 ± 0,02

10

184

3,0

70

11,9 ± 2,98

0,8 ± 0,02

11

100

3,0

20

23,7 ± 2,98

0,7 ± 0,02

12

100

3,0

120

2,3 ± 2,98

0,9 ± 0,02

13

100

1,32

70

29,0 ± 2,98

0,6 ± 0,02

14

100

4,7

70

3,7 ± 2,98

0,5 ± 0,02

15

100

3,0

70

13,4 ± 2,98

0,8 ± 0,02

16

100

3,0

70

14,3 ± 2,98

0,8 ± 0,02

17

100

3,0

70

10,8 ± 2,98

0,8 ± 0,02

18

100

3,0

70

13,7 ± 2,98

0,8 ± 0,02

19

100

3,0

70

12,4 ± 2,98

0,9 ± 0,02

20

100

3,0

70

15,9 ± 2,98

0,9 ± 0,02

*Incertezas calculadas pelo Statistica.

Passando à análise estatística dos dados, é possível construir um modelo empírico que
indique o caminho para aumentar o rendimento da reação a partir do delineamento escolhido.
Para isso, é necessário realizar inicialmente a análise da normalidade dos resíduos que é um dos
pressupostos para análise de regressão utilizando recursos gráficos. Os gráficos de valores
experimentais versus valores preditos, mostrados na Figura 24, também chamados gráficos quantilquantil, constituem mais uma ferramenta para analisar resíduos de modelos de regressão e
verificar se os resíduos apresentam distribuição normal. Tanto para glicose (Figura 24b) quanto
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para frutose (Figura 24a) os pontos se afastam de modo significativo da reta, o que motivou uma
verificação um pouco mais cuidadosa para que se possa avançar na análise estatística.
45
40
35

Valores preditos

30
25
20
15
10
5
0
-5

a
-10
-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Valores experim entais
1,8

1,6

Valores preditos

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

b
0,2
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

Valores experim entais

Figura 24. Gráficos de valores experimentais X valores preditos: a) Frutose e b) Glicose.

Através do gráfico probabilístico normal, mostrado na Figura 25, nota-se que para a
frutose (Figura 25a) os pontos apresentam pouco afastamento da reta traçada, entretanto, para o
rendimento em glicose (Figura 25b) esse afastamento é mais pronunciado. Desvios anormais em
relação à reta indicam que não é razoável supor que a distribuição normal se aplica aos dados,
entretanto, mesmo que a amostra tenha sido obtida a partir de uma distribuição normal, os dados
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plotados contra os pontos normais não se alinharão exatamente de acordo com uma reta devido
às flutuações amostrais. Nesse caso, mais um teste pode ajudar na elucidação dessa questão.
3,0
2,5

,99

Valores normais esperados

2,0
,95

1,5
1,0

,75

0,5

,55

0,0

,35

-0,5
-1,0

,15

-1,5

,05

-2,0
,01

-2,5

a

-3,0
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Resíduos
3,0
2,5

,99

Valores normais esperados

2,0
,95

1,5
1,0

,75

0,5

,55

0,0

,35

-0,5
-1,0

,15

-1,5

,05

-2,0
,01

-2,5
-3,0
-0,8

b
-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

Resíduos

Figura 25. Gráfico probabilístico normal: a) Frutose b) Glicose.

Os dados podem ser distribuídos em histogramas que mostram se estes atendem a uma
distribuição normal. A Figura 26 (a) e (b) mostra esses histogramas para os dados da frutose e
glicose, respectivamente, indicando claramente que é possível considerar que os dados para a
frutose atendem a uma distribuição normal e para a glicose não satisfazem essa condição. Nesse
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caso, existem métodos para ajustar os dados a uma condição de normalidade, entretanto, ao
observar os resultados da Tabela 17 constata-se que os rendimentos são extremamente baixos e
ao comparar com os dados da literatura, mostrados na Tabela 8, percebe-se que as faixas de
trabalho estão fora da faixa de temperatura na qual se obtém melhores rendimentos em HMF a
partir de glicose, sendo assim, a análise prosseguirá apenas para avaliar os dados de rendimentos
para a frutose.
5

a

Frequência

4

3

2

1

0
-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

X
10
9

b

8

Frequência

7
6
5
4
3
2
1
0
-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

X

Figura 26. Histograma dos dados experimentais para a frutose (a) e glicose (b).

A Figura 27 apresenta o Diagrama de Pareto para os dados de rendimento em HMF a
partir da frutose, a partir do qual se conclui que todas as variáveis (fatores), concentração de
ácido, tempo e concentração de açúcares, são significativas, pois atendem ao critério de terem
efeitos superiores ao pvalor, que indica o grau de confiança utilizado no delineamento. Além disso,
a sinergia entre esses fatores também deve ser considerada já que uma vantagem da utilização das
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ferramentas de planejamento de experimentos é justamente a possibilidade de avaliar essas
interações que representam o efeito sinergético dos fatores. Nesse caso verifica-se que as
interações de primeira ordem são significativas também para os três fatores estudados, com
exceção da interação entre a concentração de açúcar e a concentração de ácido, representada pelo
código 1Lby3L na figura.

(3)Con Ácido(L)

-19,6119

(2)Tempo(L)

-12,6235

-12,6235

(1)Conc Açúcar(L)

-9,12265

-9,12265
-9,12265

1Lby 2L

-8,72238

-8,72238
-8,72238

Conc Açúcar(Q)

7,549303

7,549303
7,549303

2Lby 3L
Con Ácido(Q)
1Lby 3L
Tempo(Q)

4,381666

4,381666
4,381666

2,81236

2,811236
2,811236

-1,76086
-1,76086

-1,76086

,3116268
,3116268

0,3116268

p=,05
Ef eito padronizado estimado (Valores absolutos)

Figura 27. Diagrama de Pareto dos efeitos padronizados para o DCCR da frutose.

O diagrama também fornece indicativos para novos experimentos buscando maiores
rendimentos. Para o caso da frutose, observa-se que a concentração de ácido é a variável de
maior influência, pois para os efeitos padronizados15 menores concentrações de ácido resultariam
em melhoria da variável de resposta que é o rendimento em HMF, bem como menores tempos
reacionais e menores concentrações de açúcar.
Para glicose os rendimentos foram muito baixos e a análise estatística não pode ser
realizada, por isso optou-se por realizar um novo delineamento em temperaturas maiores para

15

Quando a análise estatística é feita diretamente com os valores reais pode-se correr o risco de não identificar com
clareza a magnitude da influência de cada fator, entretanto, o modelo obtido a partir de valores codificados não
admite a substituição dos valores reais diretamente na fórmula obtida, mas pode ser convertido em uma equação que
permita a entrada dos valores nominais das variáveis. Neste caso, a ideia é avaliar a influência das variáveis para uma
próxima etapa, por isso optou-se pelo modelo codificado.

81

determinar os parâmetros de influência, que será mostrado no item 4.3, no qual os resultados
com a frutose também servem de referencial, por se tratar de matéria-prima semelhante.
Cabe ressaltar as características do catalisador utilizado (H2SO4) que, para catálise
homogênea, talvez seja o catalisador mais testado. Dentre os catalisadores ácidos homogêneos
testados por Asghari e Yoshida (2006b), o ácido sulfúrico não apresenta o melhor resultado, que
foi alcançado com ácido fosfórico, com 65% de rendimento a 240 ºC para frutose em 2 minutos,
enquanto neste trabalho 45,2 % de rendimento foi obtido com 40 minutos a 121 ºC. Essa
diferença é mais uma evidência que corrobora o resultado mostrado pelo Diagrama de Pareto que
mostra as interações significativas para concentração de catalisador (ácido sulfúrico) e tempo
(legenda 2Lby3L).
Conforme citado no item 2.3.2., Tarabanko e colaboradores (2002) testaram ácidos
clorídrico, sulfúrico e fosfórico, para a produção de ácido levulínico e o fosfórico foi o que
forneceu o menor rendimento a partir de glicose. O ácido clorídrico é doze vezes mais ativo que
o ácido sulfúrico, mas a seletividade da formação de ácido levulínico é praticamente a mesma em
ambos os casos. Essa diferença nas taxas é causada, provavelmente, pela maior atividade de
prótons no primeiro caso, já o ácido fosfórico foi considerado por eles como demasiadamente
fraco para aplicação como um catalisador do processo. Tendo em conta que a reidratação do
HMF também ocorre em sistemas bifásicos, a formação de ácido levulínico e fórmico pode
auxiliar na acidificação do meio reacional, compensando a menor acidez do ácido fosfórico. Por
ser oxidante, o ácido sulfúrico torna o sistema reacional mais agressivo aos equipamentos, por
esta razão nos experimentos posteriores o catalisador passou a ser o ácido fosfórico.
O máximo rendimento alcançado neste estudo, 45,2%, a 150g/L de frutose inicial, 40
minutos e 2,0% de concentração de ácido sulfúrico (ensaio 5), foi superior ao alcançado em
diversos sistemas bifásicos estudados por Román-Leshkov e Dumesic (2009), tais como, 2propanol, acetona e tetrahidrofurano, e ficou muito próximo de todos os sistemas com álcoois
primários ou secundários com exceção do 2-butanol, com destaque para a temperatura reacional
(121 ºC do ensaio 5), que foi quase 30 ºC menor que nos testes feitos pelos pesquisadores.
Este estudo inicial com catálise homogênea confirma que é possível alcançar bons
rendimentos para a frutose e apesar da ausência da análise da temperatura como variável esses
experimentos preliminares balizaram as opções dos níveis (valores) adotados para os fatores
testados nos delineamentos das etapas subsequentes do trabalho.
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4.2. Curvas de temperatura
Para o sistema bifásico água: acetato de etila não foi possível realizar os ensaios utilizando
ácido fosfórico como catalisador, uma vez que o acetato na presença de ácido e água sofre
hidrólise formando ácido acético e etanol. Da mesma maneira, não foi possível realizar a reação
em sistema bifásico água:acetona sem a presença de um dos sais. Sabidamente, a adição de
eletrólitos altera o equilíbrio líquido-líquido modificando as interações solvente-solvente e no
caso do sistema água:acetona promove a imiscibilidade e a diminuição da solubilidade de soluto
na fase aquosa, essa diminuição é conhecida como efeito salting out, relatado por outros
pesquisadores como Román-Leshkov e colaboradores (2006 e 2009) e Chheda, Román-Leshkov
e Dumesic (2007), como um fator que ajuda a promover o rendimento, conforme será
demonstrado mais adiante.
Os ensaios de 1 a 13 (Tabela 12) foram realizados tanto para glicose quanto para sacarose
como material de partida. Os dados de conversão, rendimento e seletividade para cada
temperatura investigada nos diferentes meios reacionais são apresentados no Apêndice C.
Inicialmente, se pretendia comparar o efeito dos sais NaCl e KCl nas mesmas condições,
entretanto, os dados obtidos para as reações com KCl não foram conclusivos e necessitarão ser
repetidos. Portanto, só serão analisados os resultados das reações 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 e 12, cujas
condições foram mostradas na Tabela 12 e os valores de conversão, rendimento e seletividade
são mostrados nas Figuras 28 e 29, para glicose e sacarose, respectivamente.
De uma maneira geral, a glicose e a sacarose apresentam a mesma tendência diante das
modificações dos meios reacionais. Como a sacarose em meio ácido é invertida e gera glicose e
frutose, e esta é facilmente convertida a HMF com alto rendimento, conforme extensivamente
relatado pela literatura, os rendimentos para as reações que partem de sacarose são maiores.
Putten et al. (2013) e Rasmussen, Sørensen e Meyer (2014) reconhecem que os mecanismos de
transformação de hexoses em HMF ainda não estão totalmente esclarecidos, o que demonstra a
complexidade da reação. Entretanto, é importante ressaltar alguns pontos que parecem ser
consenso entre os autores. Assary et al. (2011) demonstraram via análises de ressonância
magnética nuclear que a formação de HMF é favorecida pela presença de intermediários
protonados que são formados em meio ácido. Kabyemela et al. (1999) propuseram que a
desidratação de glicose passa pela etapa de isomerização a frutose, cujo rendimento é baixo
mesmo utilizando biocatalisadores, pois é uma reação reversível. Dessa forma, os resultados
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apresentados nas Figuras 28 e 29 mostram indícios de que os rendimentos para sacarose são
controlados pela quantidade de glicose no meio, pela semelhança de comportamento.
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100,0

X, Y e S (%)
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Ensaios das curvas de temperatura para Glicose
Figura 28. Conversão, rendimento e seletividade a 200 ºC para desidratação de glicose em HMF em diferentes meios
reacionais. (Concentração inicial de glicose = 250g/L; Concentração de catalisador = 1% de H3PO4).
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Ensaios das curvas de temperatura para Sacarose
Figura 29. Conversão, rendimento e seletividade a 200 ºC da produção de HMF a partir de sacarose em diferentes
meios reacionais. (Concentração inicial de sacarose = 250g/L; Concentração de catalisador = 1% de H3PO4)

Os ensaios com os solventes puros foram realizados para verificar a ocorrência da
autocatálise que ocorre quando ácido levulínico e ácido fórmico são formados pela reidratação de
HMF, que podem catalisar a reação de desidratação de hexoses que ocorre em meio ácido. Para a
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reação onde não foi acrescentada nenhuma substância além de água e glicose, a 200 ºC em 3 min
de reação o rendimento foi de 0,8% em HMF, o que demonstra que a autocatálise ocorre,
entretanto, não é suficiente para obter rendimentos apreciáveis a partir de glicose. Para a
sacarose, esse efeito é mais intenso fazendo o rendimento alcançar 10,8%.
A autocatálise demonstrada por Ranoux e colaboradores (2013) foi relevante alcançando
93% de conversão e 49% de rendimento em HMF a 190 ºC por 40 minutos em meio aquoso
partindo de frutose. Segundo os autores, para a glicose verificou-se um rendimento em ácido
levulínico de <0,1% e ácido fórmico de 0,4% a 195 ºC por 80 min partindo de uma concentração
de 10% de açúcar. Para a sacarose o experimento foi realizado a 200 ºC pela metade do tempo e
partindo do dobro de concentração inicial de açúcar e o rendimento em AF e AL foram de 4,85 e
1,0%, respectivamente.
Quando se compara os resultados dos ensaios 1 e 11, ambos utilizando glicose e água e
no caso do ensaio 11 acetato de etila, a diferença do efeito autocatalítico entre glicose e sacarose
se mantém, mas os rendimentos são maiores com o uso do acetato que extrai o HMF da fase
aquosa e desloca o equilíbrio no sentido da formação de mais produto, para ambos substratos
(NIKOLLA et al., 2011 e YANG et al., 2011).
As conversões ficaram em torno de 60% ou mais, tanto para sacarose quanto para glicose,
com a sacarose apresentando maiores conversões nas mesmas condições reacionais, como já era
esperado. Em termos de rendimentos, fica evidente nas Figuras 30 e 31 a influência da
temperatura reacional para glicose e sacarose, respectivamente. No caso da glicose o HMF só é
formado a partir de 160 ºC para todos os sistemas testados, com exceção do sistema água:acetona
e NaCl, que é o sistema com o qual o maior rendimento foi alcançado a 200 ºC, e os sistemas
apresentam a tendência de aumento do rendimento para temperaturas acima da faixa testada.
Para sacarose, os sistemas aquosos contendo catalisador (2S), NaCl (3S) e catalisador e NaCl (5S)
mostraram uma queda no rendimento em temperaturas superiores a 180 ºC, o que não é
verificado para os demais sistemas, e isso pode ser atribuído à presença de um solvente de
extração, seja acetona ou acetato de etila. O sistema água:acetona com catalisador e NaCl também
foi o mais eficiente para sacarose.
O ensaio 12 para sacarose, apesar não ser o que se obteve maior rendimento, é uma
opção interessante como processo para biorrefinarias pela possibilidade de obtenção de acetato
de etila a partir do etanol, e pela simplicidade, pois utiliza apenas sal além do solvente. O
acréscimo de NaCl é indispensável no caso da acetona para formação do sistema bifásico
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conforme dito anteriormente, entretanto, para os demais sistemas nos quais é possível fazer a
comparação da presença e ausência do sal verifica-se que este apresenta um efeito promotor,
conforme mostrado na Figura 32. Para o sistema água:acetato de etila os rendimentos
praticamente dobram ao acrescentar o sal para os dois substratos, tornando evidente o efeito
salting out citado anteriormente. Nesse caso, verificou-se uma formação de ácido levulínico e ácido
fórmico e um odor característico de ácido acético ao final da reação, indicando que o acetato de
etila foi hidrolisado e o aumento da concentração de ácido pode ter sido responsável pelo maior
rendimento.

Figura 30. Curvas de rendimento em HMF X temperatura partindo de glicose.

A adição de NaCl, além de permitir explorar reações em sistemas bifásicos de acetona e
água, também tem efeito sobre sistemas de solventes parcialmente miscíveis que apresentam uma
temperatura crítica superior de solubilidade (TCSS) baixa, definida como a temperatura em que
líquidos parcialmente solúveis tornam-se completamente miscíveis. A presença de um sal
inorgânico aumenta a TCSS, permitindo assim que misturas de solventes parcialmente miscíveis
permaneçam bifásicas, mesmo a temperaturas mais elevadas, o que é importante para o acetato
de etila. Román-Leshkov e Dumesic (2009) destacaram em seu estudo sobre solventes utilizando
sais inorgânicos que, embora tenha sido relatado que concentrações mais baixas de frutose geram
maior seletividade para HMF (e de um sistema bifásico acima da sua TCSS o soluto estar mais
diluído, porque é dissolvido em todo o volume do sistema, em vez de apenas na fase aquosa), eles

86

observaram que operar sob condições bifásicas, utilizando NaCl, é mais vantajoso, gerando uma
seletividade mais elevada do que o HMF monofásico em 1-butanol sem o sal a 150 ºC.

Figura 31. Curvas de rendimento em HMF X temperatura partindo de sacarose.
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Sem NaCl
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Meio reacional
Figura 32. Efeito promotor do NaCl nos rendimentos em diferentes meio reacionais para sacarose e para glicose.

A extensão do efeito salting-out depende da natureza das interações iônicas entre todos os
componentes do sistema, e também de parâmetros como temperatura, pressão e concentração.
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Román-Leshkov e Dumesic (2009) estudaram o efeito de diversos cloretos em que cátions foram
variados e observaram que K+ e Na+ geraram tanto os mais altos coeficientes de partição quanto
os maiores valores de seletividade a HMF dentre os cátions monovalentes e divalentes testados.
Isso se deve a magnitude do raio iônico hidratado ser um fator importante para o efeito salting out,
gerando íons hidratados menores, tais como sódio e potássio. Em meios bifásicos de fato se
observa que os rendimentos são muito maiores com a presença do cloreto de sódio.
Tyrlik et al. (1999), partindo de estudos anteriores que constataram que a presença de
cloretos e sulfatos alteram a reatividade da glicose, verificaram a influência de íons metálicos e H+
na conversão de glicose em HMF. A Figura 33 mostra uma proposta de mecanismo apresentada
pelos autores, com o íon metálico atacando o oxigênio do anel e causando sua abertura. Dessa
forma, a adição de NaCl e principalmente de cloreto de sódio em meio ácido pode estar
promovendo o aumento dos rendimentos observados para os sistemas aquosos descritos.

Figura 33. Mecanismo da conversão de glicose em HMF em presença de íons metálicos. Fonte: Tyrlik et al. (1999).

A presença do catalisador teve um efeito positivo nos rendimentos tanto para a glicose
quanto para a sacarose, como se pode observar na Figura 34. Entretanto, a comparação não foi
possível utilizando o sistema acetato de etila:água, em função da hidrólise que este sofre em
presença de ácidos inorgânicos. Dessa forma, tanto o sal quanto o catalisador foram mantidos na
composição dos sistemas catalíticos testados posteriormente.
Outra comparação importante é o efeito dos solventes sobre o rendimento em HMF que
pode ser verificado na Figura 35. A associação entre os efeitos da adição de catalisador e de sal
com a mudança dos solventes fica clara, pois tanto para a glicose quanto para a sacarose a
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presença de uma segunda fase provoca um grande aumento no rendimento quando comparados
aos obtidos com o sistema aquoso, com destaque para os que contêm sal e catalisador. Os
sistemas utilizando acetona foram mais eficientes que os contendo acetato de etila em todos os
casos, com exceção do que foi utilizado somente sal sem catalisador para sacarose, que o
rendimento foi bastante semelhante ao sistema água:acetona com sal e catalisador.
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Figura 34. Efeito do catalisador nos rendimentos em diferentes meio reacionais para glicose e sacarose.
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Figura 35. Comparação entre sistemas aquosos e bifásicos.
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O efeito de solventes apróticos como DMSO, N,N-dimetilacetamida (DMA), 1-metil-2pirrolidona (NMP) e N,N-dimetilformamida (DMF) na conversão de glicose foi avaliado por
Rasrendra et al. (2012). Usando um sal de lantânio a 140 ºC por cerca de 90 minutos foi possível
obter 60% de rendimento em HMF usando DMSO, que foi o solvente que proporcionou o
melhor resultado, sem detecção de produtos da reidratação do HMF. Entretanto, os solventes
estudados possuem altos pontos de ebulição (189, 165, 202 e 153 ºC para DMSO, DMA, NMP e
DMF, respectivamente) o que dificulta a separação do HMF ao final da reação, mesmo sem a
presença de subprodutos. Esse é um dos fatores que levaram a escolha da acetona e do acetato de
etila, que são solventes apróticos de baixo ponto de ebulição.
A acetona, etanol, isopropanol e n-butanol são citados como biossolventes promissores
com relação ao aspecto renovabilidade por Román-Leshkov e Dumesic (2009), que testaram
diversos álcoois primários e secundários, cetonas e éteres de cadeia fechada na conversão de
frutose. E a acetona teve um dos três melhores resultados em termos de seletividade para o HMF
em relação a todos os demais solventes testados. De fato, bons resultados foram obtidos nestes
experimentos de curvas de temperatura usando acetona, no entanto, eles não testaram acetato de
etila, e não há relatos de testes com acetato de etila como segunda fase, apenas como solvente de
extração para separação do HMF pós-reação (KUSTER, 1990).
Qi et al. (2008) atribuíram o maior rendimento em HMF ao rearranjo da frutose para uma
conformação furanoide em presença de altas concentrações de acetona no meio reacional. Bicker,
Hirth e Vogel (2003) mostraram que quanto maior o conteúdo de acetona no meio reacional,
maior foi a conversão de frutose e seletividade para HMF, e justificaram pela diferença
conformacional da frutose em meio aquoso e em DMSO, onde a forma furanoide prevalece.
Certamente, a presença de um segundo solvente no meio aquoso altera a conformação da
glicose também, assim como já foi relatado que favorece a forma furanose da frutose, que por sua
vez está associada ao aumento dos rendimentos em HMF. Aldoses como a glicose podem formar
acetais em meio ácido e na presença de acetona pode formar um acetal com um anel de cinco
átomos de carbono como mostrado na Figura 36, que pela semelhança estrutural pode ser um
dos intermediários responsáveis por promover a formação do HMF na presença deste solvente.
Möller, Harnisch e Shröder (2012) relatam a interconversão entre glicose e frutose, via
transformação de Lobry-de Bruyn-van Ekenstein (LBE), constatada nos experimentos realizados
por eles na faixa de 180 a 240 ºC, que inclui parte da faixa de temperatura usada neste trabalho,
entretanto o mecanismo foi proposto para o meio aquoso sem a presença de catalisador ou
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qualquer outra substância além de água e glicose. Neste trabalho, a frutose não foi detectada em
concentrações apreciáveis como produto das reações contendo acetona, e quando detectada foi
somente em temperaturas mais altas. A concentração de reagentes e produtos para a reação 9G é
mostrada na Figura 37, na qual é possível verificar que a frutose é formada em baixíssimas
concentrações no sistema água:acetona com sal e ácido fosfórico.

D-Glicose α e β
Acetona
+

H

Figura 36. Formação de acetal na presença de acetona em meio ácido. Fonte: Reusch (2013).

Tal fato leva a crer que o mecanismo da desidratação de glicose a HMF que pode melhor
se aplicar a esse sistema não passa pela etapa de isomerização a frutose, conforme citado por
Kabyemela et al. (1999) e Srokol et al. (2004). Segundo Rasmussen, Sørensen e Meyer (2014) a
formação de HMF a partir de glicose ocorre através de duas rotas que podem ou não passar pela
etapa de isomerização, e sem esta etapa o mecanismo provável seria o de transformação sem
abertura do anel, e pode passar pela formação de acetal. Entretanto, a comprovação dessa
hipótese necessitará de estudos futuros.
Para os experimentos com sacarose, praticamente não ocorreu a formação desse
composto nas mesmas condições testadas para a glicose, como se pode observar na Figura 38, na
qual é possível notar que não há sacarose, pois esta foi invertida a frutose e glicose, que são
consumidas a medida que a temperatura aumenta. Em 200 ºC verifica-se que a glicose não foi
totalmente convertida, enquanto a frutose sim.
A presença de furfural, produto da desidratação de pentoses foi amplamente relatada na
literatura como frequente na desidratação de hexoses, e Möller, Harnisch e Shröder (2012)
atribuíram a formação de furfural a possibilidade de ele ser formado a partir da pirólise do HMF.
Para a reação em questão, sua formação também não foi significativa, entretanto, foi possível
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detectar a sua presença principalmente em temperaturas mais altas, o que corrobora a hipótese
levantada por esses pesquisadores.
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Figura 37. Concentração de glicose e produtos da reação em diferentes temperaturas para a reação 9G.
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Figura 38. Curva de evolução do consumo de reagentes e formação de produtos para o sistema água:acetona, ácido e
NaCl.
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4.3. Delineamentos para glicose, sacarose e celulignina

4.3.1. Glicose

4.3.1.1. Seleção de variáveis

Conforme constatado a partir das informações coletadas nas etapas anteriores, o sistema
que potencialmente poderia oferecer os maiores rendimentos foi o bifásico acetona:água.
Levando em conta que os fatores concentração inicial de glicose, temperatura, tempo, proporção
acetona:água e concentração de catalisador poderiam influenciar no rendimento em HMF, os
experimentos foram delineados de forma a obedecer a matriz de um planejamento fatorial
fracionado 25-1 com intuito de selecionar as variáveis que seriam utilizadas para a etapa de
otimização. Os experimentos foram identificados com a letra b, indicando que este foi o segundo
planejamento experimental utilizado para a glicose mais o número do ensaio seguido da letra G
(para glicose); as condições e resultados das variáveis de resposta são mostrados na Tabela 18.
Os níveis definidos para a proporção acetona:água podem parecer estar fora do que seria
indicado para esse tipo de planejamento, já que uma proporção acetona:água 1:2 seria
numericamente igual a 0,5 e a proporção 2:1 seria equivalente a 1, e o ponto central no qual a
proporção utilizada foi de 1:1, esse valor numérico seria também igual a 1, quando deveria estar
numericamente no meio e ser 0,75. Entretanto, neste caso, os números não representam bem as
condições utilizadas, já que o mesmo número 1 representaria proporções entre as fases bastante
diferentes.
A Tabela 18 também apresenta os valores de concentração de produto nas fases aquosa e
orgânica, mostrando que o HMF se concentra preferencialmente na fase orgânica, demonstrando
que a acetona é capaz de extrair o HMF da fase aquosa.
O máximo valor de concentração (34,5g/L) em acetona coincide com o ensaio de maior
rendimento (b6G). A concentração é um parâmetro importante considerando os custos de
separação e/ou concentração do produto final em processos industriais. Esta ainda é considerada
uma concentração baixa, entretanto, pelo fato do produto estar dissolvido em acetona a
separação pode ser bem menos dispendiosa em função do baixo ponto de ebulição deste solvente
e da possibilidade de reaproveitamento do mesmo. Neste trabalho o HMF não foi isolado.
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Tabela 18. Condições experimentais e resultados do planejamento fatorial fracionado 25-1 para glicose.

Fatores

Variáveis de Resposta

Ensaio
T (°C)

CH3PO4 (%)

Cglicose (g/L)

Tempo (min)

Razão FO/FA

*CHMF/FA

*CHMF/FO

Xglicose%

**YHMF

SHMF %

b1G

160

0,75

150

5

02:01

0,6

3,8

49,4

7,8

15,8

b2G

200

0,75

150

5

01:02

0,0

8,3

91,3

3,9

8,6

b3G

160

1,25

150

5

01:02

1,5

4,4

55,3

3,5

12,7

b4G

200

1,25

150

5

02:01

5,0

19,9

84,4

42,6

50,5

b5G

160

0,75

250

5

01:02

2,5

14,7

62,5

5,6

18,0

b6G

200

0,75

250

5

02:01

8,3

34,5

84,0

44,1

52,5

b7G

160

1,25

250

5

02:01

1,1

5,6

43,3

7,0

16,2

b8G

200

1,25

250

5

01:02

10,6

21,5

64,1

12,2

38,0

b9G

160

0,75

150

15

02:01

0,9

4,2

56,7

8,8

15,6

b10G

200

0,75

150

15

01:02

4,2

28,8

97,6

17,7

36,3

b11G

160

1,25

150

15

01:02

3,9

8,3

79,7

7,7

19,2

b12G

200

1,25

150

15

02:01

2,9

1,1

98,1

4,9

4,9

b13G

160

0,75

250

15

01:02

3,2

13,2

79,2

5,6

14,1

b14G

200

0,75

250

15

02:01

5,9

26,8

97,5

34,0

34,8

b15G

160

1,25

250

15

02:01

1,8

9,7

72,1

12,1

16,8

b16G

200

1,25

250

15

01:02

4,1

5,2

99,9

3,8

7,7

b17G

180

1

200

10

01:01

6,4

29,1

64,8

25,3

39,1

b18G

180

1

200

10

01:01

6,2

30,4

65,7

26,1

39,8

b19G

180

1

200

10

01:01

6,5

26,7

57,3

23,7

41,4

*Concentrações, expressas em g/L, na fase aquosa (FA) e fase orgânica (FO) ** Y = rendimento percentual

Como o objetivo é a seleção das variáveis, a análise da significância estatística foi realizada
através dos Diagramas de Pareto mostrados na Figura 39 para as variáveis: conversão,
rendimento e seletividade (a, b e c, respectivamente).

94

45,09518

(1)Temperature
(1)T (°C)
30,20779

(4)Tempo

2by3
2by3

-13,6708
12,14498

2by4

4by5
4by5

9,093267

3by4

8,88707
-8,63963

1by3
1by3

-5,46421

1by2

-4,39199

(2)H3PO4
(2)[Cat]

4,103311

(5) Ac:H2O

3,196046

2by5
2by5
(3) [Glic]

-2,04135

1by5
1by5

2,041346

1by4

-1,62895

3by5
3by5

a

,1030983
p=,05

Efeitos estimados (Valores absolutos)
(1)Temperature
(1)T (°C)

21,50128
-20,7239

4by5

-15,2821

2by3
2by3
-11,8861

3by5

11,27232

1by5
1by5

-10,7813

1by4

10,49492

(5)Acet:Water
(5) Ac:H2O

-8,49004

2by4

1by2
1by2

-7,91722
-6,89432

(2)[Cat]

(4)Time
(4) Tempo

-6,56699
5,62593

(3) [Glic]

4,603034

1by3
1by3
2by5

1,125186

3by4
3by4

1,08427

b

p=,05

Efeitos estimados (Valores absolutos)
(1)Temperature
(1)T (°C)

21,248
-19,6681

3by5

2by4
2by4

-15,1308
-13,956

1by4

(4)Time
(4) Tempo

-12,7407
12,7407

(5) Ac:H2O

1by5
1by5

11,84946

4by5

-10,6341

2by3
2by3

-10,4721
-8,04143

3by4

(3)Glucose
Initial
(3) [Glic]

6,988141
-6,58303

1by2
1by3
1by3

6,258943
-6,01588

(2)[Cat]
2by5
2by5

-4,15237

c

p=,05

Efeitos estimados (Valores absolutos)

Figura 39. Diagramas de Pareto para a seleção de variáveis para glicose. a) conversão; b) rendimento e c) seletividade.
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A análise foi realizada para os valores reais das variáveis, o que implica em não ser
possível comparar a magnitude da influência que cada fator exerce sobre as variáveis de resposta.
Nota-se que a temperatura é o fator que influencia todas as variáveis de resposta, obviamente será
um dos fatores que serão estudados na etapa seguinte. A influência da temperatura é positiva,
indicando que um aumento de temperatura implicará num aumento da variável de resposta
conversão e rendimento, isso significa que os níveis do próximo planejamento precisam ser mais
altos para este fator.
Outra variável de extrema importância é a concentração de catalisador que foi
significativa apenas para a conversão, entretanto, é preciso usar, além das ferramentas estatísticas,
o bom senso, para que não se descarte variáveis que a experiência prática mostra que são
importantes, num primeiro momento. Para o rendimento, a razão acetona:água foi significativa,
reforçando que a presença do solvente de extração influencia positivamente no rendimento, e
indica ainda que um aumento da quantidade de solvente orgânico implicaria em maior
rendimento. O tempo, assim como a temperatura, é significativo para todas as variáveis de
resposta, com uma indicação de redução dos tempos reacionais para maximizar o rendimento. Há
ainda que se registrar a ressalva de que o tempo aqui se refere não ao tempo total de aquecimento
da mistura reacional, mas sim do tempo em que se mantém a mistura na temperatura selecionada.
Embora a significância tenha variado de uma variável de resposta para outra, pode-se
considerar que todas as variáveis foram significativas. Como foi necessário escolher as variáveis
para prosseguir os trabalhos, a concentração inicial de glicose foi fixada no valor máximo testado,
já que foi significativa somente para a seletividade, que é uma variável de resposta definida em
função do rendimento e da conversão. Além disso, a concentração inicial de 250 g/L é uma das
maiores já reportadas pela literatura, conforme pode-se constatar na Tabela 8.
Dos quatro fatores restantes, a proporção acetona:água foi a que foi fixada no nível mais
alto da faixa, pois quanto maior o volume de solvente orgânico em tese maior seria o rendimento,
conforme já dito acima. Sendo assim, as variáveis escolhidas para o delineamento da etapa
seguinte, com intuito de otimizar o rendimento foram: tempo, temperatura e concentração de
catalisador.
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4.3.1.2. Otimização

Considerando apenas as variáveis selecionadas no delineamento anterior, temperatura (x1),
tempo (x2) e concentração de catalisador (x3), um novo delineamento experimental foi realizado
com um ajuste das faixas de trabalho na tentativa de encontrar o ponto ótimo de rendimento
para o sistema em estudo. O delineamento escolhido foi o DCCR 2³, cujas variáveis de resposta
foram as mesmas utilizadas no delineamento anterior, e os ensaios desse delineamento são
identificados pela letra c inicial, mais o número da sequência, seguido da letra G, que faz
referência à matéria-prima utilizada. As variáveis receberam codificações em x1, x2 e x3 que serão
as utilizadas na equação do modelo. Os resultados, mostrados na Tabela 19, evidenciam que o
maior rendimento foi alcançado no ensaio c12G, utilizando 200 ºC de temperatura, 0,75 % de
ácido fosfórico e 8,4 minutos. Essa condição se diferencia do experimento b6G apenas pelo
tempo reacional que é um pouco maior, que provocou um aumento de 5% no rendimento, e
representa um indicativo de que os dados experimentais obtidos são coerentes.
Tabela 19. Condições experimentais e resultados do DCCR para a glicose.

X (%)

Y (%)

S (%)

Ensaios

Temperatura (ºC)

Tempo (min)

H3PO4 (%)

c1G

190,0

3,0

0,5

89,9

21,7

24,2

c2G

190,0

3,0

1,0

91,6

31,3

34,2

c3G

190,0

7,0

0,5

90,7

28,8

31,8

c4G

190,0

7,0

1,0

91,9

33,7

36,7

c5G

210,0

3,0

0,5

96,2

41,7

43,4

c6G

210,0

3,0

1,0

99,1

32,6

32,9

c7G

210,0

7,0

0,5

98,4

36,4

37,0

c8G

210,0

7,0

1,0

99,7

23,9

24,0

c9G

183,2

5,0

0,75

89,2

18,8

21,1

c10G

216,8

5,0

0,75

99,9

40,2

40,2

c11G

200,0

1,6

0,75

90,0

39,7

44,1

c12G

200,0

8,4

0,75

94,9

49,1

51,8

c13G

200,0

5,0

0,25

90,0

30,1

33,5

c14G

200,0

5,0

1,23

96,6

31,6

32,7

c15G

200,0

5,0

0,75

91,5

39,6

43,2

c16G

200,0

5,0

0,75

90,6

41,6

45,9

c17G

200,0

5,0

0,75

91,4

40,3

44,2

(±0,24)

(±1,03) (±1,86)
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Na faixa de trabalho estudada as conversões foram bastante altas, com valor mínimo de
89,9%, no ensaio c1G, chegando a mais de 99% em três das condições testadas (c6G, c8G e
c10G). O maior rendimento alcançado foi de 49,1%, no ensaio c12G, que foi também o que
apresentou o maior valor de seletividade. A normalidade dos resíduos foi testada através dos
gráficos de valores normais esperados versus resíduos para as três variáveis de resposta, e através
dos valores experimentais, que são apresentados na Figura 40. Tanto para conversão, quanto
para o rendimento e a seletividade, não há pontos muito distantes de nenhuma das três retas,
portanto, não há evidências de ausência de normalidade dos dados.
A análise da significância das variáveis para o modelo foi realizada utilizando os
Diagramas de Pareto (Figura 41). Para a conversão, as três variáveis aparecem como significativas
com efeitos positivos sobre o sistema. Já para o rendimento, os termos quadráticos da
concentração de catalisador e da temperatura aparecem como significativos e para a seletividade
idem. Também indicam uma provável otimização do rendimento. Esses resultados são coerentes
com o que se observa empiricamente, ou seja, utilizando maiores temperaturas, tempo e
quantidade de catalisador se obtém maior conversão.
Como o principal objetivo é melhorar o rendimento da reação, mantendo valores
razoáveis de seletividade, optou-se então por modelar esse fator para traçar uma superfície de
resposta e aí ter uma visão mais clara sobre as informações que se pode conseguir a partir da
análise estatística dos dados obtidos.
A análise de variância (ANOVA) foi aplicada para obtenção do modelo matemático com
nível de significância α = 0,05, verificando a significância dos modelos de segunda ordem
estabelecida pelo valor F. Como os fatores tempo linear, interação tempo e % H3PO4, tempo
quadrático e % de H3PO4 não foram significativos, eles foram rejeitados do modelo e uma outra
ANOVA foi realizada, conforme mostrado na Tabela 20. F corresponde ao valor observado ao
se fazer o teste estatístico F para aquele fator ou interação, que conforme se observa são bem
próximos dos valores da soma dos quadrados, justificando a significância estatística demonstrada
pelo p-valor menor que 0,05. Novamente, é importante fazer a ressalva de que para essa nova
faixa de trabalho do fator tempo, não há variação significativa da resposta rendimento, o que não
significa que na prática o tempo não seja um fator relevante, até porque, como já foi mencionado
anteriormente, trata-se não do tempo total de reação, mas sim do tempo em que a mistura
reacional permaneceu na temperatura desejada.
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Conversão de Glicose
3,0
2,5

,99

Valores normais esperados

2,0
,95

1,5
1,0

,75

0,5

,55

0,0

,35

-0,5
-1,0

,15

-1,5

,05

-2,0
,01

-2,5
-3,0
-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Resíduos

Rendim ento em HMF
3,0
2,5

,99

Valores normais esperados

2,0
,95

1,5
1,0

,75

0,5

,55

0,0

,35

-0,5
-1,0

,15

-1,5

,05

-2,0
,01

-2,5
-3,0

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Resíduos

Seletividade para HMF
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Figura 40. Gráfico probabilístico normal para as três variáveis de resposta: Conversão, Rendimento e Seletividade.
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Conversão de Glicose
(1)T (oC)(L)

18,64098

(3)Cat(%)(L)

12,42014
7,955127

Cat(%)(Q)
T ( oC)(Q)

5,899031

(2)Time(L)

5,815952

Time(Q)

3,842935

1Lby2L

1,224745

1Lby3L

1,224745

2Lby3L

-1,22474
p=,05
Efeitos estimados (Valores absolutos)

Rendim ento em HMF
Cat(%)(Q)

-8,61208

T ( oC)(Q)

-7,72177

1Lby3L

-6,18718

1Lby2L

-4,41942

(3)Cat(%)(L)

3,83135

(1)T ( oC)(L)
(2)Time(L)
2Lby3L
Time(Q)

3,025771
1,371409
-1,23744
,2910751
p=,05
Efeitos estimados (Valores absolutos)

Seletividade para HMF
Cat(%)(Q)

-12,5714

T ( oC)(Q)

-10,6286

1Lby3L

-8,79529

1Lby2L

-6,01783

(3)Cat(%)(L)
2Lby3L

4,243415
-1,85164

(1)T ( oC)(L)

1,77148

(2)Time(L)

1,674818

Time(Q)

1,028371
p=,05
Efeitos estimados (Valores absolutos)

Figura 41. Diagramas de Pareto para o delineamento fatorial fracionado utilizando glicose.
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Tabela 20. Análise de variância para o rendimento em HMF a partir de glicose.

Regressão
Resíduos
Total

Soma dos
quadrados
875,75
255,286
1131,036

Graus de
liberdade
9
7
16

Quadrados
das médias
925,207
53,4573

FValue

FTable

17,31

F0.05=3,63

É importante ressaltar que a falta de ajuste do modelo encontrado não foi significativa,
uma vez que o p valor foi superior a 0,05 (p = 0,076512), o que permite traçar uma superfície de
resposta, que é apresentada na Figura 42. Verifica-se ainda que o ajuste do modelo é satisfatório,
pois o coeficiente de determinação (R²) foi de 0,99531. A superfície de resposta para o
rendimento demonstra que, para o sistema catalítico estudado, as condições de temperatura e
concentração de catalisador mostram um máximo de rendimento em HMF, ou seja, para a faixa
estudada, o rendimento está otimizado e que não é possível melhorá-lo de maneira significativa.

Figura 42. Superfície de resposta para rendimento em HMF a partir de glicose.

A equação do modelo foi obtida com as variáveis temperatura (x1) e concentração de
catalisador (x3). O modelo, pelo seu coeficiente de determinação, expressa uma concordância
entre os valores previstos e os valores experimentais superior a 75%, o que é considerado
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aceitável quando se trabalha com este tipo de tratamento. A equação para as variáveis codificadas
é descrita abaixo, onde o Y representa o rendimento em HMF.

Y = 42.428 + 1,638x1 - 4,651(x1)² + 2,074x3 - 5,181(x3)2 - 4,375x1x3

4.3.1.3. Considerações gerais sobre os resultados com glicose

O sistema estudado é eficaz na conversão de glicose, cujos valores obtidos estão entre
89,2% e 99,9%. Os valores de rendimento oscilaram entre 18,8% e 49,1% e os de seletividade
entre 21,1% e 51,8%, caracterizando a pior condição como o ensaio c9G, que é o de menor
temperatura deste bloco de experimentos, com menor conversão, menor rendimento e menor
seletividade.
Quando comparados aos resultados encontrados na literatura para sistemas semelhantes,
mostrados na Tabela 21, é possível observar que os valores de conversão e rendimento
alcançados foram bastante razoáveis, posto que o sistema apresenta algumas vantagens: a energia
necessária para separação do HMF em relação ao sistema água:butanol é menor, pois a acetona
tem ponto de ebulição de 56 ºC e o butanol acima de 100 ºC; menor tempo reacional
compensando a maior temperatura empregada; e uso de soluções concentradas de glicose, que
consequentemente geram soluções finais mais concentradas no produto.
Tabela 21. Comparação dos resultados de glicose com outros resultados para sistemas bifásicos da literatura.

[G]i

Catalisador/Sal

0,28M

HCl/NaCl

0,25M

AlCl3

1,4M

H3PO4/NaCl

Condição

Solvente

X

Y

190 °C/45min Água:butanol 90% 63%
160 °C/15 min

Água:etanol

-

15%

200 ºC/8,4 min Água:acetona 95% 49%

Referência
Huang et al. (2010)
Yang, Hu e Abu-Omar
(2012)
Este estudo

*Onde: [G]i = Concentração inicial de Glicose, X = conversão máxima, Y = rendimento em HMF.

Segundo Kabyemela (1999), sob condições hidrotérmicas (sistema aquoso a 180 ºC), a
isomerização de glicose a frutose pode ocorrer, entretanto, quando se compara os resultados
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apresentados na Tabela 21 para sistema monofásico água/etanol com os resultados obtidos em
sistemas bifásicos verifica-se que os rendimentos para esses últimos são significativamente
superiores, tanto pela extração simultânea do HMF quanto pela presença de Na+, que estaria
auxiliando na etapa de isomerização de glicose a frutose (FAN et al., 2011).
A presença de ânions fosfato favorece a conversão de glicose e os ânions cloreto são mais
eficientes na conversão de glicose que de frutose, entretanto, o cloreto também pode catalisar a
decomposição do HMF (WU, FU e LU, 2012). A limitação do rendimento nessas condições
pode ser explicada pela decomposição do HMF formado no meio aquoso que está saturado em
cloreto. Ainda assim esse sistema catalítico apresenta rendimento bastante superior a outros que
também utilizam cloretos como catalisadores, o que pode ser explicado pela presença da acetona
como fase orgânica. A literatura reporta ainda a obtenção de HMF na ausência de catalisadores
por aquecimento de uma solução aquosa de glicose em reator de micro-ondas. Entretanto, o
maior rendimento alcançado foi de 29,5% a 240 ºC, durante 10 minutos, utilizando uma solução
55 mM de glicose (MÖLLER, HARNISCH e SCHRÖDER, 2012).

4.3.2. Sacarose
Os resultados para o planejamento fatorial da sacarose são mostrados na Tabela 22,
identificados pelo código F de fatorial, S para sacarose, seguidos do número do ensaio. Os
rendimentos na faixa de trabalho utilizada ficaram entre de 17,9 e 42,3%. O maior rendimento foi
obtido na menor temperatura, menor tempo e menor concentração de catalisador das faixas de
trabalho. Em função de somente dois experimentos no ponto central terem sido realizados, para
esse conjunto de dados a análise estatística não pode ser realizada, e poderá ser objeto de estudos
posteriores.
Ácido levulínico e ácido fórmico foram detectados na fase orgânica (acetona), entretanto,
a quantificação ficou comprometida devido a baixa concentração. Neste caso, seria necessário
utilizar outra metodologia de análise que permitisse a formação de picos mais bem resolvidos nos
cromatogramas que os obtidos para a fase orgânica em todos estes experimentos para sacarose.
Furfural também não foi detectado em nenhuma das amostras.
Gomes (2012) utilizando ácido fosfórico como catalisador e sistema bifásico água:acetona
a 180 ºC por 3 min, obteve 66% de rendimento em HMF a partir de frutose. Ao utilizar glicose,
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nas mesmas condições, apenas elevando a temperatura para 200 ºC e o tempo reacional para 8
min o rendimento máximo obtido neste estudo foi de 49%.

Tabela 22. Resultados do planejamento fatorial para sacarose.

Ensaios

Temperatura (ºC)

Tempo (min)

H3PO4 (%)

X (%)

Y (%)

S (%)

FS1

180

3

0,5

90,4

42,3

46,8

FS2

200

3

0,5

98,7

35,1

35,5

FS3

180

9

0,5

89,7

33,7

37,6

FS4

200

9

0,5

98,4

35,1

35,7

FS5

180

3

1

74,6

32,9

44,1

FS6

200

3

1

95,1

35,8

37,6

FS7

180

9

1

91,8

41,6

45,3

FS8

200

9

1

93,1

17,9

19,2

FS9

190

6

0,75

88,7

27,1

30,6

FS10

190

6

0,75

84,4

25,2

29,8

No entanto, ao utilizar sacarose no mesmo sistema reacional água:acetona os rendimentos
foram inferiores aos da frutose e glicose isolados. Portanto, sem considerar o custo da inversão
da sacarose e separação dos isômeros, é mais vantajoso utilizar as hexoses já isoladas, já que um
percentual maior de biomassa seria convertido no produto de interesse.

4.3.3. Celulignina de bagaço de cana

Para cada 500g de bagaço, 150g de celulignina foram obtidas com o pré-tratamento, que
incluiu a retirada da fração hemicelulósica e de parte da lignina. Macroscopicamente, a textura da
celulignina é diferente da textura do bagaço, caracterizando-se como um material mais macio e
uniforme. Quando imagens ampliadas do bagaço e da celulignina foram obtidas a partir de um
Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) foi possível verificar que a ordem e a uniformidade
da fibra são realmente maiores para a celulignina, conforme é mostrado na Figura 43. A celulose
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constitui a região mais cristalina da fibra ao passo que as hemiceluloses possuem configuração
irregular e ausência de cristalinidade, assim como a lignina. Portanto, as imagens corroboram a
eficácia do pré-tratamento utilizado.

Bagaço

Celulignina

Figura 43. Micrografias de fibra de bagaço de cana in natura e de celulignina ampliadas 230 e 390 vezes,
respectivamente.

Experimentos preliminares foram realizados em meio aquoso com o bagaço de cana e
com a celulignina, de 180 a 220 ºC, cujos rendimentos são mostrados Figura 44. Os tempos
reacionais para o bagaço foram maiores com intuito de compensar a ausência de pré-tratamento.
Tanto para celulignina quanto para o bagaço os maiores rendimentos foram obtidos a 210 ºC.
Um sistema aquoso com o mesmo catalisador foi utilizado por Daorattanachai e
colaboradores (2012) na conversão de celulose a 230 ºC, 5 minutos e 0,1% de H3PO4 com
rendimentos

em

HMF

inferiores

a

10%.

Zhao

et

al.

(2011)

utilizaram

Cr[(OSO3C12H25)H2PW12O40]3, um catalisador heteropoliácido, para a conversão de celulose a 150
ºC por 2 horas, convertendo mais de 70% da massa de celulose, com rendimento em HMF
superior a 50% em meio aquoso.
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Celulignina

Bagaço

Rendimento em HMF (%)

20

14,9
15

9,4

10

10,6
5,1
5

6,9

2,4
0,7

3,4

0,9

0
180-5min

190-5min

200-5min

200-30min

210-30min

220-30min

Temepratura (oC) - Tempo reacional

Figura 44. Rendimentos em HMF para bagaço de cana e celulignina utilizando meio aquoso com 1% de H3PO4.

De fato, observou-se que em temperaturas mais baixas o aumento do tempo reacional
pode aumentar o rendimento e isso foi constatado com um experimento conduzido com
celulignina a 160 ºC com alíquotas retiradas em 30 e 60 minutos, cujos rendimentos foram
respectivamente 0 e 15,1%. Entretanto, os teores de ácido levulínico formados foram em torno
de 6 g/L para os dois experimentos, indicando que a temperatura pode ser aumentada e o tempo
reduzido para diminuir os custos operacionais. Também foram realizados experimentos com
celulignina na ausência de catalisador a 200 ºC em meio aquoso por 30 minutos e o rendimento
foi inferior a 1%, enquanto para o bagaço nas mesmas condições o rendimento foi de 2,7%.
Considerando os dados obtidos nos experimentos preliminares e nos rendimentos
obtidos para a glicose, um planejamento fatorial 2³ foi delineado, conforme condições descritas
na Tabela 23, que mostra também os rendimentos em HMF para cada ensaio. Rendimentos
acima de 40% foram obtidos nas reações realizadas a 200 ºC, corroborando os resultados dos
ensaios preliminares para o meio aquoso, onde o maior rendimento também foi alcançado a 200
ºC.
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Tabela 23. Condições reacionais e rendimentos em HMF obtidos a partir de celulignina.

Ensaio

Temperatura (ºC)

Tempo (min)

H3PO4 (%)

Y%

1C

180

10

0,5

7,1 ± 1,3

2C

200

10

0,5

43,5 ± 1,3

3C

180

30

0,5

17,5 ± 1,3

4C

200

30

0,5

25,7 ± 1,3

5C

180

10

1

12,6 ± 1,3

6C

200

10

1

43,8 ± 1,3

7C

180

30

1

28,8 ± 1,3

8C

200

30

1

23,2 ± 1,3

9C

190

20

0,75

28,6 ± 1,3

10C

190

20

0,75

30,9 ± 1,3

11C

190

20

0,75

29,3 ± 1,3

Após a reação, a mistura foi filtrada e foram obtidas imagens via MEV dos sólidos
restantes, apresentadas na Figura 45, que mostra que, para o ensaio 6, no qual foi obtido o maior
rendimento, não foi possível observar a presença de fibra residual, ao passo que no ensaio 5, no
qual o rendimento foi o segundo mais baixo, muita fibra resistiu às condições reacionais,
demonstrando menor conversão que no ensaio 6, no qual o tempo de 10 min parece ser
suficiente para a despolimerização celulose. A combinação das variáveis tempo e temperatura tem
grande influência no rendimento, e estatisticamente será confirmado mais adiante.
Não foi realizado um delineamento para o bagaço in natura, devido a maior gama de
produtos que podem ser obtidos a partir das hemiceluloses. Essa conjectura é verificada pelos
rendimentos obtidos a partir das biomassas lignocelulósicas (palha de milho, madeira de pinheiro,
grama e álamo) por Yang, Hu e Abu-Omar (2012) que foram maiores para furfural que para
HMF, devido à presença de hemiceluloses, corroborando a necessidade do pré-tratamento para
melhorar o rendimento em HMF e reduzir a complexidade da mistura obtida ao final da reação.
Portanto, a comparação com estudos realizados com matérias-primas lignocelulósicas sem prétratamento deve ser realizada com cautela, uma vez que a quantidade de coprodutos formados é
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bem maior e prejudica ainda mais a separação que por si só já é complexa. De qualquer maneira,
vale à pena confrontar alguns dados.

Ensaio 5

Ensaio 6

Figura 45. Micrografias dos sólidos residuais dos ensaios 5 e 6. Condições utilizadas no ensaio 5: 180 ºC, 10 min, 1%
de ácido fosfórico e no ensaio 6: 200 ºC, 10 min e 1% de ácido fosfórico, ambos utilizando sistema bifásico
água:acetona 1:1.

Amiri, Karimi e Roodpeyma (2010) converteram palha de arroz em HMF usando líquido
iônico e outros solventes, como acetona e butanol. O maior rendimento alcançado, 60 g de
HMF/kg de palha de arroz, foi em sistema bifásico água:butanol, 180 ºC durante 3h, com 0,5%
de ácido sulfúrico. Neste estudo, o rendimento global, considerando a massa de bagaço que foi
utilizada para obter a celulignina, foi de 68,6g de HMF/kg de bagaço a 200 ºC, 10 minutos e 1%
de H3PO4 (Ensaio 6 mostrado na Tabela 23). Os autores apontam que o sistema butanol:água foi
mais eficiente em função do ácido não se dissolver no solvente de extração, como no caso da
acetona, gerando mais ácido levulínico.
Ácido levulínico foi detectado, porém o método de quantificação para ácido levulínico na
faixa escolhida de calibração não foi adequado para fazer uma quantificação confiável deste
coproduto em função da limitação de temperatura de trabalho da coluna ter sido fixada em 55 ºC,
no máximo, com intuito de estender sua vida útil. Entretanto, a formação de ácido levulínico não
é algo que comprometa o processo, desde que ele possa ser recuperado, já que ele é também um
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bloco de construção importante no contexto das biorrefinarias. Um trabalho que exemplifica esse
interesse foi realizado por Girisuta e colaboradores (2013), no qual reportaram a obtenção de 194
kg de ácido levulínico/tonelada seca de bagaço de cana, equivalentes a 63% molar de rendimento,
obtidos a 150 ºC, 20 minutos, 0,55M de H2SO4 em água, sem qualquer tipo de pré-tratamento do
bagaço sem isolamento do ácido levulínico.
Os maiores rendimentos obtidos neste estudo para celulignina (Ensaios 2 e 6), cujo
sistema reacional tem um grande potencial de renovabilidade, são bastante semelhantes aos
obtidos para bagaço de cana e palha de milho em líquidos iônicos. Dutta et al. (2012) alcançaram
42% de rendimento em HMF utilizando bagaço de cana em líquido iônico (DMA-LiCl) com
cloreto de cromo como catalisador, que por sua vez é semelhante ao obtido por Binder e Raines
(2009) utilizando o mesmo líquido iônico e o mesmo catalisador para palha de milho (48% de
rendimento em HMF). A dimetilacetamida (DMA), utilizada nos estudos citados acima, é um
líquido iônico cujo ponto de ebulição é 165 ºC e apresenta maior risco à saúde que a acetona,
entretanto é menos inflamável.
Comparado ao sistema aquoso testado por Zhao et al. (2011), já citado anteriormente
utilizando Cr[(OSO3C12H25)H2PW12O40]3, celulose foi convertida com 50% de rendimento em
HMF a 150 ºC por 2 horas, onde a quantificação dos coprodutos não foi descrita. Além disso,
utilizaram palha de milho, sem tratamento prévio, com rendimento de 30,8% em HMF e 28,9%
em furfural nas mesmas condições. McNeff et al. (2010) obtiveram 35% de rendimento também a
partir de celulose, sem fazer qualquer referência a formação de ácido levulínico ou furfural.
Utilizaram TiO2 como catalisador, 60 minutos de reação e sistema bifásico MIBC:água (5:1) a 270
ºC, que foram condições reacionais desfavoráveis em relação às deste estudo, considerando
renovabilidade do solvente, temperatura e tempo, além de terem alcançado resultado inferior.
Passando à análise estatística dos dados, a análise da normalidade dos resíduos foi feita
com base nos gráficos dos valores preditos X observados e da probabilidade normal dos
resíduos, mostrados nas Figuras 46 (a) e (b), respectivamente. No primeiro, alguns valores
parecem se distanciar da reta, entretanto na Figura 48b constata-se que não há desvios
significativos em relação à reta, evidenciando a normalidade dos resíduos.
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Figura 46. a) Gráfico dos valores observados versus valores preditos para celulignina. b) Gráfico probabilístico normal
dos resíduos para a variável de resposta rendimento.

Os efeitos dos fatores temperatura (1), tempo (2) e concentração de catalisador (3), bem
como das interações entre eles, são mostrados na Figura 47, na qual o Diagrama de Pareto para
os efeitos padronizados mostra como variável de maior influência a temperatura, com efeito
positivo sobre o rendimento, ou seja, indicando que em temperaturas maiores o rendimento pode
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aumentar. O tempo aparece como um fator não significativo para o modelo, apontando para uma
redução do tempo reacional, entretanto a interação tempo e temperatura é bastante significativa
conforme já apontado na análise dos rendimentos da Tabela 23. Entretanto, apesar do fator
tempo isoladamente não tem significância estatística para o modelo, na prática não se pode
ignorar seus efeitos sobre a variável de resposta rendimento, uma vez que mediante altos tempos
reacionais as reações de reidratação são favorecidas.

(1) T (°C)
(1)A

21,82413

-20,2075
-20,2075

1by2
1by 2

-5,90682
-5,90682
-5,90682

1by 3
1by3

(3)C
(3) [Cat]

4,538921
4,538921
4,538921

-3,66844
-3,66844
-3,66844

(2)B
(2) Tempo

,932655
0,932655
,932655

2by 3

2by3

p=,05

E feitos estim ados (Valores absolutos)

Figura 47. Diagrama de Pareto para a variável rendimento em HMF a partir de celulignina.

Considerando as informações coletadas e a análise de variância do modelo, incluindo a
falta de ajuste do modelo indicada pela variável tempo, esta variável foi desconsiderada e uma
nova ANOVA foi realizada (Tabela 24), na qual se obteve um coeficiente de determinação de
0,94511, e mais de 94% dos dados podem ser explicados pelo modelo, considerado excelente
para os planejamentos experimentais.
Tabela 24. ANOVA para o rendimento em HMF a partir de celulignina.

Soma dos quadrados

Graus de
liberdade

Quadrado das
médias

FCalculado

FTabelado

Regressão

1217,025

5

1217,025

50,72

F0.05=5,05

Resíduos

70,681

5

23,9912

Total

1287,705

10
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O valor F calculado é 14 vezes superior ao tabelado, o que demonstra a validade do
modelo. O passo seguinte foi obter a superfície de resposta e as curvas de contorno
confrontando valores codificados para temperatura e concentração de catalisador, com o tempo
fixado no ponto central, que são mostradas na Figura 48.
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Figura 48. a) Superfície de resposta e b) Curvas de contorno para o rendimento em HMF a partir de celulignina.

Observa-se que a tendência de aumento do rendimento é levemente maior para menores
concentrações de catalisador em relação aos níveis testados, mas essa influência é pequena
comparada ao acentuado aumento de rendimento para temperaturas maiores, conforme
mostrado no Diagrama de Pareto da Figura 47.
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Alguns outros experimentos foram realizados seguindo a indicação do modelo obtido e
os resultados, comparados aos dos ensaios do planejamento fatorial, são mostrados na Tabela 25.
É possível notar que a concentração de catalisador a 200 ºC provoca uma pequena flutuação do
rendimento em torno de 40%. Entretanto, quando o tempo é reduzido de 10 para 3 minutos, o
rendimento aumenta em aproximadamente 10%, demonstrando que a influência negativa do
tempo no rendimento pôde ser verificada, mesmo que esta não tenha sido significativa
estatisticamente. Vale ressaltar que no modelo obtido a interação entre tempo e temperatura foi
significativa e com efeito negativo sobre o rendimento, corroborada pelos dados obtidos.
Tabela 25. Resultados dos ensaios Extra 1 e 2 comparados aos ensaios 2C e 6C realizados a 200 ºC.

Ensaios

Tempo (min)

Concentração de H3PO4 (%)

Rendimento (%)

Extra 1C

10

0,33

39,0

2C

10

0,50

43,5

6C

10

1

43,8

Extra 2C

3

1

53,5

Tendo em conta que o modelo não deve ser utilizado para previsões fora da faixa testada,
o resultado mostado na Tabela 25 a curva de contorno para tempo versus temperatura (Figura 49),
mostra a região na qual o teste Extra 2C estaria, tomando como referência que o valor de 3
minutos, que equivaleria a -1,7 em valores codificados, estaria na região de rendimentos
superiores a 50% (zona vermelho intenso).
O modelo para os valores codificados foi obtido a partir dos coeficientes da regressão
conforme mostrado na equação abaixo, onde temperatura, tempo e concentração de catalisador
correspondem respectivamente a x1, x2 e x3, e y equivale a variável de resposta (rendimento em
HMF). Comparada ao modelo obtido para a glicose, nota-se que existe uma semelhança pela
ausência da variável tempo para a glicose e para a celulignina aparece somente como o termo
interação com a concentração de catalisador (x1.x3), evidenciando a coerência entre os
comportamentos uma vez que na celulignina a formação de HMF está atrelada ao teor de glicose
presente na forma de celulose.
y = 26,46 + 17,55 x1 + 3,65 x3 – 16,25 x1.x3 – 4,75 x1.x3 + 0,75 x2.x3
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Figura 49. Curva de contorno tempo X temperatura para o rendimento em HMF fixando a 0,5% de H3PO4.

4.4. Considerações Gerais

Com o objetivo de converter diferentes biomassas, sacaríneas e lignocelulósicas, em 5hidroximetilfurfural, foi proposta a utilização de diferentes solventes que podem ser obtidos a
partir de fontes renováveis utilizando o planejamento de experimentos para analisar as variáveis
de influência e as condições em torno da faixa de trabalho. O HMF é um importante bloco de
construção e como coprodutos foram obtidos outras moléculas, furfural e ácido levulínico, que
também são consideradas blocos de construção. A escolha dos solventes foi baseada na proposta
de uma rota que pudesse ser integrada ao modelo mais exitoso de biorrefinaria existente no
Brasil, que é a indústria do açúcar e do álcool.
Experimentos preliminares em frascos de vidro com frutose e glicose foram realizados a
121 ºC variando concentração de H2SO4, concentração inicial de hexose, e tempo. Os níveis
escolhidos permitiram alcançar o rendimento de 45,2% com 150g/L de frutose, 2,0% de ácido
em 40 minutos, entretanto para a glicose os rendimentos foram baixíssimos, evidenciando que os
níveis escolhidos não estavam adequados. Com a análise estatística dos dados obtidos para a
frutose os efeitos das variáveis avaliadas foram significativos indicando uma redução da
concentração de catalisador, redução do tempo reacional e redução da concentração inicial de
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açúcar. Estes resultados geraram informações que serviram de base para o planejamento das
etapas posteriores.
Em seguida, com intuito de verificar o efeito de cada componente do sistema reacional
no rendimento em HMF e de realizar uma varredura em uma faixa maior de temperatura, foram
realizados os experimentos intitulados curvas de temperatura para a glicose e para a sacarose. Os
testes não foram realizados para frutose, pois no mesmo grupo outros alunos se debruçaram
sobre o estudo da frutose como matéria-prima, gerando resultados interessantes tanto via catálise
homogênea quanto via catálise heterogênea (MENDES, 2012 e GOMES, 2012). Além disso, há
registros de rendimentos altos com sistemas bifásicos que foram obtidos a partir de frutose, o
que não acontece para as demais matérias-primas usadas neste estudo. Os resultados destes testes
demonstraram que o efeito autocatalítico é mais pronunciado para a sacarose que para as demais
biomassas e que os maiores rendimentos foram obtidos em temperaturas maiores, para os dois
açúcares testados. Foi possível verificar também que o ácido fosfórico é imprescindível para
alcançar rendimentos maiores que os ensaios realizados sem catalisador, em diferentes meios e
condições. Por fim, tanto a acetona quanto o acetato de etila geraram rendimentos apreciáveis
para sacarose, entretanto para a glicose a acetona gerou rendimentos superiores e por isso foi
escolhida para os delineamentos que se seguiram para a glicose, sacarose e celulignina.
Novos experimentos para a glicose, baseados nas matrizes do planejamento fatorial
fracionado 25-1 e DCCR, foram realizados. Os níveis foram ajustados de acordo com o que foi
obtido nos ensaios anteriores e como resultado a variável concentração inicial de açúcar não foi
significativa para o rendimento e a proporção acetona:água foi fixada em 2:1 no DCCR, através
do qual se concluiu que os rendimentos em HMF para a glicose foram otimizados, na faixa de
trabalho estudada. Para a sacarose os experimentos fatoriais precisarão ser repetidos uma vez que
os valores não estão coerentes e não puderam ser analisados estatisticamente.
Quanto à celulignina de bagaço de cana16, existem registros de prováveis aplicações na
produção de compósitos com polipropileno e polietileno de alta densidade, como material de
partida para a produção de carvão ativado e como substrato para diversos bioprocessos, com
ênfase na produção de etanol de segunda geração (AQUINO, D’ALMEIDA e MOREIRA, 1999,
LUZ et al., 2008, CASTRO et al., 2010, BARCELOS et al., 2013). Entretanto, não foram
16

Como a celulignina pode ser obtida a partir de qualquer matéria-prima lignocelulósica, a busca na literatura foi

realizada utilizando o termo “sugarcane bagasse cellulignin”, para a qual foram encontrados os registros citados no
texto.
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encontrados registros do uso de celulignina de bagaço de cana para a produção via conversão
química de nenhum produto, o que confere um caráter inovador ao trabalho desenvolvido. Os
resultados obtidos para os experimentos fatoriais demonstraram excelente ajuste do modelo aos
dados experimentais e os rendimentos alcançados foram semelhantes aos obtidos para celulose
sem o uso de solventes apróticos ou líquidos iônicos.
A evolução do trabalho desenvolvido é mostrada na Figura 50, que mostra o aumento
dos rendimentos para as diferentes biomassas à medida que diferentes sistemas foram sendo
testados.
Glicose

Sacarose

Celulignina

60

Rendimentos (%)

50
40
30
20
10
0
H2O
H
2O

H3H3PO4
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Bifásico
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Figura 50. Evolução do trabalho realizado para as diferentes biomassas.
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES

5.1. Conclusões
Utilizando um sistema reacional relativamente simples, com solventes que podem ser
obtidos a partir de fontes renováveis, em especial acetona, associados a cloreto de sódio como
promotor e ácido fosfórico como catalisador, foi realizada a conversão de glicose, sacarose e
celulignina de bagaço de cana em HMF, alcançando bons rendimentos.
O ácido sulfúrico, a despeito de ser um dos catalisadores mais testados, mostrou um
desempenho inferior ao ácido fosfórico na conversão de glicose e frutose em HMF em meio
aquoso.
Acetona, butanol e acetato de etila são os principais solventes que atendem aos requisitos
fundamentais para um processo de biorrefinaria, no contexto nacional: podem ser obtidos a
partir de fontes renováveis, apresentam baixo ponto de ebulição para facilitar a separação do
HMF e possuem baixa toxicidade. Neste estudo, foram testados a acetona e o acetato de etila,
sendo a acetona mais eficiente na conversão de glicose.
Os maiores rendimentos foram obtidos a 200 ºC para ambos os sistemas bifásicos a partir
de glicose e sacarose. Para a sacarose, utilizando o sistema água:acetona, cloreto de sódio e ácido
fosfórico o rendimento foi de 46,5% e para o sistema acetato de etila foi de 44%. Entretanto,
para glicose os rendimentos foram de 43,2% e 25,4%, respectivamente. A partir desses resultados
pode-se concluir que para glicose a presença do catalisador ácido aumenta o rendimento. Para a
glicose rendimentos superiores aos obtidos neste trabalho são comuns quando são utilizados
solventes apróticos de alto ponto de ebulição ou líquidos iônicos, entretanto são sistemas com
alto custo e/ou mais tóxicos e, portanto, de difícil manipulação.
Nos testes realizados para verificar a magnitude do efeito autocatalítico, os ensaios
utilizando somente água resultaram em rendimentos inferiores a 1% para glicose e celulignina, e
10,8 % para a sacarose, pois em função da presença de frutose a conversão é facilitada. Conforme
esperado, a presença de catalisador é fundamental para a obtenção de bons rendimentos para
todas as biomassas testadas, assim como a presença do cloreto de sódio que influencia pelo efeito
salting out e atua como promotor tanto em sistema bifásico quanto em sistema aquoso, onde o
efeito salting out não está presente.
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A partir do delineamento composto central rotacional um modelo foi proposto para o
rendimento em HMF a partir da glicose, com base somente nas variáveis que possuem
significância estatística, temperatura e concentração de catalisador. As condições de desidratação
de glicose para o sistema água:acetona foram otimizadas em 49,1% a 200 ºC, proporção
acetona:água de 2:1, 8,4 minutos e 0,75% de ácido. A conclusão foi baseada nos resultados da
análise estatística utilizando para isso a metodologia de superfície de resposta, na qual a curvatura
apresentada para o gráfico do delineamento composto central rotacional possui um ponto de
máximo.
Por fim, a conversão de biomassas residuais e mais complexas é de grande interesse para a
obtenção de produtos químicos de alto valor agregado, tornando atraente a opção de gerar HMF
a partir de bagaço de cana. O mesmo sistema otimizado para a glicose foi testado com o bagaço
de cana pré-tratado, celulignina, e os rendimentos alcançados foram de 43,8% a 200 ºC, 10
minutos e 1% de catalisador. A partir da análise estatística novos experimentos foram realizados,
permitindo alcançar 53,9% de rendimento na mesma temperatura e concentração de catalisador,
com redução do tempo reacional de 10 para 3 minutos, conforme indicado nas curvas de
contorno obtidas também pela metodologia de superfície de resposta.

5.2. Sugestões para trabalhos futuros

 Repetir os experimentos do delineamento fatorial para a sacarose.
 Estudos futuros devem ser realizados com acetato de etila para que o desempenho possa ser
comparado ao da acetona, avaliando os fatores de influência e se possível utilizar ferramentas
estatísticas para otimizar.
 Testar o butanol como solvente para as matérias-primas utilizadas.
 Usar fosfatos de Ca e Sr (Daorattanachai, 2012) associados ao sistema bifásico acetona:água
para a sacarose e glicose, pois apresentaram bons rendimentos em sistema aquoso.
 Estudar novas condições de pré-tratamento do bagaço de cana utilizando os reagentes que
serão utilizados na reação de desidratação, já que no pré-tratamento foi utilizado ácido e a
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desidratação também ocorre em meio ácido. Existem estudos de pré-tratamento com ácido
fosfórico, ácido fosfórico-acetona e de remoção de lignina com cloreto de sódio (GÁMEZ et
al., 2006, LI et al., 2009a; SIQUEIRA et al., 2013)
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Apêndice A – Detalhes da literatura para a formação de HMF via líquidos iônicos.
Matras e Moreau (2003) testaram dois líquidos iônicos como solventes para a desidratação
de frutose, um hidrofóbico (1-butil-3-metil borato tetraflúor imidazol – BMIM+BF4-) e outro
hidrofífilico (1-butil-3-metil borato hexaflúor imidazol – [BMIM]+BF6-). As reações foram
realizadas em reator com capacidade de 2 mL, a 80°C, com adição de dimetilsulfóxido (DMSO)
como co-solvente e Amberlyst-15, como catalisador. Utilizando o composto hidrofílico, após 32h
de reação foi obtido um rendimento de 87% em HMF, e sem catalisador também foi observada a
presença de HMF, evidenciando a capacidade do líquido iônico em catalisar a reação. Em
presença de ácido para-tolueno sulfônico (APTS), o rendimento foi de 68%. Para o composto
hidrofóbico o resultado só foi superior ao primeiro quando o catalisador utilizado foi o APTS,
alcançando um rendimento em HMF de 75% após 20h de reação. Neste caso, a presença do cosolvente e dos catalisadores foram fundamentais para alcançar bons rendimentos, entretanto, o
uso dessas substâncias requer cuidados adicionais na manipulação, em função da toxicidade, e no
controle de pureza.
Em 2006, Moreau e colaboradores optaram por utilizar somente líquidos iônicos
hidrofílicos para a desidratação de carboidratos em função dos limites de solubilidade. Eles
alcançaram 92% de rendimento em HMF utilizando frutose como reagente e 1-H-3-cloreto de
metilimidazol (HMIM+Cl-) como solvente e catalisador. Sacarose também foi testada, e observouse uma clivagem rápida em glicose e frutose, e posterior conversão total de frutose em HMF, sem
formação de polímeros insolúveis, enquanto que somente 3% da glicose foram convertidos. A
separação do HMF formado foi realizada em extrator contínuo com éter dietílico, durante oito
horas. Esse tempo é necessário porque o HMF tem grande afinidade pelo líquido iônico.
Também testaram extração com CO2 supercrítico, e os resultados foram similares (MOREAU;
FINIELS; VANOYE, 2006).
Zhao et al. (2007) ressaltam que obter altos rendimentos a partir de glicose requer
métodos efetivos para seletiva isomerização de glicose a frutose in situ. Utilizaram líquidos
iônicos da família cloreto de 1-alquil-3-imidazol ([AMIM]Cl) e verificaram que ao adicionar
haletos metálicos para catalisar a reação verificaram que os rendimentos foram maiores com
baixíssima formação de ácido levulínico e α-angelicalactona. A baixa formação de subprodutos
foi atribuída a baixa disponibilidade de água no meio. Também testaram a adição de ácidos de
Lewis e ácidos minerais obtendo 80% de rendimento em HMF a partir de frutose quando
utilizaram ácido sulfúrico como catalisador.
Bao e colaboradores estudaram outros líquidos iônicos, que ao serem suportados em
sílica-gel podem ser utilizados como catalisador sólido e reaproveitado. As reações foram
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conduzidas em DMSO como solvente, com concentrações variáveis de líquido iônico suportado
em sílica-gel. 92% de rendimento em HMF foi obtido a 160°C após quatro minutos de reação,
cujo aquecimento foi feito por micro-ondas, mantendo o mesmo desempenho por até sete
corridas (BAO et al., 2008).
Alguns líquidos iônicos produzidos a partir de materiais renováveis foram testados em
reator bifásico utilizando como solvente de extração o acetato de etila, catalisador ácido cítrico,
que pode ser facilmente produzido em larga escala por métodos biotecnológicos a partir de
resíduos agroindustriais. O rendimento em HMF obtido sob extração contínua foi de 91,4% a
80°C após uma hora de reação (HU et al., 2008). Esse mesmo grupo em 2009 publicou resultados
para a conversão de inulina em HMF, também utilizando líquidos iônicos de origem renovável,
com rendimento em HMF de 64%, a 80°C por duas horas em sistema bifásico líquido
iônico/acetato de etila e ácido oxálico como catalisador (HU et al., 2009a).
Líquidos iônicos obtidos a partir de frutose (Solvents from Biorenewable Sources: Ionic
Liquids Based on Fructose - Scott T. Handy,* Maurice Okello, and Gary Dickenson ORGANIC LETTERS, 2003 Vol. 5, No. 14 2513-2515).
Tetraborato de 1-etil-3-metilimidazol ([EMIM]BF4) foi utilizado como solvente para a
reação de desidratação, na qual SnCl4 foi o catalisador. A formação de um complexo quelado de
cadeia fechada com cinco membros de estanho e glicose pode ser chave para a conversão de
glicose em HMF. O sistema [EMIM]BF4 foi comparado ao DMSO nas mesmas condições
reacionais, 100°C durante seis horas e o primeiro obteve melhor rendimento em HMF (61%).
Foram realizadas análises por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) na qual se observa que ao
adicionar SnCl4 a temperatura ambiente à solução contendo glicose, os picos referentes a
hidroxila desaparecem. Em [EMIM]BF4, a glicose apresenta as conformações α e β-piranose, e
depois da adição do cloreto os átomos de Sn interagem com os de oxigênio promovendo a
formação de intermediários que se transformarão em HMF posteriormente. Esse mesmo sistema
foi testado para outros açúcares, como sacarose, com rendimentos similares ao encontrado para
glicose (HU et al., 2009b).
Lima et al. (2009) estudaram vários tipos de líquidos iônicos para a desidratação de
frutose, glicose e sacarose. Com o sistema sulfato ácido de 1-butil-3-metilimidazol
([BMIM]HSO4) com metil-isobutil-cetona (MIBC) por 30 minutos a 100°C o rendimento em
HMF foi de 88% para frutose, e para glicose utilizando o sistema cloreto de 1-butil-3metilimidazol com tolueno a 100°C com adição de CrCl3 foi de 91%. Stahlberg et al. (2010)
testaram sais de lantanídeos com líquidos iônicos, entretanto o rendimento em HMF não foi
superior a 24%. Também realizaram experimentos que visavam verificar a estabilidade do HMF
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em vários líquidos iônicos, submetendo a temperatura de 100°C por 8h, e o líquido iônico que
converteu menos HMF foi o [EMIM]Cl.
Palha de arroz, madeira de pinheiro e colmo de milho foram convertidos em HMF com
rendimentos baseados na estimativa do teor de celulose nesses materiais, e os rendimentos
ficaram entre 45 e 52%. As condições reacionais utilizadas foram [BMIM]Cl/CrCl3, potência do
reator de micro-ondas em 400W, tempos de residência entre dois e três minutos e massa
reacional total de 2,1mg (ZHANG e ZHAO, 2010).
Solventes apróticos
Shimizu, Uozumi e Satsuma (2009) alcançaram rendimentos de 100% em HMF a partir
de frutose, para diversos catalisadores, utilizando DMSO como solvente. Eles constataram que
ao submeter o sistema a um vácuo suave na presença de um catalisador ácido heterogêneo a
remoção de água do sistema era favorecida, evitando a reidratação e consequente perda do
produto. Além disso, alguns compostos não identificados eram formados e ao longo da reação se
transformavam em HMF sob vácuo mais ameno indicando que as reações de desidratação parcial
de intermediários, que levam a formação de produtos de reidratação, são suprimidas com a
remoção de água. Esse recurso se mostrou eficiente utilizando resinas (Amberlist-15, Nafion®),
vários catalisadores metálicos suportados em óxido de tungstênio fosfatado, e zeólitas (H-Y e HBEA). A remoção de água do sistema reacional também foi realizada através de uma peneira
molecular, entretanto, o rendimento foi bastante inferior que o rendimento utilizando vácuo.
Além disso, ao testar Al2O3 e MgO como catalisador em DMSO, foram verificados baixos
rendimentos, devido a presença de sítios básicos que favorecem as reações indesejadas.
A desidratação de hexoses utilizando o DMSO, e resinas de troca iônica, como a
LEWATIT SPC 108 e AMBERLIT C 200, em reator tubular, foi patenteada em 1988. A reação é
realizada sob temperaturas entre 70 e 80°C, MIBC é circulado em contracorrente no reator para
extrair a fase orgânica e o rendimento de HMF encontrado foi de 97,5% (ROQUETTE et al.,
1988). Zeólitas são utilizadas pela Agrichimie com rendimento de 50% para HMF a partir de
aldohexoses em MIBC, no entanto, precursores do HMF também foram obtidos, tais como a
frutose e a manose (AGRICHIMIE, 1996).
Takagaki et al. (2009) apostaram na isomerização e desidratação de glicose no mesmo
sistema. A isomerização de glicose em frutose, conhecida como transformação de Lobry-deBruyn-van Ekenstein, é catalisada por base, e por isso eles utilizaram catalisadores heterogêneos,
já que o uso de ácidos e bases homogêneas no mesmo reator resultaria em neutralização. Os
solventes utilizados foram DMSO e N,N-dimetilformamida (DMFA), outro solvente aprótico
polar, Amberlyst-15 e Nafion NR50 foram testados como catalisadores ácidos e hidrotalcita (HT)
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foi utilizada como catalisador básico. Os melhores resultados foram obtidos com HT combinada
com Amberlyst-15 que converteram 73% de glicose com 58% de seletividade para HMF e para
sacarose a conversão foi de 58% com 93% de seletividade a 120°C após 3h de reação.
Com intuito de utilizar catalisadores básicos e ácidos no mesmo meio, Ohara et al. (2010)
utilizaram Amberlyst-15, para catalisar a reação de desidratação de frutose e hidrotalcita como
catalisador para a isomerização de glicose a frutose. A reação foi conduzida em banho de óleo,
atmosfera de nitrogênio e DMFA como solvente. A 80°C, 73% de conversão e 58% de
seletividade foram alcançados.
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Apêndice B – Uso de catalisadores heterogêneos para produção de HMF
Utilizando fosfato de zircônio e de titânio a formação de produtos de reidratação de HMF foi
significativamente diminuída, ou seja, a seletividade foi alta, embora a conversão tenha ficado em
torno de 50%. Deve-se destacar que ao utilizar γ-TiP, 91,9% de conversão de inulina foi obtida
com 70,7% de seletividade, e para frutose o rendimento em HMF foi de 35,3% e 96,1% de
seletividade. Com o uso de pirofosfato cúbico de zircônio (C-ZrP2O4), com uma solução 6% de
frutose, 44,5% de rendimento em HMF foi obtido com 99,8 % de seletividade a 100°C em 30
minutos. A atividade catalítica é atribuída, principalmente, à presença de sítios ácidos de Lewis
(BENVENUTI et al., 2000).
Dióxido de titânio foi utilizado por McNeff et al. (2010) como catalisador em vários
sistemas bifásicos com uma fase aquosa e outra fase com butanol, MIBC, 2-butanol e 4-metil-2butanol. Os testes foram realizados para frutose, glicose, sacarose, celulose, amido e mel. Os
resultados para glicose mostraram que os maiores rendimentos em HMF foram obtidos com
MIBC como solvente de extração utilizando um co-catalisador (HCl ou H3PO4) e não
ultrapassaram 37%. As vantagens do processo apresentado são o baixo tempo de retenção, em
torno de 2 minutos, e a estabilidade química e térmica do TiO2.
H-mordenitas foram testadas por Moreau e colaboradores (1996), que constataram
maiores seletividades em menores tempos de retenção, e tende a decrescer com o aumento da
razão Si/Al, que causa uma redução da acidez da mordenita. Eles utilizaram um reator com
extração simultânea de HMF com MIBC em contracorrente. Novos testes foram realizados para
avaliar a conversão de sacarose em HMF com zeólitas de diferentes tipos, entretanto, os
rendimentos obtidos ficaram abaixo de 1%.
Nióbia, ácido nióbico, ou óxido hidratado de nióbio apresenta alta acidez de Bronsted e
também possui acidez de Lewis. Armaroli et al. (2000) testaram a atividade catalítica da nióbia
tratada com ácido fosfórico e compararam com os resultados obtidos com fosfato de nióbio. A
conversão de frutose aumenta com o tempo reacional, entretanto a seletividade cai de mais de
90% para pouco mais de 10% em duas horas com a nióbia fosfatada.
Nióbia fosfatada é um bom catalisador para conversão de frutose em HMF, entretanto,
altos tempos de residência no reator empacotado levam a reações de polimerização e
consequente perda de produto. Utilizando a estratégia de fazer dois ciclos de reação com extração
de HMF com MIBC, Carlini et al. (1999) alcançaram 75,8 % de conversão com 98,7% de
seletividade.
Carniti et al. (2006) ao utilizar nióbia fosfatada, relataram uma desativação significativa do
catalisador após cinquenta horas de uso, provavelmente devido a deposição de coque e polímeros
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insolúveis sobre a superfície catalítica. Embora o sistema catalítico utilizado tenha apresentado
boa atividade, sua estabilidade não foi satisfatória.
Mais recentemente, Carniti, Gervasini e Marzo (2010) testaram a nióbia associada a sílica,
com intuito de com essa associação obterem maior acidez que nos óxidos isolados. Vários
métodos de preparação e proporções foram testados. Para a reação de desidratação de frutose em
meio aquoso o óxido de nióbio foi o que apresentou maior atividade, com conversão de frutose
aproximadamente 75% após dez horas de reação, com decaimento progressivo da atividade com
o tempo, ou seja, é um sistema não estável, ao passo que para o sistema Si-Nb a conversão foi de
pouco mais de 20%, mas com o tempo houve aumento da atividade catalítica. Foram realizados
testes em solventes orgânicos para o sistema Si-Nb que apresentou resultados bastante
semelhantes aos que foram obtidos em meio aquoso e todos os sistemas catalíticos testados
foram pouco seletivos para a formação de HMF.
Fosfato de vanadila (VOPO4.2H2O) associado a metais como Fe, Al e Cr se mostrou um
promissor catalisador para a desidratação de frutose e inulina, devido a altas seletividades
(87,8%). Entretanto, as maiores conversões alcançadas não ultrapassaram 60% (CARLINI et al.,
2004).
Lima et al. (2010) utilizaram alumínio suportado em material mesoporoso a base de sílica,
obtendo após seis horas de reação rendimento em HMF entre 17-20% para glicose e frutose a
170°C. Segundo os autores, as propriedades ácidas do sistema catalítico, principalmente sítios
ácidos de Lewis e fraca acidez de Bronsted, foram mais favoráveis a conversão de pentoses em
furfural que na conversão de hexoses em HMF.
Zircônia sulfatada foi testada como catalisador para desidratar frutose, alcançando 93,6%
de conversão em uma solução contendo acetona-DMSO (70:30 massa/massa) e 72,8% de
rendimento em HMF a 180°C e vinte minutos de reação. Nos testes realizados em água a
zircônia sulfatada teve baixa atividade catalítica para esta reação (QI et al., 2009).
Titânia (TiO2) e zircônia (ZrO2) são sólidos ácidos, ou seja, sólidos capazes de ou doar
H+ ou receber um par de elétrons (Tanabe et al., 1989). Titânia, zircônia e um óxido misto de
zircônio e titânio foram utilizados por Chareonlimkun et al. (2010) para hidrolisar biomassa
(bagaço de cana, casca de arroz e espiga de milho). Os resultados alcançados com o óxido misto
foram melhores, com cerca de 6% de rendimento em HMF a partir de bagaço de cana, a 523K,
cinco minutos de reação obtendo outros produtos como glicose, frutose, xilose e 1,6anidroglicose.
É importante destacar que a temperatura de trabalho, 80°C, foi bastante baixa, indicando que
talvez seja possível converter mais frutose em HMF utilizando temperaturas mais altas. Além
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disso, foram testadas altas concentrações iniciais de frutose com alta seletividade e conversão de
aproximadamente 60%.
Alguns sais apresentam atividade catalítica para desidratar glicose. Testes realizados com
sulfato de alumínio dissolvido em uma mistura etanol/água e cloreto de alumínio em
metanol/água foram utilizados. Foi constatado que a adição de etanol e metanol reduz
substancialmente a formação de polímeros insolúveis e clareia a solução final obtida com os
testes realizados com MgCl2 e MgSO4, agregando seletividade ao processo. Os rendimentos em
HMF e de seu éter correspondente foi de 22% após 144 h de reação. Foram testados vários
outros aditivos com objetivo de promover a formação de HMF, como THF, furano, éter butílico,
trioxano e dietóximetóxietano, sem alteração apreciável no rendimento (TYRLIK et al., 1999).
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Apêndice C – Resultados obtidos com os experimentos das curvas de temperatura

Temperaturas (ºC) →
1
Conversão
Rendimento
Seletividade
2
Conversão
Rendimento
Seletividade
3
Conversão
Rendimento
Seletividade
4
Conversão
Rendimento
Seletividade
5
Conversão
Rendimento
Seletividade
6
Conversão
Rendimento
Seletividade
7
Conversão
Rendimento
Seletividade
8
Conversão
Rendimento
Seletividade
9
Conversão
Rendimento
Seletividade
10
Conversão
Rendimento
Seletividade
11
Conversão
Rendimento
Seletividade
12
Conversão
Rendimento
Seletividade
13
Conversão
Rendimento
Seletividade

120
0,0
0,0
0,0
70,0
0,0
0,0
26,2
0,0
0,0
32,5
0,0
0,0
29,9
0,0
0,0
27,8
0,0
0,0
73,3
0,1
0,2
33,8
0,1
0,4
65,5
0,9
1,4
75,8
0,0
0,0
32,0
0,0
0,1
29,7
0,0
0,0
32,5
0,0
0,0

Glicose
140 160 180
10,2 26,8 21,9
0,0 0,0 0,2
0,4 0,2 1,0
73,5 75,4 76,2
0,0 0,3 1,3
0,1 0,4 1,7
36,2 41,0 58,2
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
37,6 49,5 65,5
0,0 0,6 2,5
0,0 1,3 3,9
31,7 68,8 51,2
0,3 0,8 7,2
0,8 1,2 14,1
33,3 58,6 46,5
0,1 4,3 5,5
0,2 7,3 11,8
71,0 85,8 98,9
0,1 0,2 1,5
0,1 0,3 1,5
97,7 97,5 85,1
0,2 0,4 1,7
0,2 0,4 2,0
73,6 73,7 98,4
0,7 4,5 10,1
1,0 6,2 10,3
68,7 87,7 76,4
0,2 1,4 16,5
0,2 1,6 21,6
44,0 46,0 36,5
0,0 0,0 0,9
0,1 0,0 2,6
28,0 44,7 72,3
0,0 0,2 2,1
0,0 0,4 2,9
37,6 49,5 65,5
0,0 0,6 2,5
0,0 1,3 3,9

200
60,5
0,8
1,3
91,4
6,4
7,0
67,1
1,4
2,1
62,1
8,0
12,9
79,7
11,3
14,1
68,3
9,3
13,6
77,4
25,3
32,8
53,3
9,2
17,3
93,8
43,4
46,3
90,6
46,1
50,9
57,7
7,5
13,1
61,0
25,4
41,7
62,1
8,0
12,9

120
91,1
0,0
0,0
72,8
0,2
0,2
61,7
0,0
0,0
34,2
0,0
0,0
44,4
2,9
6,5
29,2
2,3
7,0
57,6
0,7
1,3
0,0
0,3
0,0
86,7
0,7
0,8
44,8
4,1
9,2
25,7
0,1
0,1
55,8
0,5
0,9
34,2
0,0
0,0

Sacarose
140 160 180
88,3 85,7 88,4
0,0
0,0 0,3
0,0
0,0 0,3
71,7 79,0 82,5
1,9
4,7 20,0
2,6
5,9 24,2
75,8 82,1 83,9
0,0
0,9 14,7
0,0
1,0 17,5
41,6 53,8 56,2
0,0
0,5 20,1
0,0
1,5 35,8
41,9 50,8 61,4
4,7
12,9 18,3
11,2 25,3 29,8
33,0 45,5 72,8
3,6
6,0 6,8
12,3 13,3 9,3
61,6 63,2
0,3
2,9
0,5
4,6
19,2 23,5 100,0
0,4
0,9 0,0
2,2
3,9 0,0
100,0 92,7 93,5
0,4
0,4 0,9
0,4
0,4 0,9
57,2 65,3 86,3
5,0
14,6 35,2
8,8
22,3 40,8
25,8 36,4 51,9
0,1
0,4 2,8
0,3
1,5 10,8
59,3 78,9 83,6
0,3
0,3 5,3
0,5
0,4 6,4
41,6 53,8 56,2
0,0
0,5 20,1
0,0
1,5 35,8

200
87,1
10,8
12,4
90,7
11,0
12,1
92,1
12,4
13,5
71,0
21,6
30,4
75,5
14,5
19,2
93,5
2,5
2,7
88,1
31,9
36,2
65,8
11,4
17,4
96,7
0,9
0,9
88,6
46,5
52,5
63,0
22,8
44,0
85,1
44,0
51,8
71,0
21,6
30,4

