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RESUMO
A busca de matérias-primas renováveis e produtos biodegradáveis vêm
ascendendo nos últimos anos, devido à carência das fontes renováveis somada à
preocupação com o meio ambiente. Diante deste cenário, o 5-hidroximetilfurfural
(HMF) é um produto de grande valor agregado proveniente da biomassa, tendo em
vista ser uma molécula multifuncional que pode ser submetida a uma variedade de
reações. Neste âmbito, este trabalho avalia as influências das variáveis
termodinâmicas na produção do HMF a partir da Glicose, via simulação no software
UNISIM Design Suite R390, da Honeywell. Foi possível confirmar a viabilidade
termodinamicamente desta reação e foram observados preferencialmente como
produtos 4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona, isomaltol, HMF e ácido
acético. Assim, foram estudadas as reações de obtenção de cada um dos produtos
mais estáveis termodinamicamente. Além disso, também foram realizadas simulações
inibindo-se os compostos mais estáveis termodinamicamente, com o intuito de estudar
a estabilidade termodinâmica destes compostos frente ao 5-HMF. Onde foi observado
que com a inibição da produção de isomaltol e 2-(2-hidroxiacetil)furano é
termodinamicamente possível obter-se 5-hidroximetilfurfural com alto rendimento e
seletividade.
Palavras chave: Glicose, 5-hidroximetilfurfural, Termodinâmica.

ABSTRACT

The search for renewables raw materials and biodegradable products have
been rising in recent years due to shortage of renewables sources added with concern
about the environment. In view of this setting, 5-hydroxymethylfurfural (HMF) is a great
value product from biomass, in order to be a multifunctional molecule that can be
subject a variety of reactions. In this context, this study evaluates the influence of
thermodynamic variables in the production of HMF from glucose by the UNISIM
simulation software Design Suite R390, Honeywell. It was possible to confirm the
viability of this thermodynamically reaction and were preferably observed as products
4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-5-methyl-3(2H)-furanone, isomaltol, HMF and acetic acid.
Thus, we studied the reactions of obtaining each of the more thermodynamically stable
products. Furthermore, simulations were also performed to inhibit the more
thermodynamically stable compounds, in order to study the thermodynamic stability of
these compounds against 5-HMF, in which it was observed that with the inhibition of
production isomaltol and 2- (2-hydroxyacetyl) furan is thermodynamically possible to
obtain 5-hydroxymethylfurfural with high yield and selectivity.
Keywords: Glucose, 5-hydroxymethylfurfural, Thermodynamics.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

1.1 Química Verde e Química Fina

A procura por matérias-primas renováveis e produtos biodegradáveis, também
conhecidos como materiais “verdes” vêm crescendo nos últimos anos devido à
carência das fontes renováveis somada à preocupação com o meio ambiente. Dentro
deste contexto, tem-se gerado discussões de diversas alternativas aos produtos
petroquímicos convencionais que contemplam substitutos sustentáveis em potencial,
visando mitigar o uso e a geração de substâncias tóxicas, o consumo mais eficiente da
energia e o desenvolvimento de estratégias de mitigação de impactos ambientais.
Definida pela IUPAC como “a invenção, desenvolvimento e aplicação de
produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de
substâncias perigosas” [1], a Química Verde ou sustentável associa o desenvolvimento
da química à busca da auto-sustentabilidade, propondo a utilização de técnicas e
metodologias que diminuem ou eliminam o uso de matérias-primas, produtos e
subprodutos tóxicos, que agridem o ambiente ou são nocivos à saúde humana.
A Química Verde além de trazer benefícios ambientais também minimiza gastos
econômicos. Tendo em vista à diminuição de dispensas com o armazenamento,
tratamento de resíduos e muitas vezes, a não necessidade de descontaminação do
efluente [2].
Com o desenvolvimento de produtos especializados de alto valor agregado, a
Química Fina destaca-se por permitir que, a partir de substâncias estruturalmente
simples, encontradas em abundância na natureza e de baixo custo, possa-se chegar a
substâncias estruturalmente mais complexas e com propriedades de grande aplicação
prática. Tradicionalmente, os produtos de química fina são obtidos por síntese
orgânica não catalítica. Esta produção tem como principal desvantagem o longo tempo
da síntese, que envolve várias etapas na produção, já que o composto final requer um
tratamento de purificação rigorosa.
Um exemplo da aplicação da química verde e da química fina na indústria está
relacionado particularmente com o desenvolvimento de bioprodutos, que visam a
“transformação do mercado” mediante a substituição de derivados petroquímicos por
derivados de carboidratos, buscando alternativas sustentáveis e promissoras aos
substitutos petroquímicos, que, dentre os doze princípios e conceitos derivados de
uma série básica de orientação que se traduz na conceção de produtos e processos
ambientalmente corretos, envolve o princípio número sete da química verde: utilização
de matérias-primas renováveis [3].
Em conjunto à preocupação com as questões ambientais, muitas indústrias
químicas concentram a sua pesquisa em produtos finos. Dentro deste cenário, o
primeiro polietileno verde certificado no mundo foi produzido no Brasil, pela Braskem,
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em sua unidade industrial de Triunfo/RS. Diversas empresas se interessaram e
aplicaram este plástico em embalagens, produtos e sacolas, como a Natura, a
Estrela® e a Shiseido, entre outras [4].
O polietileno verde produzido pela Braskem não é biodegradável, contudo
possui características de processo desejáveis, como utilização de matéria-prima
renovável (cana-de-açúcar) e captação de CO2 com consequente diminuição dos
gases do efeito estufa, além de ser 100% reciclável. Ainda no universo dos polímeros
verdes, o polipropileno já é produzido em escala laboratorial e o polietileno tereftalato
(PET), produzido atualmente por matéria-prima petroquímica, pode ser produzido a
partir de frutose.

1.2 Biomassa

Termo muito utilizado nos últimos anos em função das preocupações
relacionadas às fontes de energia, a biomassa, ou massa biológica, é um material
constituído principalmente de substâncias de origem orgânica, ou seja, de animais e
vegetais.
No Brasil, o petróleo e seus derivados representam cerca de 39,3% na
composição da matriz energética, respondendo pela principal oferta interna de energia
no país [5]. Em termos energéticos, os combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e
carvão) são responsáveis por aproximadamente 80% da energia consumida
mundialmente [6]. Porém, a biomassa é uma fonte utilizada bem antes da descoberta
do “ouro negro”. O homem utiliza a lenha como fonte energética desde o início da
civilização. Portanto, a biomassa faz parte da história da humanidade como fonte de
energia.
Em função das preocupações relacionadas às fontes de energia, a biomassa
pode ser uma boa opção energética, pois é renovável e gera baixas quantidades de
poluentes. A energia é obtida por meio da combustão da lenha, bagaço de cana-deaçúcar, resíduos florestais, resíduos agrícolas, casca de arroz, excrementos de
animais, entre outras matérias orgânicas. Outras vantagens do uso da energia
proveniente da biomassa são: baixo custo de operação; facilidade de armazenamento
e transporte; proporciona o reaproveitamento dos resíduos; alta eficiência energética;
é uma fonte energética renovável e limpa e; emite menos gases poluentes.
Outras das principais vantagens do uso da energia proveniente da biomassa
são: baixo custo de operação; facilidade de armazenamento e transporte; proporciona
o reaproveitamento dos resíduos; alta eficiência energética; é uma fonte energética
renovável e limpa e, emite menos gases poluentes.
Considerada uma fonte de carbono neutro, essa fonte de energia é dita
renovável, pois a sua decomposição libera CO2 na atmosfera, que, durante seu ciclo, é
transformado em hidratos de carbono, através da fotossíntese realizada pelas plantas.
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Nesse sentido, a utilização da biomassa, desde que controlada, não agride o meio
ambiente, visto que a composição da atmosfera não é alterada de forma significativa.
Os hidratos de carbono provenientes da biomassa são os mais abundantes
recursos renováveis disponíveis, e são considerados como uma matéria-prima para a
Química Verde do futuro. Porém, o seu uso sem o devido planejamento pode
ocasionar a formação de grandes áreas desmatadas pelo corte incontrolado de
árvores, perda dos nutrientes do solo, erosões e emissão excessiva de gases.
Existem dois tipos de açúcares presentes na biomassa: hexoses (açúcares
com seis carbonos), da qual a glicose é o mais comum, e pentoses (açúcares com
cinco carbonos), sendo a xilose o mais comum [7]. O processo de fermentação e a
transformação química são maneiras para transformar açúcares em bioprodutos
importantes a partir da biomassa. A hidrólise total da celulose gera glicose, e esta pode
sofrer isomerização enzimática ou química para formar frutose, e ambos os
carboidratos podem ser transformados em moléculas base para a produção de uma
série de substâncias químicas e bioquímicas [8].
Tendo em vista o fato de serem moléculas muito ricas em hidroxilas (-OH),
esses monossacarídeos podem ser facilmente desidratados por ação de ácidos fortes
concentrados, como o ácido sulfúrico por exemplo. Desta forma, o ácido rompe
facilmente as ligações glicosídicas presentes em moléculas de polissacarídeos,
quebrando-os e fornecendo seus monossacarídeos. Esses, por sua vez, são
desidratados e podemos ter como produto: o furfural, quando o monossacarídeo
desidratado for uma pentose, e o 5-hidroximetilfurfural (HMF), quando for uma hexose.

Figura 1: Produtos obtidos pela desidratação de monossacarídeos.
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Os compostos furânicos obtidos de biomassa vem se destacando como
plataforma química em processos de biorrefinaria, pois dão origem a substâncias que
podem substituir desde os combustíveis fósseis tradicionais a intermediários químicos
para produção de poliésteres, poliamidas e poliuretanas.
O 5-hidroximetilfurfural (HMF), pode ser obtido tanto a partir de frutose
como também da glicose (via isomerização em frutose), sendo considerada uma peçachave na construção dessa promissora economia baseada em biomassa, pois a partir
dele é possível produzir o ácido 2,5-furanodicarboxílico, utilizado na produção de
polímeros, e seus ésteres têm sido apontados como possíveis combustíveis. Contudo
ainda são altos os custos de produção a partir de frutose, pois somente dessa maneira
se obtém altos rendimentos. O desenvolvimento de uma rota química que permita a
conversão de glicose com bons rendimentos possibilitará a utilização de matériasprimas sacaríneas e lignocelulósicas que poderiam minorar os custos de produção do
HMF e viabilizar a utilização de seus derivados em larga escala.
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CAPÍTULO 2 - JUSTIFICATIVA
Um significativo interesse no âmbito comercial e industrial pelo 5hidroximetilfurfural (HMF), produto principal neste estudo, tem aumentado no decorrer
desta década devido às diversas aplicações dos derivados furânicos como
intermediários químicos na fabricação de pigmentos, polímeros, cosméticos, produtos
farmacêuticos, biocombustíveis líquidos, entre outros.
Pesquisas baseadas em tecnologias renováveis são fundamentadas em fontes
limpas de energia, minimizando assim os impactos no meio ambiente além de estarem
relacionadas com as necessidades econômicas e sociais. Nesse âmbito, o HMF
(produto de grande valor agregado advindo da biomassa), apresenta um estudo
extremamente significativo e importante, pois sua obtenção advém processos mais
econômicos e menos poluentes [6].
A análise termodinâmica é o primeiro passo para se avaliar a possibilidade da
ocorrência de uma reação. Desta forma um estudo termodinâmico dos modelos mais
favoráveis, via simulação, nos mostra o melhor caminho para obtenção do produto
desejado. Assim neste estudo optou-se por utilizar como composto de partida
(reagente inicial) puramente a glicose (modelo da biomassa lignocelulósica), uma vez
que a glicose possui baixo custo e alta disponibilidade para utilização, no intuito de
realizar a análise termodinâmica do processo de obtenção do 5-hidroximetilfurfural
(HMF).
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CAPÍTULO 3 - OBJETIVO
OBJETIVO GERAL:
Avaliar as influências das variáveis termodinâmicas na produção de 5hidroximetilfurfural (HMF) a partir da Glicose via simulação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Para as análises termodinâmicas em questão deve-se:


Usar o software UNISIM Design Suite R390, da Honeywell para fazer as
simulações no reator de Gibbs e analisar as condições termodinâmicas mais
favoráveis para a obtenção do 5-hidroxumetilfurfural (HMF).



Avaliar os produtos mais estáveis termodinamicamente, oriundos de possíveis
reações colaterais na produção do (HMF).
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CAPÍTULO 4 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1 Matriz Energética Nacional

A elevada instabilidade energética mundial atual é evidenciada por
questionamentos advindos do rápido crescimento da demanda e a crescente
percepção do esgotamento das reservas de fontes de energia. Neste cenário surge a
utilização da biomassa como fonte de matéria-prima para o desenvolvimento da
sociedade nas futuras gerações [9]. Sendo assim as fontes renováveis possuem
extrema importância para o Brasil, que atualmente consome aproximadamente 41,0%
de energia de origem renovável sabendo-se que a média mundial é em torno de
13,4% e nos países desenvolvidos somente 9,4% [5], sendo o grande esperança do
futuro a biomassa como precursora de fonte de energia. A Figura 2 representa a oferta
interna de energia do Brasil.

Figura 2: Oferta interna de energia do Brasil em 2013 [5].

A matriz energética no Brasil, fazendo uma análise do gráfico anterior,
apresenta 28,5% de consumo advindo da Biomassa e 39,3% do petróleo e derivados,
representando este a maior fonte de energia consumida no país. O petróleo está em
primeiro lugar no ranking sendo uma fonte não renovável utilizada desde a Segunda
Revolução Industrial, século XIX. Com a descoberta do petróleo no pré-sal, a
estimativa de término das reservas deste que eram em torno de um século, tornam-se
indefinidas. Além disso, devido a ser uma fonte altamente poluente gerando
compostos como CO2, NO2 e CH4 faz-se necessário um estudo sobre novas fontes de
energia que sejam renováveis, limpas e menos poluente [10].
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Nesse âmbito surge no Brasil, um país com a maior biodiversidade do planeta
dentre os 17 países mega diversos, um forte concorrente ao petróleo, a biomassa, que
está liderando o cenário de estudos e aperfeiçoamentos para sua utilização na matriz
energética brasileira. Um exemplo é a produção de biocombustíveis como o etanol
muito utilizado em automóveis no país. A utilização de biocombustíveis, produtos da
biomassa, geram benefícios como aumentar os índices de exportações do país
melhorando o cenário da balança comercial além de serem renováveis podendo ser
cultivados e gerar empregos em sua cadeia produtiva [11].
As instalações e processos que utilizam matérias primas renováveis, advindos
da biomassa e produzem mais de um produto, denominadas biorrefinarias, utilizam a
biomassa para a produção de produtos com alto valor agregado, energia e alimentos
gerando a menor quantidade de gases poluentes possíveis [12]. Dentro deste cenário
surge o estudo dos açúcares, denominado sucroquímica, na qual oriundos da
separação dos componentes principais da biomassa fundamentam-se em processos
de conversão química e bioquímica. Sendo assim devido ao Brasil possuir muitas
plantações de cana-de açúcar, o açúcar extraído desta, o bagaço e palha tem sido
amplamente estudados, pois é necessário valorizar essa matéria prima não só para
produção de energia, como também para insumos químicos, otimizando todo o
processo. É com esse intuito que o Brasil pretende continuar na liderança de
biorrefinarias, sendo o estudo de conversão de açúcares advindos da biomassa em
compostos furânicos como o HMF, um dos exemplos de investimento [13].

4.2

Potencialidade dos carboidratos

Os carboidratos participam de aproximadamente 75% da biomassa da Terra
sendo uma enorme fonte renovável existente no mundo. Anualmente são convertidos
mais de 100 bilhões de m3 de CO2 e H2O em 200 mil toneladas de carboidratos pelas
plantas superiores e algas [14].
Dentro desta classe, observam-se a celulose, a hemicelulose, o amido e a
sacarose, além de outros carboidratos de massas moleculares menores. Estes já vêm
sendo utilizados industrialmente para diversos fins, principalmente para fins
alimentares, apresentando ainda limitadas aplicações nas indústrias químicas [15].
Os carboidratos são exemplos de matéria prima para a química verde na qual
se estima no futuro ser a principal fonte de energia, por serem matérias renováveis,
abundantes e economicamente favoráveis. [16]
A biomassa renovável advinda de carboidratos é formada principalmente de
polissacarídeos como a celulose, o amido, a inulina e a hemicelulose. Estes, por sua
vez, são constituídos de unidades menores de massas moleculares, chamadas de
monossacarídeos, na qual são formados por uma única unidade de açúcar sem
conexões glicosídicas com outras unidades. O grande desafio é transformar essa
biomassa (polissacarídeos) em carboidratos menores, como os dissacarídeos
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(celobiose) ou em monossacarídeos (glicose, frutose, xilose)- principal para o nosso
estudo, podendo então gerar substâncias com maior valor agregado [17].

Figura 3: Uso de polissacarídeos [18].

4.3

HMF – 5-hidroximetilfurfural

No ano de 2004, o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE)
identificou diversos açúcares derivados de um grupo de 35 produtos químicos que
podem ser obtidos por meio da transformação química ou bioquímica da biomassa
lignocelulósica [16]. Assim, alguns compostos furânicos, tais como o 5hidroximetilfurfural (HMF) e o furfural foram identificados como importantes produtos
químicos intermediários que podem ser sintetizados a partir de açúcares. A molécula
de HMF, objeto de interesse deste trabalho, consiste em um anel furânico que possui
os grupos funcionais aldeído e álcool, como observado na seguinte figura.

Figura 4: Estrutura do 5-hidroximetilfurfural (HMF).

O interesse pelo HMF é relatado desde a última década do século XIX, devido
a sua importante característica polifuncional, capaz de formar diversos intermediários
químicos e produtos [19]. O HMF possui simultaneamente, como observado na
ilustração anterior, um álcool aromático primário, um aldeído aromático e possui um
anel furânico. Essas funções orgânicas auxiliam na conversão do HMF em vários
compostos que são extremamente úteis em aplicações industriais e produtos
químicos, como citado anteriormente. Têm-se então um composto ativo que tende a
reagir rapidamente com outros compostos, e devido a sua relativa instabilidade pode
ocorrer à sua auto decomposição, quando, por exemplo, sujeito a altas temperaturas e
outras condições reacionais bastante severas [20]. Estudos comprovam que o
composto HMF apresenta baixa citotoxicidade e mutagenicidade em humanos. Este
fato é bastante relevante uma vez que se deve considerar o alto nível de risco durante
o trabalho com a maioria dos outros compostos polifncionais [19].
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Existe uma gama de estudos sobre o HMF com enfoque no seu
comportamento, as formas de obtenção e as aplicações comerciais. Abaixo são
apresentadas as últimas ocorrências de publicações sobre esse tema e citações em
cada ano, de acordo com a análise de resultados de acordo com a Web of Science.

Figura 5: Publicações e citações ao HMF ao longo da última década.

O 5-(hidroximetil)-2-furaldeído (nomenclatura IUPAC), vulgarmente chamado
de 5-hidroximetilfurfural (HMF), é um composto orgânico, originário da desidratação de
determinados açúcares. Suas propriedades físico-químicas são observadas na
Tabela1.
Tabela 1: Propriedades do HMF [9].

Propriedades
Apresentação

Sólido amarelo

Fórmula molecular

C6H6O3

Massa molar

126,11g/mol

Densidade

1,29 g/cm³

Ponto de fusão

30-34 °C

Ponto de ebulição

114-116 °C

O HMF é um composto químico fino de base biológica com elevado potencial,
devido a ser uma molécula multifuncional que pode ser submetida a uma variedade de
reações. Atualmente é utilizado como matéria-prima para a produção de solventes
industriais e possui também destaque como substituto de alguns derivados de petróleo
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na síntese de polímeros de grande escala, incluindo os poliésteres, poliamidas e
poliuretanos.

Figura 6: HMF como molécula base para a produção de produtos químicos de alto
valor agregado e biocombustíveis.

Diversas matérias-primas podem ser utilizadas como ponto de partida para
produzir HMF, dentre elas, monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos, como
descritos anteriormente, via reações de desidratação. Dentro destes tipos de
carboidratos os mais frequentemente testados, conforme registro da literatura, são
frutose, glicose, sacarose e inulina. A desidratação de hexoses em meio ácido é a rota
mais bem estabelecida para a produção de HMF, encontrando-se relatos de 1910 na
literatura [10].

4.4

Possíveis Aplicações

As aplicações potenciais do HMF incluem a produção de compostos como
alcanos lineares de peso molecular desejado para a transformação em diesel e
biocombustível líquido. O 5-HMF também é usado para a produção de produtos
químicos importantes, tais como: dimetilfurano (DMF), que contêm características
hidrofóbicas, podendo ser utilizado como aditivo em combustíveis para meios de
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transporte. Outras substâncias interessantes são o ácido levulínico (LA), o ácido 2,5furandicarboxilico (FDCA), 2,5-diformilfurano (DFF), 2,5-dihidroxometilfurano e 5hidroxi-4-ceto-2-pentenóico que são amplamente utilizados para produção de diversos
polímeros e plásticos [16].
O HMF também apresenta papel fundamental nos bioplásticos e no campo de
bio-polímeros. Pode encontrar mercado na produção do bio-PET, oferecendo-se como
um substitutivo para o ácido tereftálico derivado do petróleo [16]. Outra função é ser
substituto do ácido 2,5-furandicarboxílico (FDCA), que pode ser produzido por
oxidação aeróbia de HMF e possui a estrutura química e propriedades semelhantes ao
ácido tereftálico.
O intuito é que o HMF exerça um papel fundamental como um precursor para
produtos químicos e biocombustíveis a partir da biomassa. Ele é um material de baixo
custo relativo, e o processo para a produção em larga escala de HMF é um dos
maiores desafios atuais para tornar os biocombustíveis competitivos com os
combustíveis fósseis. Portanto têm-se o HMF como um pilar para produção de
diversos produtos renováveis, sendo encontrado na natureza no mel, café e muitos
outros alimentos caramelizados.

4.5

Métodos de Obtenção do 5-HMF

O rápido esgotamento de fontes não renováveis de energia e os preços do
petróleo acarretaram em uma grande concentração de esforços para desenvolver
alternativas que utilizem materiais primas renováveis. Neste cenário surge nosso
composto de interesse o 5-hidroximetilfurfural (HMF) como um grande potencial em
função.
Uma das rotas de obtenção do HMF pode ser pela reação de desidratação de
hexoses (glicose e frutose) mediante catalisadores ácidos, outra rota descrita é através
da hidroximetilação de furfural [21,22]. É importante salientar que a desidratação de
hexoses pode ocorrer por duas possíveis vias: uma a base de compostos acíclicos e
outra com base na transformação de sistemas de anel [23]. Foi descrito na literatura
que a química da formação de HMF é muito complexa, pois além da reação de
desidratação, observa-se uma série de reações secundárias, tais como isomerização,
fragmentação e condensação, que acarretam numa perda de rendimento do processo.
Areação de desidratação para formação de HMF é mais seletiva quando
iniciada a partir de cetoses do de que de aldoses. A aldose enoliza a um grau muito
baixo, e a enolização é um fator determinante para a formação de HMF advindo da
glicose [21]. Assim, a reatividade da frutose (cetose) é muito maior do que a da glicose
(aldose), e este fato tem sido explicado pela abundância muito menor de glicose
acíclica em comparação com a frutose. A glicose tende gerar uma estrutura em anel
muito estável, sendo assim a taxa de enolização em solução é menor do que a frutose,
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que também forma estrutura de anel, porém menos estável. Desta forma a enolização
vai ocorrer mais rapidamente com a frutose do que com a glicose.
Entretanto, apesar da produção e baixas seletividade, a glicose é ainda uma
rota estudada como uma fonte para a produção direta do HMF, pois o seu custo é
baixo em relação à frutose, portanto, ainda continuam os esforços para aperfeiçoar
este processo. A reação pode ser observada abaixo:

Figura 7: Obtenção de HMF a partir da glicose.

Outra via de interesse seria a utilização de furfural como reagente de partida. A
produção anual de furfural, hoje em dia, compreende cerca de 200 000 toneladas,
sendo caracterizado como produto químico industrial da série furanânica mais
importante no mercado [24]. Com isso a hidroximetilação direta do furfural seria uma
boa alternativa econômica para a produção do HMF, embora sua rota química ainda
não esteja otimizada, na qual vem apresentando baixa seletividade e rendimento para
a produção do composto desejado nesse estudo [25].

Figura 8: Reação de hidroximetilação direta do furfural em 5-HMF [16].

No entanto como descrito anteriormente à desidratação de hexoses em meio
ácido é ainda a melhor rota estabelecida para a obtenção de HMF [26]. Em algumas
condições reacionais, observam-se perdas de rendimento, pois ocorrem reações
paralelas que formam, por exemplo, polímeros solúveis e huminas, além do ácido
levulínico e ácido fórmico, que são formados a partir do próprio HMF. Uma importante
ressalva é que a desidratação ácida tem como desvantagem a formação de produtos
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como huminas ou ácidos húmicos e produtos poliméricos. Essa via é elucidada na
ilustração a seguir:

Figura 9: Reação de desidratação da frutose e possíveis reações paralelas.

A síntese de HMF via reação de desidratação dos açúcares é um dos métodos
mais estudados e o escolhido para abordagem deste estudo. No entanto como
justificado anteriormente a desidratação é mais eficaz quando iniciada a partir de
frutose do que a glicose, sendo então o processo de isomerização da glicose em
frutose um passo de suma importância para a produção de HMF com rendimentos
elevados.
Industrialmente, a isomerização da glicose em frutose é feita com o uso de
enzimas (rota bioquímica), porém esse processo possui vários critérios que devem ser
levados em consideração como um elevado grau de pureza da glicose como reagente
solução tampão para que a enzima não desnature e perca sua função, e um limite de
temperaturas reacionais, resultando em altos custos de operação [22,27].
Em geral, estas desvantagens limitam a utilização de processos enzimáticos
para a produção de frutose. Outra maneira para a isomerização da glicose em frutose
é a utilização de catalisadores químicos. O meio mais descrito para a isomerização
realizada por catálise química é o meio aquoso. Sendo assim a isomerização de
aldoses por ação de bases aquosas, como Ca(OH)2, NaOH e KOH é bem descrita.
Estes processos que utilizam catalisadores de baixo custo possuem a desvantagem
dos hidratos de carbono se degradar acarretando baixos rendimentos e exigindo
estudos voltados para etapas complexas, a fim de remover esses produtos advindos
da degradação. Outra via é a utilização de complexos de cromo na qual este gera
HMF direto da glicose, mas infelizmente seu uso gera problemas de toxicidade [28].
Assim, catalisadores híbridos básicos foram testados na qual geraram frutose com
uma boa seletividade, porém com um rendimento moderado [29].
O método mais reportado para a obtenção de HMF foi descrito anteriormente e
é a desidratação de frutose catalisada por ácidos. Para tal a frutose pode ser obtida
por isomerização seletiva de glicose ou através de hidrólise da sacarose com o uso de
catalisadores ácidos. Diversos catalisadores vêm sido testados para a desidratação de
hexoses sendo estes classificados em cinco grupos [30]: os ácidos orgânicos, ácidos
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minerais (inorgânicos), sais orgânicos e inorgânicos, ácidos de Lewis e outros (resinas
de troca iônica e zeólitas), como podem ser observados na tabela a seguir.
Tabela 2: Principais catalisadores utilizados na desidratação das hexoses [19,30].

Grupo
Ácidos orgânicos
Ácidos Inorgânicos
Sais
Ácidos de Lewis
Outros

Catalisadores
Ácido Oxálico, Ácido Levulínico, Ácido Maleico,
Ácido p-toluenossulfônico
Ácido Fosfórico, Ácido Súlfurico, Ácido
Clorídrico, Ácido Fluorídrico
Sulfato de Amônio, Piridina Fosfatada, Sais de
Alumínio, Fosfato de Zircônia, Sulfato de
Vanádio
Cloreto de Zinco, Cloreto de Alumínio, Fluoreto
de Boro
Resinas de troca iônica, Zeólitas, Fluidos
Supercríticos

Além disso, Cottler [30] classificou a obtenção de HMF em cinco métodos, de
obtenção que dependem do solvente utilizado e temperatura de processamento são
esses: processos aquosos abaixo de 473 K; processos aquosos acima de 473 K;
processos em meios não aquosos; processos de mistura de solventes, e os processos
sem solventes/via micro-ondas observados em seus relatos na literatura.

4.6

Efeito do Solvente

A caracterização da escolha do solvente é de extrema importância, pois esta
pode influenciar diretamente o rendimento da reação. Sendo assim os ambientes
reacionais descritos na literatura para a obtenção de HMF podem ser classificados
como: não aquosos, aquosos e bifásicos.
Os meios não aquosos utilizam solventes apróticos puros ou líquidos iônicos.
Os líquidos iônicos possuem em sua composição substâncias que no estado físico
líquido se apresentam ionizados, sendo estes solventes promissores para as
transformações de carboidratos, pois podem dissolvê-los até mesmo em
concentrações altas além do fato de poderem ser reciclados [31]. Outro fator relevante
são as ações desses catalisadores como promotores de reação, como por exemplo,
nas reações de desidratação de carboidratos [32]. Atualmente observa-se na literatura
a utilização de líquidos iônicos como o meio reacional dessa síntese, pois os
polímeros naturais demonstram-se solúveis nestes meios atuando como catalisadores
da reação, havendo então a possibilidade de reutilização no mesmo processo evitando
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a reidratação do HMF. No entanto, os líquidos iônicos apresentam como desvantagem
o caráter financeiro [10].
A reação de desidratação descrita neste trabalho pode ocorrer em qualquer
meio, geralmente em presença de catalisadores ácidos como já citado neste estudo.
Os processos aquosos são convenientes do ponto de vista ecológico, sendo a água
uma primeira escolha de solvente porque dissolve a maior parte dos açúcares em
concentrações elevadas (solvente universal), mas infelizmente, não é totalmente
eficiente pois sob estas condições, a reidratação do HMF ao ácido levulínico e fórmico
ocorre facilmente, e o rendimento cai drasticamente [33].
A utilização de solventes orgânicos e não aquosos, é uma ótima escolha, pois
favorece à síntese do HMF, afinal a ausência de água evita sua reidratação que gera
reações secundárias, no entanto têm-se como inconveniente a baixa solubilidade dos
açúcares e do HMF nestes solventes. Na literatura encontra-se que a utilização de cosolventes orgânicos usados para gerar sistemas bifásicos aumenta o rendimento do
HMF, pois o mesmo é removido continuamente para a fase orgânica, deslocando
assim o equilíbrio reacional em favor da formação do produto desejado (reação direta)
[34].
Uma maior eficiência na desidratação de hexoses em meios não aquosos, é
evidenciada em termos de rendimento de obtenção de HMF e temperatura de reação,
perante os meios aquosos. Os maiores rendimentos em solventes não aquosos
relatados se devem ao fato de evitar a degradação do HMF formando o ácido
levulínico e húmico [35]. Os solventes não aquosos como dimetilsulfóxido (DMSO), nbutanol, ácido acético, acetonitrilo, poliglicol éter e dimetilformamida (DMF), têm sido
os mais utilizados como meio de reação na desidratação de hexoses [14]. Entre os
citados, a utilização de DMSO apresenta os maiores rendimentos de HMF (80%) [36].
A vantagem de usar DMSO é a prevenção de formação de ácidos húmico e levulínico.
Como desvantagem a utilização deste solvente apresenta baixa solubilidade da
hexose (reagente inicial), problemas da separação do HMF do meio além da
possibilidade de formação de subprodutos tóxicos de enxofre advindos da
decomposição de DMSO.
Solventes próticos contêm em sua composição um átomo de hidrogênio ligado
a um oxigênio semelhante ao grupamento hidroxila ou amina (caso seja com
nitrogênio). A água é um solvente prótico, cujas forças intermoleculares atuantes são
as ligações hidrogênio, ligações covalentes bastante fortes [10].
Alguns problemas de solubilidade do HMF podem ser contornados através da
aplicação de sistemas mistos de solvente (água-orgânico) [37]. Na quais solventes não
aquosos apresentam-se miscíveis em água e, desta forma, atuam como modificadores
de fase do meio aquoso. O uso de solventes mistos (água-solvente orgânico) auxilia a
solubilidade das hexoses em solventes orgânicos.
Levando em conta que solventes polares com altos pontos de ebulição, como o
DMSO, apresenta problemas relacionados aos processos de separação, vem sendo
estudada a desidratação das hexoses (frutose e glicose) em fluidos supercríticos,
como por exemplo, misturas de acetona/água, metanol e ácido acético [38]. Quando o
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metanol supercrítico e ácido acético subcrítico foi testado teve-se como resultado os
éteres correspondentes furfural (78 % de rendimento) e éster de furfural (rendimento
de 37%). Desta maneira misturas de acetona/água em condições de reação
otimizadas como 90% v/v de acetona, 10 g/L de frutose, 10 mmol/L H2SO4, 453 K e 20
MPa, obteve-se uma conversão praticamente completa de frutose com seletividade
descrita de 77% para HMF além de não ter obtido a produção de ácidos húmicos, em
contraposição a reação realizada com água supercrítica, na qual teve-se o resultado
oposto, baixa seletividade de HMF e ocorrência de reações secundárias [10].

4.7

Mecanismo de desidratação

A glicose e a frutose podem estar na sua forma cíclica e acíclica em meios
aquosos e não aquosos, consequentemente a sua desidratação para HMF tem sido
proposta ser possível através de vias cíclicas ou acíclicas. Além disso, tem sido
experimentalmente demonstrado, que o mecanismo de formação de HMF a partir de
hexoses é através de intermediários cíclicos, mediante catálise ácida. Ela envolve a
eliminação sequencial de três moléculas de água removidas da molécula de açúcar
(hexose) na sua forma cíclica. A eliminação da primeira molécula de água é o passo
determinante da velocidade de reação. Isso conduz a um intermediário de enol. A
enolização da frutose é mais rápida do que da glicose, isto explica porque a maioria
dos estudos sobre a síntese de HMF envolve o uso de frutose como substrato [39].
A enolização de aldeídos em meio aquoso é através da catálise concertada,
que consiste em uma catalise simultânea realizada por espécies ácidas e básicas. A
catálise concertada na etapa da enolização reduz as possibilidades de reações
secundárias de condensação ou polimerização. Além disso, a ausência de prótons
aquosos no sistema evita a degradação subsequente do HMF a ácido levulínico. Isto
demonstra que os sistemas catalíticos bifuncionais com sítios nucleofílicos e
eletrofílicos prontamente acessíveis são necessários para a conversão seletiva e
eficiente de frutose a HMF.
Pode-se concluir que ainda há muitas incertezas no que diz respeito aos
mecanismos de desidratação de hexoses a compostos furanos. Pode ser feita uma
distinção entre os mecanismos baseados em intermediários cíclicos e mecanismos
baseados em intermediários acíclicos. As diferenças dentro de cada grupo são apenas
marginais e foram fornecidas apenas evidências limitadas.
O efeito do solvente é um fator adicional a ser levado em consideração, pois
tanto para DMSO quanto para líquidos iônicos, mecanismos de reação têm sido
propostos nos quais esses solventes exercem uma atividade importante. Portanto, não
é inconcebível que o mecanismo dependa do solvente. A literatura indica fortemente
que a primeira desidratação da frutose é a etapa determinante da velocidade na
formação de HMF, com todos os passos subsequentes provenientes muito mais
rápidos. No que diz respeito à formação de HMF a partir de glicose, as informações
encontradas indicam uma via de reação através de isomerização à frutose. Isto
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representa um desafio interessante, porque a isomerização de glicose em frutose é
catalisada por base e a desidratação da frutose é catalisada por ácido. Para superar
este desafio, uma quantidade crescente de trabalho tem sido publicada a respeito de
sistemas de catalisadores bifuncionais.
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE TERMODINÂMICA
A análise termodinâmica se faz necessária quando se deseja realizar a
verificação dos modelos termodinâmicos mais favoráveis no desenvolvimento de uma
variedade de estudo de casos num processo de simulação.
Com a finalidade de estudar o equilíbrio termodinâmico da reação de obtenção
de HMF partindo da glicose foi escolhido como ambiente de simulação de processo
software industrial UNISIM. As principais funcionalidades desse software serão
apresentadas nos próximos tópicos.

5.1

Software Computacional

O UNISIM é um software computacional utilizado em cálculos de engenharia,
como resolução de balanços de massa e energia, dimensionamento de colunas de
destilação e unidades industriais mais complexas, que permite a simulação em regime
permanente e dinâmico de modelos de projetos de planta, no qual os cálculos das
propriedades das correntes são realizados com base em dados pré-estabelecidos e do
modelo termodinâmico escolhido. Por meio deste software é possível a utilização de
grande variedade de pacotes termodinâmicos e também recursos de tabela para
substituir cálculos de propriedades específicas para uma maior precisão numa faixa de
valores estreitos [40].
Partindo do objetivo de estudo desse trabalho, utilizou-se o software UNISIM
na aplicação da teoria de equilíbrio químico. Esse software disponibiliza uma
variedade de reator que utiliza o método de minimização da Energia Livre de Gibbs,
popularmente conhecido como Reator de Gibbs, que calcula as composições de
equilíbrio de cada molécula de modo a fornecer uma estimativa para melhorar os
processos de catálise. O procedimento realizado pelo reator de Gibbs no software tem
a finalidade de encontrar um conjunto de valores de número de mols que minimize o
valor de energia de Gibbs. Com a utilização deste reator é possível calcular a Energia
Livre de Gibbs para cada um dos possíveis produtos nas condições reacionais
escolhidas, por meio da Equação 1:

Gi = GIDi + RTln(fi)

(Equação 1)

Onde:
Gi = Energia Livre de Gibbs do componente i da mistura;
fi = Fugacidade do componente i da mistura, nas mesma temperatura e pressão de Gi;
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GIDi = Energia Livre de Gibbs da formação do componente i da mistura, com
comportamento de gás ideal;
GIDi é calculado pela equação 2:

GIDi = a +bT + cT2 + dT3 +eT4

(Equação 2)

Desta maneira, é de vital importância conhecer todos os produtos da reação,
para que possa ser calculada a Energia Livre de Gibbs do sistema. O software
computacional atua na minimização deste parâmetro, uma vez que quanto menor for o
seu valor, mais estável é o sistema. Assim, determina-se qual será o produto formado
em maior percentual, para minimizar o valor da Energia Livre de Gibbs, tendo como
resultado o sistema mais estável termodinamicamente.
A estimativa das propriedades dos compostos disponíveis na base de dados do
UNISIM se dá através do acesso a uma lista de métodos que podem ser utilizados no
ambiente de simulação e que esta disponível no pacote de propriedades do software.
Desta maneira, a escolha do pacote termodinâmico mais adequado é importante
considerar as especificidades particulares de cada método e avaliar a sua
aplicabilidade ao processo que deseja construir.

5.1.1 Modelos de Atividade
Os modelos de atividade são indicados preferencialmente para sistemas
altamente não polares ou muito polares. Sistemas químicos não ideais são
tradicionalmente tratados com aproximações de modelo atual e podem ser
apresentados pelo método de cálculo de propriedades através de modelos
termodinâmicos para descrever a não idealidade da fase líquida, baseados no
coeficiente de atividade.
Nesta abordagem, uma equação de estado é usada para prever os coeficientes
de fugacidade de vapor e um modelo de coeficiente de atividade é utilizado na fase
liquida. Tendo em vista que os dados experimentais para os parâmetros do modelo de
atividade são utilizados para um intervalo especifico, a utilização de modelos de
atividade não pode ocorrer de maneira indiscriminada, já que podem não traduzir de
maneira fiel a realidade [40].
Os coeficientes de atividades são na realidade “fatores de correção”, aplicados
a hipótese de solução ideal para a mistura, a fim de permitir o desenvolvimento de
modelos que representem dados reais. O valor do coeficiente de atividade
compreende à razão do coeficiente de fugacidade de um componente em uma
mistura, a certa pressão e temperatura, e o coeficiente de fugacidade do componente
puro, na mesma pressão e temperatura [40]. Na tabela 4 estão dispostos os modelos
de atividade e suas aplicabilidades para alguns casos:
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Tabela 3: Aplicabilidade dos modelos de atividade [40] (editada).

Aplicação

Margules

Van Laar

Wilson

NRTL

UNIQUAC

A

A

A

A

A

AL

AL

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

N/A

A

A

Polímeros

N/A

N/A

N/A

N/A

A

Extrapolação

?

?

B

B

B

Sistemas
Binários
Sistemas
Multicomponentes
Sistemas de
Azeótropos
Equilíbrio
Líquido-Líquido

Onde:
A = aplicável
N/A = não aplicável
B = bom
AL= aplicação limitada
Alguns modelos de atividade que estão disponíveis no pacote termodinâmico
do software estão listados na tabela 4.

Tabela 4: Modelos de atividade e suas respectivas aplicações [41].

Equação de Estado

Descrição

Margules

Este modelo representa o primeiro desenvolvimento da energia
de Gibbs em excesso. A equação não possui nenhuma base
teórica, mas é útil para estimativas rápidas e interpretação de
resultados.

Van Laar

Esta equação ajusta-se perfeitamente a muitos sistemas,
particularmente para distribuições resultantes do equilíbrio
líquido-líquido, dos seus componentes. Podem ser usadas em
sistemas que exibem desvios positivos ou negativos à lei de
Raoult. No entanto, geralmente, possuem um fraco
comportamento em sistemas com hidrocarbonetos
halogenados e álcoois.

Wilson

É a primeira equação de coeficiente de atividade a utilizar o
modelo de composição local para obter a expressão da energia
de Gibbs em excesso. Oferece uma abordagem
termodinamicamente consistente na previsão do
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comportamento multicomponente a partir de parâmetros de
equilíbrio binário. No entanto, o modelo de Wilson não pode ser
usado para sistemas com duas fases líquidas.

NRTL

Esta é uma exceção da equação de Wilson. Utiliza a mecânica
estatística e a teoria da célula líquida para representar a
estrutura da fase líquida. É capaz de representar o
comportamento dos equilíbrios de fases líquido-vapor, líquidolíquido e vapor-líquido-líquido.

UNIQUAC

Utiliza a mecânica estatística e a teoria quasichemical de
Guggenheim para representar a estrutura líquida. A equação é
capaz de representar os equilíbrios de fases líquido-líquido,
líquido-vapor e vapor-líquido-líquido, com um rigor comparável
ao da equação NRTL, mas necessitando de recorrer a menos
parâmetros.

Dentre os vários modelos disponíveis no software UNISIN, os modelos de
Wilson, NRTL, e UNIQUAQ são usados preferencialmente para descrever a não
idealidade da fase líquida, sendo considerada a idealidade para a fase vapor. Suas
respectivas equações estão descritas abaixo [42].
Wilson:

(Equação 3)

e

Sendo:

NRTL:

(Equação 4)

Sendo:

;

;

Onde:
= coeficiente de atividade do componente i;
i

= fração molar do componente i;

T = temperatura;
Aij = parâmetro de interação entre os componentes i e j;

;
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ij

= representa a não aleatoriedade da mistura, ou seja, supõem que os componentes

na mistura não se distribuem aleatoriamente e seguem um padrão ditado pela
composição local.

UNIQUAC:

(Equação 5)
(Equação 6)

(Equação 7)

;

Sendo:

;

e

Onde:
i

= fração molar do componente i;

θi = fração da área;
Φ = fração similar à fração de volume;
= número de coordenação.

5.1.2 Equações de Estado
O cálculo de equilíbrio de fases, para sistemas mono, bi e trifásicos, pode ser
baseado na aplicação de equações de estados.
O software UNISIM oferece as equações de estado cúbicas de Soave-RedlichKwong (SRK), Peng-Robinson (PR), Twu-Sim-Tassone (TST), que são representadas
pela seguinte forma geral [42]:

(Equação 3)

Onde:
u e w = constantes que dependem das equações de estado.
Para a equação de estado SRK: u = 0 e w = 1.
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Para a equação de estado PR: u = –0,4142 e w = 2,4141.
Para a equação de estado TST: u = –0,5 e w = 3,0.
Além desses, o software também oferece outros métodos que são
modificações destes, como PSRV, SRK-Twu, Zudkevitch Joffee (ZJ) e Kabadi Danner
(KD). A equação de Lee-Kesler Plocker (LKP) é uma adaptação das equações de Lee
Kesler para misturas, que foi modificada a partir da equação BWR [40].
Todos os métodos baseados em equações de estado e suas aplicações
específicas estão descritas na tabela 5 [41].

Tabela 5: Equações de estado e suas respectivas aplicações [41].

Equação de Estado

Descrição

Kabadi Danner

Este modelo é uma aplicação da equação de estado SRK, de
modo a melhorar as estimativas do equilíbrio vapor-líquidolíquido para sistemas de água-hidrocarbonetos, em particular
para elevadas diluições.

Lee-Kesler Plocker

Este modelo é o método geral mais rigoroso para substâncias
não polares e suas misturas.

Peng Robinson

Este modelo é ideal para cálculos de equilíbrio líquido-vapor
assim como para o cálculo de massas específicas de líquidos
em sistemas de hidrocarbonetos. Vários melhoramentos ao
modelo original PR têm sido efetuados para alargar a sua
gama de aplicação e para melhorar as previsões de alguns
sistemas não ideias. No entanto, em situações em que existem
sistemas altamente não ideais, é recomendada a utilização de
modelos de atividade.

PRSV

Esta é uma modificação da equação de estado PR a qual
alarga a aplicação do método PR original para sistemas
moderadamente não ideias.

SRK

Em muitos casos produz resultados comparáveis com a PR,
mas a sua gama de aplicação é significativamente mais
limitada. Este método não é confiável para sistemas não ideias.

Sour PR

Combina a equação de estado de PR e o modelo de Wilson
API-Sour aplicável a sistemas com água.

Sour SRK

Combina os modelos de Soave Redlich Kwong e de Wilson
API-Sour.

Zudkevitch Joffee

É uma modificação da equação de estado Redlich Kwong. Este
modelo foi criado para melhorar a previsão do equilíbrio líquidovaporem sistemas de hidrocarbonetos, e sistemas contendo
hidrogênio.
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CAPÍTULO 6 - MATERIAIS E MÉTODOS

6.1

Ambiente de Simulação

Tendo com finalidade determinar os produtos termodinamicamente mais
estáveis, para a produção de 5-hidroximetilfurfural a partir de glicose, foram realizadas
simulações utilizando o software computacional UNISIM Design Suite R390, da
Honeywell, em modo estacionário. Foi utilizado um Reator de Gibbs, com uma
corrente única de alimentação de glicose e água como pode ser observado na figura
11. Foram realizados estudos variando-se a temperatura de 25 °C a 425°C, a pressão
de 1 atm a 10 atm e a fração mássica de água na corrente de alimentação.

Figura 10: Simulação realizada no UNISIM.

Inicialmente, foi realizada uma busca dos principais produtos obtidos
experimentalmente na produção do 5-HMF, na biblioteca do UNISIM, para que os
mesmos fossem adicionados ao ambiente de simulação. Porém, dos 24 principais
produtos possíveis, apenas 8 destes são encontrados no software e apresentavam
seus respectivos coeficientes de Gibbs. Estes compostos são: glicose, acetol, fufural,
ácido lático, ácido acético, ácido fórmico, ácido levulínico e água Apesar de ser
desejável que a simulação englobe todos os produtos obtidos experimentalmente para
a produção de resultados mais fiéis à realidade, esses 24 compostos representam os
mais citados e relevantes na maioria das fontes pesquisadas, oriundos de reações de
desidratação e fragmentação, não sendo adicionados apenas produtos poliméricos
oriundos de reações de condensação, uma vez que, são de difícil reprodução fiel no
software, tendo em vista não ser possível estimar os seus coeficientes relacionados à
expressão da Energia Livre de Gibbs (Equação 2) pelo método de Joback, nem
tampouco a criação de seu hipotético com a função “structure builder”.
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Tabela 6: Compostos adicionados ao UNISIM na realização da simulação e suas respectivas
reações de obtenção a partir de glicose [22].

Composto

Massa molecular

Reação de obtenção

Glicose

C6H12O6

Isomerização

Acetol

C3H6O2

Fragmentação

Furfural

C5H4O2

Fragmentação

Ácido Lático

C3H6O3

Fragmentação

Ácido Acético

C2H4O2

Fragmentação

Ácido Fórmico

CH2O2

Fragmentação

Ácido Levulínico

C5H8O3

Fragmentação

Ácido Glicólico

C2H4O3

Fragmentação

Frutose

C6H12O6

Isomerização

5-Hidroximetilfurfural

C6H6O3

Desidratação

Metilglioxal

C3H4O2

Fragmentação

Glicolaldeído

C2H4O2

Fragmentação

2,3-Butanodiona

C4H6O2

Fragmentação

Ácido Glicérico

C3H6O4

Fragmentação

Glicerona

C3H6O3

Fragmentação

Gliceraldeído

C3H6O3

Fragmentação

Isomaltol

C6H6O3

Desidratação

5-Metil-2-furaldeído

C6H6O2

Desidratação

α-angelica lactona

C5H6O2

Desidratação

β-angelica lactona

C5H6O2

Desidratação

4-hidroxi-2,3,5-hexanotrina

C6H8O4

Desidratação

2-(2-hidroxiacetil)furano

C6H6O3

Desidratação

4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5metil-3(2H)-furanona

C6H8O4

Desidratação

Água

H2O

Desidratação

As simulações foram divididas em três etapas. Inicialmente realizou-se a
simulação com todos os produtos possíveis na produção do 5-HMF, onde foi avaliado
o efeito da temperatura, pressão e da fração mássica de água na corrente de
alimentação. Em seguida, foram realizadas simulações utilizando água e glicose,
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juntamente com um dos principais produtos de interesse individualmente, incluindo o
próprio HMF, a fim de se analisar a viabilidade da reação em questão. Nestas
simulações também foram avaliados os efeitos da temperatura, pressão e fração
mássica de água na corrente de alimentação.
E finalmente foram realizadas simulações onde foram analisados os
componentes mais estáveis termodinamicamente em comparação ao 5-HMF. Ou seja,
nestas simulações sempre foi inibido o componente mais estável até que possa ser
produzido 5-hidroximetilfufural como produto majoritário no ambiente de simulação.

6.2

A Função “Structure Builder”

Em determinados casos os componentes desejados para a simulação não se
encontram no banco de dados do software, desta maneira o UNISIM oferece como
opção a função “Structure Builder”.

Figura 11: A função “Structure Builder” no UNISIM.

Esta ferramenta é utilizada para a criação de componentes que não estão
presentes no banco de dados do software, chamados de componentes hipotéticos,
com base na junção dos subgrupos que compõem as moléculas de interesse. Desta
maneira, as propriedades termodinâmicas dos compostos criados são calculadas com
base na soma das propriedades individuais de cada subgrupo. Contudo, ainda há a
necessidade de estimar os valores dos coeficientes da Energia Livre de Gibbs dos
componentes na mistura com comportamento de gás ideal (a, b, c, d, e) presentes na
equação 2, que não podem ser obtidos automaticamente pelo UNISIM por meio do
método descrito anteriormente.
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6.3

Criação dos Componentes Hipotéticos

Com o objetivo de se realizar as simulações, foi necessária a criação dos
compostos que não existem no banco de dados do UNISIM, assim foi utilizada a
função “structure builder” (6.2), para que as simulações englobassem o maior
percentual dos produtos formados experimentalmente.
Componentes hipotéticos podem ser compostos puros, misturas conhecidas ou
desconhecidas, ou então sólidos. Pode-se também converter (ou clonar) componentes
da base de dados do software em componentes hipotéticos, o que permite alterar os
valores das propriedades existentes na base de dados. Adicionalmente, são fornecidos
métodos de estimativa das interações binárias entre os componentes hipotéticos e os
existentes na base de dados [41].
Desta maneira, foi necessário estimar os valores dos coeficientes da Energia
Livre de Gibbs (a, b, c, d, e) descritos na Equação 2, realizado por meio da Equação 3:

G° = H° - TS°

(Equação 8)

Onde H° e S° são expressos pelas Equações 4 e 5, após as devidas
simplificações:

H° = ∫ Cp° dT
S° = ∫ 𝐶𝑝°/𝑇 𝑑T

(Equação 9)
(Equação 10)

E Cp° foi obtido por meio do Método de Joback, para cada um dos possíveis
produtos da reação de produção do 5-HMF.
Após a substituição das equações de Cp° para cada produto nas equações 4 e
5 acima e respectiva integração e substituição na Equação 3, obteve-se uma
expressão para Energia Livre de Gibbs no formato da Equação 6:

G(T) = αT + βT2 + γT3 + δT4 – σTlnT

(Equação 11)

Com base na equação obtida para G(T), foi realizado um ajuste polinomial para
adequá-la ao formato da equação 2, o qual é o utilizado pelo UNISIM. Assim, foram
obtidos os valores para os coeficientes de Gibbs (a,b,c,d,e), que foram inseridos no
software computacional, durante a criação de cada um dos componentes hipotéticos. A
estimação destes parâmetros está descrita com maiores detalhes no APÊNDICE A,
deste trabalho.
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A partir das simulações realizadas para as três etapas descritas acima, foram
gerados dados de composição para todo o intervalo de temperatura de pressão prédeterminado. E com os resultados obtidos, realizou-se o estudo de caso e plotaram-se
os gráficos representativos dos valores das vazões molares de cada componente da
corrente de saída do reator para uma alimentação com glicose pura, e para misturas
de glicose e água contendo glicose com 80%, 60%, 40% e 20% em fração mássica.
Inicialmente, o processo foi realizado utilizando todos os 24 compostos, entre
eles 8 compostos da base de dados do UNISIM e 16 componentes hipotéticos criados
pelo com base no processo descrito acima, o que se optou por chamar de “simulação
completa”. Em seguida, foram realizadas simulações com os compostos mais estáveis
termodinamicamente pela “simulação completa”, com cada produto sendo analisado
individualmente em cada simulação. Num terceiro momento, foi realizada uma
simulação para avaliar a viabilidade da reação de produção de 5-HMF a partir de
glicose. E por fim, foram realizadas simulações com o intuito de analisar a escala de
estabilidade dos compostos frente ao 5-HMF. Vale salientar, que os compostos glicose
e água foram adicionados em todas as análises simuladas, sendo estes os
“componentes básicos” das simulações.
Com o intuito de simplificar o estudo, foi realizada uma nova etapa nas
simulações em que se consideraram os produtos mais estáveis, ou seja, aqueles que
obtiveram formação mais significativa. Nesta análise, observou-se a vazão mássica na
saída do reator em no mínimo de 1 kg/h perante uma vazão mássica de entrada de
reagentes de 100 kg/h no outros casos (cerca de 1% deste valor inicial).

6.4

Escolha do Pacote Termodinâmico

Com base no fato de que há uma boa quantidade e variedades de produtos
encontrados experimentalmente na síntese do 5-hidroximetilfurfural, a escolha do
pacote termodinâmico é dificultada. Assim, foi realizada uma análise prévia dos
modelos de atividade, seguida de uma análise as equações de estado, a fim de que
fosse escolhido o modelo mais adequado às necessidades do caso de estudo.
Tendo em vista que o sistema de estudo é multicomponente e, partindo da
análise dos modelos de atividade, podem ser pré-selecionados os modelos de Wilson,
NRTL e UNIQUAC. Desta maneira, para verificar a aplicabilidade desses três modelos,
foram realizadas simulações apenas com os “componentes básicos”, frutose e o
principal produto de interesse de estudo, ou seja, glicose, frutose, água e 5-HMF.
Nesta análise preliminar foi utilizada uma vazão de 100 kg/h de glicose na entrada do
reator, a uma pressão de 1 atm (utilizada experimentalmente) e a temperatura foi
variada, para fins de estudo. Os resultados são apresentados nas figuras 12,13 e 14 a
seguir:
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a) Wilson

Figura 12: Simulação simples para o modelo de Wilson.

b) NRTL

Figura 13: Simulação simples para o modelo NRTL.
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c) UNIQUAC

Figura 14: Simulação simples para o modelo UNIQUAC.

Com base na análise dos gráficos acima, incialmente observa-se que neste
intervalo de temperatura a reação é considerada uma aproximação de reação direta,
sendo apontada como “praticamente” irreversível, já que a constante de equilíbrio da
reação é alta, observação que já foi previamente relatada na literatura [43]. Os
modelos UNIQUAC e NRTL convergem nas simulações realizadas apresentando
resultados bem similares com conversão de 100% em massa da glicose em HMF e
água. Assim, nesta análise prévia podem ser avaliados como possíveis pacotes
termodinâmicos a serem escolhidos.
Para o modelo de Wilson observa-se que não o método não converge em um
ponto de temperatura (125 ºC) dentro da faixa de estudo, o que não se pode afirmar
que não houve reação nessa temperatura, provavelmente ocasionado pelo fato do
software ter atingido o número máximo de interações sem convergência, assim, para
sua utilização nesta faixa de temperatura, se faz necessária a alteração dos
parâmetros de interação dentro da interface do UNISIM. Nesta situação, pode ter
acontecido a troca do modo de reator de Gibbs para um vaso Flash pelo UNISIN no
momento da simulação. Neste novo modo de simulação em vaso Flash não ocorre
reação, assim, não se pode afirmar que o modelo de Wilson seja ruim e passível a ser
eliminado para escolha do pacote termodinâmico.
A fim de investigar essa inconsistência, realizou-se posteriormente uma nova
simulação. Para esta análise, pode-se observar na figura 15 que não se obteve a
conversão esperada de glicose em HMF, onde o modelo de Wilson apresenta
inconsciência, pois não converge dentro da faixa de temperatura e 121 a 134 °C.
Assim, para sua utilização nesta faixa de temperatura, se faz necessária a alteração
dos parâmetros de interação dentro da interface do UNISIM.
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Figura 15: Simulação para o modelo de Wilson na faixa de temperatura sem convergência.

Partindo da análise das equações de estado, observa-se que o método PRSV
é uma modificação da equação de estado de Peng-Robinson, e o método SRK-Twu é
uma modificação da equação de estado de Soave-Redlich-Kwong, que por sua vez,
estendem suas aplicações para sistemas altamente não ideais.
Tendo em vista que o sistema que se deseja analisar neste trabalho é formado
por um grande número de compostos com propriedades diversas e altamente não
ideais, foram testados os métodos PSRV e SRK-Twu para os “componentes básicos” e
HMF, da mesma maneira que foi realizado para modelos de atividade. Foram
utilizadas as mesmas vazões mássicas e condições reacionais na entrada do reator de
Gibbs citadas anteriormente para os outros métodos, e foi utilizado o mesmo intervalo
de temperatura, para fins de comparação. Os resultados obtidos são apresentados nas
figuras 16 e 17:

d) PSRV

Figura 16: Simulação simples para o modelo PSRV.
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e) SRK-Twu

Figura 17: Simulação simples para o modelo SRK-Twu.

Com base nesta análise prévia, observaram-se resultados muito similares tanto
para modelos de atividade quanto para equações de estado na faixa de temperatura
utilizada. Com exceção do modelo de atividade de Wilson, que apresenta
inconsistências que já foram discutidas anteriormente. Desta maneira os modelos de
atividade NRTL e UNIQUAC, juntamente com as equações de estado PSRV e SRKTwu poderiam ser utilizados no estudo da produção de 5-hidroximetilfurfural a partir de
glicose.
Porém, como o método PSRV é aplicável em sistemas multicomponentes não
ideais, caso que coincide com o sistema a ser analisado neste trabalho. Além de terem
sido obtidos resultados consistentes no intervalo de temperatura analisado, que
coincide com a faixa experimental relatada na literatura analisada, e este ser um
modelo amplamente utilizado para este tipo de caso não ideal, este foi o pacote
termodinâmico selecionado para utilização deste trabalho.
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CAPÍTULO 7 - RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com base na metodologia descrita no item 6.3 deste trabalho, foram realizadas
seguidas simulações. Incialmente, após a escolha da equação de estado PSRV como
modelo termodinâmico para estudo neste trabalho, foi realizada uma “simulação
completa” com todos os 24 possíveis produtos na produção do 5-HMF, onde foi
avaliada a influência da variação da temperatura, pressão e fração mássica de
solvente na corrente de alimentação de glicose, com a utilização das seguintes
composições mássicas na corrente de alimentação: glicose 100%, glicose 80%,
glicose 60%, glicose 40% e glicose 20%. Foram selecionados como solventes nesta
etapa: água, etanol e acetona. A escolha da água como solvente para as análises nas
simulações foi devido ser um dos solventes mais utilizados industrialmente, de baixo
custo além de ser um dos melhores solventes do ponto de vista ecológico, já que
possui descarte facilitado. O etanol também foi selecionado por ser um exemplo de
solvente prótico e a acetona por tratar-se de um solvente aprótico.
É importante destacar que a utilização de uma corrente com glicose pura foi
utilizada apenas para caráter de estudo de um caso extremo, ou seja, de uma solução
concentrada, tendo em vista ser um reagente sólido, e faz-se necessária sua
dissolução para a utilização no âmbito experimental.
Em seguida, foram realizadas simulações com os “componentes básicos”,
descritos anteriormente e com o produto de interesse neste trabalho 5hidroximetilfurfural. Desta maneira foi avaliada a viabilidade de sua produção a partir
de glicose, e novamente foram estudados os efeitos da temperatura, pressão e
diluição da corrente de alimentação. Também foram realizadas simulações com os
“componentes básicos”, acompanhados de cada um dos produtos mais estáveis
obtidos nas primeiras simulações individualmente. Vale salientar, que a escolha dos
produtos mais estáveis seguiu o critério estabelecido no item 6.3 deste trabalho. Ou
seja, obter cerca de 1% em massa da corrente de alimentação presente na corrente
de produto na saída do reator, com exceção do ácido fórmico e do ácido levulínico,
uma vez que estes compostos são constantemente citados como possíveis produtos
na síntese do HMF a partir de glicose, onde se optou por uma análise mais profunda
de suas obtenções.
E por fim, foram realizadas simulações com o intuito de analisar-se a
estabilidade termodinâmica dos principais produtos frente ao 5-hidroximetilfurfural,
onde foram inibidos os componentes mais estáveis termodinamicamente, até que
fosse obtido HMF como produto mais estável no ambiente de simulação.
É importante salientar, antes mesmo que seja iniciada a discussão dos
resultados obtidos por meio das simulações, que não é possível a inserção de reações
químicas no software computacional UNISIM através do reator de Gibbs. Na verdade,
o software em questão realiza análise com base nos componentes adicionados ao
ambiente de simulação, sejam eles reagentes ou produtos, realizando apenas a
recombinação dos átomos presentes nos compostos, fornecendo como produtos as
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moléculas que possuem o menor valor de Energia Livre de Gibbs, sendo assim, mais
estáveis termodinamicamente.
Portanto, as reações citadas são proposições com base nos dados de
simulação, ao pode estar ocorrendo entre os estados iniciais e finais fornecidos pelo
UNISIM por meio dos dados e gráficos obtidos. Podem também ser oriundas de dados
obtidos com base na literatura consultada na revisão bibliográfica deste estudo. Esta
afirmação não pôde ser confirmada devido fato de que neste trabalho não foram
realizadas experimentação alguma.

7.1

“Simulação completa”

A princípio, foi realizada a simulação com todos os 24 possíveis produtos
obtidos experimentalmente na síntese do 5-HMF a partir de glicose. Na figura 18 estão
representados os resultados obtidos na simulação completa da produção do HMF, no
qual foi estudado o efeito da variação da temperatura no reator. Entretanto, apenas
foram representados aqueles produtos com vazão molar significativa, para que fosse
obtida uma melhor visualização no gráfico.

Figura 18: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa”.

Verifica-se pelo gráfico acima que a conversão da glicose nos possíveis
produtos gerados ocorre em toda a faixa de temperatura analisada, de 25°C a 425°C.
A corrente de alimentação na “simulação completa” apresenta composição de 100 kg/h
de glicose pura, nas condições e temperatura e pressão de 25°C e 1 atm. Nesta
simulação pode ser observado que sempre ocorrem 100% de conversão da glicose
nesta faixa de temperatura, faixa que é observada praticamente em todas as fontes
consultadas [16,22], observação que confirma o fato de que a reação em estudo
apresenta alta constante de equilíbrio, outro dado que também é previsto na literatura
[43].
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Em temperaturas inferiores a 75°C, é predominante a reação de fragmentação,
onde foi observado presença de ácido acético como o produto mais estável
termodinamicamente pela simulação, sendo obtida a produção máxima em torno de
99,8 kg/h, ou seja, 99,8% de rendimento em massa.
Entretanto em temperaturas superiores a 75°C, é predominante a reação de
desidratação, onde o produto mais estável termodinamicamente pela simulação foi o
isomaltol. Foi obtida a produção máxima de aproximadamente 69,8 kg/h, ou seja,
cerca de 99,7% de rendimento em massa. Vale salientar que é observada uma ligeira
diminuição de sua formação em temperaturas superiores há 300°C.
Além disso, há pequena formação de HMF em temperaturas inferiores a 300°C.
Em contrapartida, ocorre maior formação de 5-hidroximetilfurfural em temperaturas
superiores a 300°C, com produção máxima de 3,7 kg/h, ou seja, cerca de 5,2% de
rendimento mássico. Observa-se também formação mais significativa dos seguintes
produtos: 2(2-hidroxiacetil)furano, 4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona, 5metil-2-furaldeído, ácido acético, ácido fórmico, ácido levulínico e água.

7.1.1 Efeito do Solvente e Diluição
Em seguida foi realizado o estudo do efeito da diluição na corrente de
alimentação de glicose da “simulação completa”. Novamente foi utilizada uma corrente
de 100 kg/h à 25°C e 1 atm. Foram utilizadas as seguintes composições mássicas na
solução contendo glicose e solvente: glicose 80%, glicose 60%, glicose 40% e glicose
20%. Utilizou-se a mesma faixa de temperatura para efeito de comparação com os
dados obtidos na “simulação completa” empregando glicose pura e foram analisados
como solventes a água, o etanol e a acetona.

a) Solução aquosa de Glicose 80% em massa usando como solvente a água

Figura 19: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa”, utilizando uma
solução aquosa de glicose em 80% em massa usando água como solvente.
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b) Solução aquosa de Glicose 60% em massa usando como solvente a água

Figura 20: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa”, utilizando uma
solução aquosa de glicose em 60% em massa usando água como solvente.

c) Solução aquosa de Glicose 40% em massa usando como solvente a água

Figura 21: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa”, utilizando uma
solução aquosa de glicose em 40% em massa usando água como solvente.

d) Solução aquosa de Glicose 20% em massa usando como solvente a água

Figura 22: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa”, utilizando uma
solução aquosa de glicose em 20% em massa usando água como solvente.
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Com base nas figuras 19, 20, 21 22, verificam-se resultados muito semelhantes
aos observados na “simulação completa” utilizando glicose pura na corrente de
alimentação. Ou seja, em temperaturas inferiores a 75°C o produto mais estável
termodinamicamente é o ácido acético e, em temperaturas superiores a 75°C,
observa-se o isomaltol como produto mais estável termodinamicamente. Ocorre
também uma ligeira diminuição da produção de isomaltol em temperaturas superiores
a 300°C.
Além disso, é novamente observada pequena formação de HMF em
temperaturas inferiores a 300°C. Em contrapartida, ocorre maior formação de 5hidroximetilfurfural em temperaturas superiores a 300°C. Observa-se também
formação mais significativa dos mesmos produtos observados na “simulação
completa” utilizando glicose pura na corrente de alimentação. É possível concluir nesta
análise prévia, que o efeito da diluição não possui grande impacto na reação de
produção de 5-hidroximetilfurfural a partir de glicose nesta faixa de temperatura, sendo
obtidos resultados muito similares em todos os casos.

e) Solução de glicose 80% em massa usando como solvente o etanol

Figura 23: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa”, utilizando uma
solução de glicose em 80% em massa usando etanol como solvente.
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f) Solução de glicose 60% em massa usando como solvente o etanol

Figura 24: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa”, utilizando uma
solução de glicose em 60% em massa usando etanol como solvente.

g) Solução de glicose 40% em massa usando como solvente o etanol

Figura 25: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa”, utilizando uma
solução de glicose em 40% em massa em etanol usando etanol como solvente.

h) Solução de glicose 20% em massa usando como solvente o etanol

Figura 26: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa”, utilizando uma
solução de glicose em 20% em massa em etanol usando etanol como solvente.
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Com base nas figuras 23, 24, 25 e 26, onde foi utilizado etanol como solvente,
verificam-se resultados contrastantes ao observados com a utilização de água como
solvente. Em temperaturas inferiores a 75°C são observados como produtos mais
estáveis termodinamicamente o ácido acético e o ácido levulínico e, em temperaturas
superiores a 75°C, observa-se o 5-metil-2-furaldeído como produto mais estável
termodinamicamente. Nesta análise não se obteve produção significativa de HMF,
isomaltol e 4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona na simulação. Destaca-se
também o fato de sempre ser observado 100% de conversão em todas as simulações
utilizando etanol como solvente, e que a diluição da corrente de alimentação não afeta
a produção dos principais produtos de maneira significativa, possivelmente devido às
altas constantes de equilíbrio das reações estudadas.

i)

Solução de glicose 80% em massa usando como solvente a acetona

Figura 27: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa”, utilizando uma
solução de glicose em 80% em massa usando acetona como solvente.

j)

Solução de glicose 60% em massa usando como solvente a acetona

Figura 28: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa”, utilizando uma
solução de glicose em 60% em massa usando acetona como solvente.
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k) Solução de glicose 40% em massa usando como solvente a acetona

Figura 29: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa”, utilizando uma
solução de glicose em 40% em massa usando acetona como solvente.

l)

Solução de glicose 20% em massa usando como solvente a acetona

Figura 30: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa”, utilizando uma
solução de glicose em 20% em massa usando acetona como solvente.

Com base nas figuras 27, 28, 29 e 30, onde foi utilizada acetona com solvente,
são observados resultados similares aos obtidos com a utilização de etanol. Em
temperaturas inferiores a 75 °C são identificados como produtos termodinamicamente
mais estáveis o ácido acético e o ácido levulínico. Porém, observa-se uma diminuição
significativa da produção de ácido levulínico nesta faixa de temperatura e,
consequentemente, um aumento na produção do ácido acético. Entretanto, em
temperaturas superiores a 75 °C, de maneira análoga ao observado com a utilização
do etanol como solvente, o 5-metil-2-furaldeído apresenta-se como o produto mais
estável termodinamicamente, não sendo observadas produções expressivas de outros
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possíveis produtos nesta faixa de temperatura. E, novamente observa-se 100% de
conversão em todas as simulações utilizando acetona como solvente, além da diluição
da corrente de alimentação não afetar a produção dos principais produtos.
7.1.2 Efeito da Pressão
Como descrito anteriormente, após a análise do efeito da diluição na corrente
de alimentação do reator, foi realizado o estudo do efeito da pressão na “simulação
completa”, tendo em vista que na faixa de temperatura observada pode ocorrer a
ebulição dos possíveis produtos. Novamente, foi utilizada uma corrente de
alimentação de glicose pura com vazão mássica de 100 kg/h a 25°C e 1 atm. Foi
observado o efeito da variação da pressão de 1 atm até 10 atm, para as seguintes
temperaturas no reator: 50°C, 100°C, 150°C, 200°C, 250°C, 300°C, 350°C, 400° e
425°C. O resultado pode ser observado nas figuras 30 e 31, porém para maiores
detalhes consulte o APÊNDICE C deste trabalho.

a) “Simulação completa” a 100°C

Figura 31: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa” no reator a 100°C.

b) “Simulação completa” a 400°C

Figura 32: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa” no reator a 400°C.
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Pode ser observado com base nas figuras 31 e 32, e no APÊNDICE C, que em
temperaturas inferiores a 350°C, o efeito da variação da pressão é praticamente nulo e
não causa mudança significativa na produção de principais produtos. Porém em
temperaturas superiores a 350°C o efeito da pressão é mais acentuado, observando
que em maiores pressões há diminuição da produção do isomaltol, produto mais
estável termodinamicamente, além de ser observada a maior produção de
4-hidroxi-2-(hidroxiacetil)-5-metil-3(2H)-furanona.

7.2

“Simulações básicas”

Seguindo a metodologia descrita anteriormente no item 6.3 deste trabalho,
foram realizadas simulações com os “componentes básicos”, juntamente com os
produtos mais estáveis termodinamicamente segundo a “simulação completa”. Uma
vez que, independente dos possíveis mecanismos das reações associadas à produção
do 5-HMF e dos possíveis intermediários destas reações, apenas com o conhecimento
dos estágios inicial e final, é possível realizar análise termodinâmica das reações. Ou
seja, apenas com a utilização dos reagentes e produtos é possível realizar a análise
da viabilidade destas reações no UNISIM.
Os produtos escolhidos para esta análise foram: 5-hidroximetilfurfural, 4hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona, ácido levulínico, ácido fórmico,
isomaltol e ácido acético. Para efeito de comparação com a “simulação completa”, foi
utilizada uma corrente de alimentação de glicose pura de 100 kg/h a 25°C e 1 atm, e
foi analisado o efeito da diluição na corrente de alimentação do reator utilizando
apenas água como solvente.

a) 5-Hidroximetilfurfural
Inicialmente foi realizada a análise da produção de HMF a partir de glicose,
onde se utilizou uma “simulação básica” com os seguintes compostos: glicose, água e
5-HMF. Os resultados podem ser observados nas figuras 33 e 34, e optou-se pela
exposição apenas dos resultados obtidos utilizando corrente de alimentação composta
por glicose pura, e por uma solução aquosa de glicose 20% em massa, ou seja, os
dois extremos do estudo de caso. Para uma análise mais detalhada deste caso, com a
observação de todos os resultados obtidos, consulte o APÊNDICE D deste trabalho.

61

Figura 33: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando HMF e
glicose pura na corrente de alimentação do reator.

Figura 34: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando HMF,
juntamente com uma solução aquosa de glicose 20% em massa na corrente de alimentação do
reator.

Como pode ser observado nos gráficos acima, ocorrem 100% de conversão
mássica em toda a faixa de temperatura analisada e a reação, como destacada
anteriormente, é praticamente irreversível, visto que a diluição da corrente de
alimentação em nada altera a conversão da glicose em HMF na faixa de temperatura
analisada.
Desta maneira é possível comprovar a viabilidade da produção de 5-HMF a
partir de glicose, uma vez que é um processo termodinamicamente possível de ser
realizado, apesar do fato do 5-hidroximetilfurural não ser o produto mais estável
termodinamicamente, como pode ser observado na “simulação completa” descrita
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anteriormente (item 7.1), e a sua produção ocorre pela desidratação da glicose, como
pode ser observado simplificadamente na figura 7.
Destaca-se que esta reação ocorre inicialmente com uma etapa de
isomerização da glicose em frutose e posteriormente sua desidratação que resulta na
produção do 5-HMF. Porém, como o intuito desta etapa foi apenas a comprovação da
viabilidade de conversão de glicose em HMF, não se faz necessária a inclusão de
frutose no ambiente de simulação, de forma que para a análise termodinâmica da
reação, é apenas imprescindível o conhecimento dos reagentes e produtos da reação,
ou seja, da Energia Livre de Gibbs inicial e final.

b) Isomaltol
Em seguida, realizou-se o estudo da produção de isomaltol a partir de glicose,
que se apresentou como o produto mais estável termodinamicamente dentro os
produtos possíveis, segundo a “simulação completa” (item 7.1). Desta maneira, foi
realizado o estudo utilizando uma “simulação básica” com os seguintes compostos:
glicose, água e isomaltol. Os resultados podem ser observados nas figuras 35 e 36.
De forma análoga ao realizado para o HMF, optou-se pela exposição apenas dos
resultados obtidos utilizando corrente de alimentação composta por glicose pura e por
uma solução aquosa de glicose 20% em massa, ou seja, os dois extremos do estudo
de caso. Para uma análise mais detalhada deste caso, com a observação de todos os
resultados obtidos, consulte o APÊNDICE D deste trabalho.

Figura 35: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando Isomaltol,
juntamente com glicose pura na corrente de alimentação do reator.

63

Figura 36: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando isomaltol,
juntamente com uma solução aquosa de glicose 20% em massa na corrente de alimentação do
reator.

Com base nas figuras 35 e 36 é observado que ocorrem 100% de conversão
da glicose em toda a faixa de temperatura analisada e a reação de conversão de
glicose em isomaltol também pode ser considerada praticamente irreversível, de
maneira análoga ao que foi observado para a “simulação básica” utilizando HMF, já
que novamente a diluição da corrente de alimentação em nada altera a conversão da
glicose em produto na faixa de temperatura analisada. Além disso, a produção do
isomaltol possivelmente pode ser decorrente da desidratação da glicose, como
observado na figura 37 e previsto na literatura [22].
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Figura 37: Proposta de reação de obtenção do isomaltol a partir da desidratação de glicose.

c) Ácido Levulínico e Ácido Fórmico
Posteriormente, realizou-se o estudo da produção de ácido levulínico e ácido
fórmico, sendo utilizada uma “simulação básica” com os seguintes compostos: glicose,
água, ácido levulínico e ácido fórmico, tendo em vista que estes produtos estão entre
os mais citados na revisão bibliográfica presente neste trabalho, apesar de ambos não
apresentarem produção bastante expressiva na “simulação completa”, ou seja, abaixo
de 1% em massa. Os resultados podem ser observados nas figuras 38 e 39, e
novamente optou-se pela exposição apenas dos resultados obtidos utilizando corrente
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de alimentação composta por glicose pura, e por uma solução aquosa de glicose 20%
em massa, ou seja, os dois extremos do estudo de caso. Para uma análise mais
detalhada deste caso, com a observação de todos os resultados obtidos, consulte o
APÊNDICE D deste trabalho.

Figura 38: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando ácido
fórmico e ácido levulínico, além de glicose pura na corrente de alimentação do reator.

Figura 39: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando ácido
fórmico e ácido levulínico, além de uma solução aquosa de glicose 20% em massa na corrente
de alimentação do reator.

Com base nas figuras acima se observa a ocorrência de 100% de conversão
mássica em toda a faixa de temperatura analisada e a reação de conversão de glicose
em ácido levulínico e ácido fórmico também é praticamente irreversível, de maneira
análoga ao que foi observada para a simulação básica utilizando HMF, e assim, a
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diluição da corrente de alimentação em nada altera a conversão da glicose em produto
na faixa de temperatura analisada. Com base na estequiometria sugere-se que a
produção de ácido fórmico e ácido levulínico ocorra pela fragmentação da glicose,
como observado na figura 40 e previsto na literatura [22].
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Figura 40:: Proposta de reação de obtenção de Ácido Levulínico e Ácido Fórmico a partir da
fragmentação de glicose.

d) 4-Hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona
Dando seguimento aos estudos de caso, foi realizada a análise da produção de
4-Hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona a partir de glicose, produto este que
apresentou produção muito similar à obtida pelo HMF na “simulação completa”. Neste
estudo utilizou-se uma “simulação básica” com os seguintes compostos: glicose, água
e 4-Hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona. Os resultados podem ser
observados nas figuras 41 e 42, e da mesma maneira que nos casos anteriores,
optou-se pela exposição apenas dos resultados obtidos utilizando corrente de
alimentação composta por glicose pura, e por uma solução aquosa de glicose 20% em
massa, ou seja, os dois extremos do estudo de caso. Para uma análise mais
detalhada deste caso, com a observação de todos os resultados obtidos, consulte o
APÊNDICE D deste trabalho.
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Figura 41: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando
4-Hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona, além de glicose pura na corrente de
alimentação do reator.

Figura 42: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando
4-Hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona, além de uma solução aquosa de glicose 20%
em massa na corrente de alimentação do reator.

Tendo como base as figuras 41 e 42, é observado que ocorrem 100% de
conversão mássica em toda a faixa de temperatura analisada e a reação de conversão
de glicose em 4-Hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona também é praticamente
irreversível, de maneira análoga ao que foi observado para a simulação básica
utilizando HMF, de forma que a diluição da corrente de alimentação em nada altera a
conversão da glicose em produto na faixa de temperatura analisada. Além do mais, a
produção de 4-Hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona possivelmente é
decorrente da desidratação de glicose, como observado na figura 43 e previsto na
literatura [22].

67

OH
HO

O

OH

+

O

HO

O

OH

2 H2 O

HO

OH
4-Hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3-(2H)-furanona

glicose

Figura 43: Proposta de reação para obtenção de 4-Hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)furanona a partir da desidratação de glicose.

e) Ácido Acético
Primeiramente deve ser destacado o fato de não ter sido possível realizar a
“simulação básica” para o ácido acético com a utilização do Reator de Gibbs, uma vez
que os resultados obtidos foram inconsistentes, alternando pontos onde havia 100%
de conversão da glicose e outros onde simplesmente não havia nenhuma conversão e
o software não convergia. Ainda puderam ser observadas outras inconsistências,
como o fato de não haver à conversão de glicose em ácido acético em algumas
temperaturas específicas, quando são utilizadas correntes de glicose diluída na
alimentação do reator. Estes resultados não confiáveis podem ser devidos à limitação
do software em reproduzir a reação em questão, já que este é mais indicado para
compostos petroquímicos. De outra forma, a inconfiabilidade desses resultados pode
ter sido ocasionada pelo pacote termodinâmico escolhido, pois este aparentemente é
incapaz de retratar esta reação de maneira fiel à realidade. Entretanto, também são
obtidos resultados semelhantes com a utilização de modelos de atividade, como o
UNIQUAC, por exemplo.
Desta maneira, optou-se pela utilização de um Reator de Equilíbrio no
UNISIM, onde foi realizada a análise da produção de ácido acético a partir de glicose.
Apesar deste reator também efetuar os cálculos da Energia Livre de Gibbs para
analisar os possíveis produtos, foi possível inserir a reação a ser estudada no
ambiente de simulação, apresentando convergência pelo software. A produção do
ácido acético foi proposta pela realização da fragmentação da glicose, como pode ser
observado na figura a seguir.
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Figura 44: Proposta de reação para obtenção de 4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)furanona a partir da fragmentação de glicose.
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Como observado na “simulação completa”, o ácido acético foi identificado
como produto mais estável termodinamicamente em temperaturas inferiores a 75°C,
desta maneira faz-se necessário uma melhor análise de sua obtenção. Para esse
estudo utilizou-se uma “simulação básica” com os seguintes compostos: glicose, água
e ácido acético.
Os resultados obtidos nas simulações podem ser observados nas figuras 45 e
46 e, da mesma maneira que nos casos anteriores, optou-se pela exposição apenas
dos resultados obtidos utilizando corrente de alimentação composta por glicose pura, e
por uma solução aquosa de glicose 20% em massa, ou seja, os dois extremos do
estudo de caso. Para uma análise mais detalhada deste caso, com a observação de
todos os resultados obtidos, consulte o APÊNDICE D deste trabalho.

Figura 45: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando Ácido
Acético, juntamente com glicose pura na corrente de alimentação do reator.

Tendo como base a figura 45 observa-se 100 % de conversão da glicose em
ácido acético em temperaturas superiores a 100°C, onde ocorre a mudança dos
compostos da fase líquida para fase vapor. Entretanto, não é observada sua produção
em temperaturas inferiores a 100°C, fato não observado na “simulação completa”,
onde foi indicado o ácido acético como produto mais estável termodinamicamente em
temperaturas inferiores a 75°C.
De maneira análoga as outras “simulações básicas” foram realizadas levando
em conta o efeito da diluição da corrente de alimentação. Assim, foram observados
resultados muito semelhantes, como pode ser observado na figura 46.
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Figura 46: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando Ácido
Acético, além de uma solução aquosa de glicose 20% em massa na corrente de alimentação
do reator.

Nesta simulação pode-se observar que ocorrem 100% de conversão da
glicose em ácido acético em temperaturas superiores a 75°C, onde também ocorre a
mudança dos compostos da fase líquida para a fase vapor. Diferentemente do
observado com a utilização de soluções aquosas de glicose mais concentradas com a
utilização de uma corrente de alimentação composta por uma solução aquosa de
glicose 20% em massa, é observada a produção de ácido acético na temperatura de
100°C, vide APÊNDICE D.
Desta maneira, a reação de conversão de glicose em ácido acético também
pode ser considerada como “praticamente irreversível”, de maneira análoga ao que foi
observado para a simulação básica utilizando HMF, já que é alto o valor da constante
de equilíbrio, tendo em vista que a diluição da corrente de alimentação praticamente
não altera a conversão da glicose em produto na faixa de temperatura analisada,
sendo apenas observada alguma alteração com a utilização de uma solução aquosa
de glicose 20% em massa.

7.3

Simulação com Inibição

Após a realização da “simulação completa” e das “simulações básicas” com
os prováveis produtos mais relevantes, verificou-se a estabilidade termodinâmica
destes produtos frente ao 5-HMF, onde foram realizadas “simulações com inibição”,
em que o produto mais estável termodinamicamente obtido na simulação anterior foi
sucessivamente inibido na posterior até que fosse alcançado o 5-hidroximetilfurfural
como produto majoritário.
Neste estudo foi utilizada a mesma faixa de temperatura descrita nos casos
anteriores para efeito de comparação. E, de maneira análoga as análises anteriores a
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alimentação do reator, foi executada com uma corrente de 100 Kg/h de glicose pura a
25°C e 1 atm.

a) “Simulação com Inibição” do Isomaltol
Desenvolveu-se uma simulação com todos os 24 possíveis produtos utilizados
na “simulação completa”, onde o isomaltol foi inibido, tendo como base o item 7.1.1
deste trabalho, onde o mesmo foi avaliado como o produto mais estável
termodinamicamente na maior faixa de temperatura, que coincide com a utilizada
experimentalmente segundo a revisão bibliográfica realizada.
À vista disso, será possível avaliar uma escala de estabilidade termodinâmica
dos principais produtos frente ao produto de interesse deste trabalho, para que
possam ser estudadas alternativas para tornar a produção de HMF a partir de glicose
mais seletiva e viável tanto economicamente quanto experimentalmente.
Os
resultados obtidos podem ser observados na figura 47.

Figura 47: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação com inibição” do Isomaltol.

Analisando a simulação descrita pelo grafico acima, a partir da inibição da
produção do isomaltol no ambiente de simulação, ocorre produção mais significativa
de ácido acético em temperaturas inferiores a 75°C, sendo este o produto mais estável
termodinamicamente nestas condições, com produção máxima de 99,8 Kg/h, ou seja,
cerca de 98% de rendimento. Também pode ser observado produção significativa de
5-metil-2-furaldeído neste intervalo.
Além disso, no intervalo de temperatura de 75°C até 200°C nota-se maior
produção de 2-(2-hidroxiacetil)furano, sendo o produdo mais estável
termodinamicamente, onde observa-se produção máxima de 68,1 Kg/h, com cerca de
97% de produção. Também é observado produção significativa de HMF neste
intervalo, com produção máxima de cerca de 31 kg/h, ou seja cerca de 44% de
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rendimento em massa. Na figura 48 é proposta a reação para produção de
2-(2-hidroxiacetil)furano a partir de glicose.
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Figura 48: Proposta de reação para obtenção de 2-(2-hidroxiacetil)furano a partir da
desidratação de glicose.

Em contrapartida, em temperaturas superiores a 200°C destaca-se como
produto mais estável termodinamicamente o 5-hidroximetilfurfural, com produção
máxima de cerca 58 Kg/h, ou seja, cerca de 82% de rendimento em massa. Todavia,
em temperaturas superiores a 360°C a situação inverte, sendo observado como
produto mais estável termodinamicamente o 4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)furanona, observando-se também ocorrencia do 5-hidroximetilfurfural, com cerca de de
33 Kg/h, resultando em cerca de 47% de rendimento mássico.
Vale salientar que novamente ocorrem 100% de conversão em toda a faixa de
temperatura analisada e as reações envolvidas na produção destes produtos podem
ser consideradas “praticamente irreversíveis” neste intervalo, ou seja, possuem altos
valores de constante de equilíbrio.

b) “Simulação com Inibição” do 2-(2-hidroxiacetil)furano e isomaltol
Após a realização da “simulação com inibição” do isomaltol, foi realizada a
“simulação com inibição” do 2-(2-hidroxiacetil)furano, onde ambos compostos foram
inibidos com intuito de analisar a estabilidade termodinâmica dos produtos restantes
em relação ao HMF, assim maximizando sua produção. A simulação foi realizada
utilizando os mesmos parâmetros estabelecidos anteriormente para a “simulação com
inibição” do isomaltol, para efeito de comparação, e os resultados estão descritos na
figura 49.

72

Figura 49: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação com inibição” do 2(2hidroxiacetil)furano.

Nestas novas condições, onde se faz a inibição de formação do isomaltol e do
2-(2-hidroacetil)furano, observa-se em temperaturas inferiores a 75°C a produção mais
significativa de ácido acético, sendo este o produto mais estável termodinamicamente.
É observada também ocorrência de ácido fórmico, com produção máxima de cerca de
12,6 Kg/h.
Entretando, em temperaturas superiores a 75°C é observado como produto
mais estável termodinamicamente o 5-hidroximetilfurfural, com produção máxima de
cerca de 70 Kg/h, ou seja, praticamente 100% de conversão máxima e não foi
observado produção significativa de 4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona
como na “simulação com inibição” do isomaltol. É importante ressaltar, que da mesma
forma que na simulação anterior, é observado 100% de conversão em toda a faixa de
temperatura analisada e as reações envolvidas na produção destes produtos podem
ser consideradas “praticamente” irreversíveis, dados os altos valores de constante de
equilíbrio.
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CAPÍTULO 8 – CONCLUSÃO
Por meio de todas as simulações realizadas no UNISIM, inicialmente
verificou-se que a produção de 5-hidroximetilfurfural a partir de glicose é viável
termodinamicamente, ou seja, o HMF fornece valores de Energia Livre de Gibbs
menores que a glicose e é considerado um produto possível nas análises. Também foi
constatado que a produção do 5-HMF é realizada por meio de uma reação com alto
valor de constante de equilíbrio, sendo “praticamente” irreversível, onde sempre
ocorrem 100% de conversão da glicose, algo que já foi estudado e previsto
anteriormente [43], considerando que não houve alteração na produção do HMF a
partir de glicose, mesmo com a variação dos parâmetros da reação como temperatura,
pressão ou diluição da corrente de alimentação do reator.
Com base na “simulação completa” observou-se que dentre os 24 possiveis
produtos na produção do HMF a partir de glicose (Tabela 3), os que apresentaram
produção mais significativa de acordo com os critérios estabelecidos no item 6.3 deste
trabalho foram: 5-hidroximetilfurfural, 4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona,
isomaltol e ácido acético. Desta maneira, estes seriam os produtos mais estáveis
termodinamicamente na faixa de temperatura analisada pela utilização do reator de
Gibbs no ambiente de simulação do UNISIM. Destacando-se o isomaltol como produto
de maior produção na maior parte da faixa de temperatura analisada, que coincide
com a utilizada experimentalmente na obtenção do HMF.
É importante ressaltar que em todo intervalo de temperatura analisado ocorre
100% de conversão da glicose, e que não são observadas alterações pela diluição da
corrente de alimentação do reator, caracterizando as possíveis reações envolvidas na
produção do HMF como praticamente irreversíveis neste intervalo analisado.
Posteriormente, estes compostos mais estáveis termodinamicamente foram
analisados “nas simulações” básicas, ainda se optou pelo estudo da formação de
ácido levulínico e do ácido fórmico, uma vez que estes compostos são constantemente
relatados como possíveis produtos oriundos de relações paralelas a da obtenção do 5HMF.
Nas “simulações básicas” foi examinado a viabilidade termodinâmica da
produção de 5-hidroximetilfurfural, 4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona,
isomaltol, ácido acético, ácido fórmico e ácido levulínico a partir de glicose, no qual
foram propostas as possíveis reações para obtenção destes produtos e os resultados
apresentaram-se muito similares, sendo observado sempre 100% de conversão da
glicose no intervalo de temperatura analisado, e não foi notada alteração expressiva
em nenhum parâmetro das reações com a análise do efeito da diluição na corrente de
alimentação. Com exceção da obtenção do ácido acético, que apesar da viabilidade
termodinamicamente, não é observada a convergência no software. Assim, não foi
possível realizar uma análise mais detalhada de sua produção com a utilização do
Reator de Gibbs, talvez por limitação do pacote termodinâmico escolhido ou do próprio
UNISIM. Desta maneira, optou-se pela utilização do Reator de Equilíbrio para retratar
de maneira mais fiel a sua produção a partir de glicose, e a apresentação dos dados
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obtidos com sua utilização no ambiente de simulação estão presentes no
APÊNDICE D deste trabalho.
Com a utilização das “simulações com inibição” efetuou-se a análise
termodinâmica dos compostos frente ao HMF, a princípio foi feita a análise do impacto
da inibição do isomaltol na reação, sendo observado como produtos mais estáveis: 2(2-hidroxiacetil)furano, HMF, 4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona , 5-metil2-furaldeido e ácido acético. Porém, apenas com a inibição do isomaltol é possível
obter 5-HMF com maior rendimento e seletividade na faixa de temperatura de 200°C a
350 °C (Figura 47), aumentando a viabilidade de sua produção a partir de glicose. Em
seguida, com a realização da segunda etapa das “simulações com inibição”, onde
foram inibidos o isomaltol juntamente com o 2-(2-hiddroxiacetil)furano, foram
observados como produtos mais estáveis o HMF, 5-metil-2-furaldeído e ácido acético.
Contudo, em temperaturas superiores a 75 °C, faixa de temperatura que coincide com
a utilizada experimentalmente, é observada a produção de 5-hidroximetilfurfural com
praticamente 100% de conversão (Figura 49). Destaca-se novamente o fato de ocorrer
sempre 100% de conversão da glicose em todas as “simulações com inibição” e as
possíveis reações apresentarem altos valores de constante de equilíbrio, sendo
“praticamente” irreversíveis no intervalo de temperatura analisado.

75

CAPÍTULO 9 – RECOMENDAÇÕES
A fim de dar-se continuidade neste trabalho, sugere-se:


Inclusão no ambiente de simulação de todos os compostos obtidos
experimentalmente, como o ácido húmico, por exemplo, sendo este um
dos produtos oriundos de reações de condensação na síntese do HMF
a partir de glicose, e não pode ser adicionado por limitação do próprio
método.



Realizar o estudo cinético da produção de 5-hidroximetilfurfural a partir
de glicose. A fim de se analisar que a energia de ativação para a
formação deste composto não seja proibitiva para a realização da
reação.



Comparar os valores de capacidade calorífica dos compostos
hipotéticos obtidas pelo método de Joback com os observados na
literatura e estimar o erro no cálculo dos coeficientes da expressão da
Energia Livre de Gibbs (equação 2).



Tendo em vista que a maior parte dos produtos obtidos na reação
estudada não estar presentes no banco de dados do UNISIM, então
houve a necessidade da criação de componentes hipotéticos. Desta
maneira, propõe-se a utilização de outros softwares computacionais que
englobem uma maior quantidade de produtos e, consequentemente
produzam resultados mais confiáveis.



Realizar a análise dos catalisadores mais indicados para a produção do
HMF a partir de glicose.



Realizar a inibição de outros compostos, e verificar se há a formação de
mais compostos estáveis.



Realizar o estudo do impacto de outros parâmetros na reação.



Realizar a análise termodinâmica da produção do ácido acético a partir
de glicose com a utilização de outros pacotes termodinâmicos ou
softwares computacionais.
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APÊNDICE A
Como descrito anteriormente no item 6.3 deste trabalho, seguem abaixo os
coeficientes da Energia Livre de Gibbs (a, b, c, d, e) da Equação 2, estimados pelo
método de Joback para cada um dos produtos não presentes no banco de dados do
UNISIM.

Figura 50: Coeficientes da Energia Livre de Gibbs (Equação 2) estimados pelo método de Joback para o
5-HMF.

Figura 51: Coeficientes da Energia Livre de Gibbs (Equação 2) estimados pelo método de Joback para a
frutose.
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Figura 52: Coeficientes da Energia Livre de Gibbs (Equação 2) estimados pelo método de Joback para a
2,3-butanodiona.

Figura 53: Coeficientes da Energia Livre de Gibbs (Equação 2) estimados pelo método de Joback para o
glicolaldeído.

Figura 54: Coeficientes da Energia Livre de Gibbs (Equação 2) estimados pelo método de Joback para o
ácido glicérico.
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Figura 55: Coeficientes da Energia Livre de Gibbs (Equação 2) estimados pelo método de Joback para a
glicerona.

Figura 56: Coeficientes da Energia Livre de Gibbs (Equação 2) estimados pelo método de Joback para o
isomaltol.

Figura 57: Coeficientes da Energia Livre de Gibbs (Equação 2) estimados pelo método de Joback para o
metilglioxal.
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Figura 58: Coeficientes da Energia Livre de Gibbs (Equação 2) estimados pelo método de Joback
para o gliceraldeído.

Figura 59: Coeficientes da Energia Livre de Gibbs (Equação 2) estimados pelo método de Joback para o
5-metil-2-furaldeído.

Figura 60: Coeficientes da Energia Livre de Gibbs (Equação 2) estimados pelo método de Joback para a
α-angelica lactona.
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Figura 61: Coeficientes da Energia Livre de Gibbs (Equação 2) estimados pelo método de Joback para a
β-angelica lactona.

Figura 62: Coeficientes da Energia Livre de Gibbs (Equação 2) estimados pelo método de Joback para a
4-hidroxi-2,3,5-hexanotriona.

Figura 63: Coeficientes da Energia Livre de Gibbs (Equação 2) estimados pelo método de Joback para o
2-(2-hidroacetil)furano.
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Figura 64: Coeficientes da Energia Livre de Gibbs (Equação 2) estimados pelo método de Joback para a
4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona.
.
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APÊNDICE B
Tabela 7: Vazões mássicas em Kg/h na corrente de saída do reator na “simulação completa” utilizando como alimentação glicose pura.

Temperatura(°C)
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425

2(2-hidroxiacetil)furano
0.00000
3.45E-04
4.13E-01
3.14E-01
2.43E-01
1.92E-01
1.18E-01
1.26E-01
1.04E-01
8.64E-02
7.23E-02
6.09E-02
5.14E-02
4.35E-02
3.68E-02
3.10E-02
2.58E-02

4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona
6.86E-37
4.72E-14
9.59E-11
3.57E-09
4.31E-08
4.00E-07
4.34E-05
1.85E-05
9.85E-05
4.59E-04
1.90E-03
7.16E-03
2.47E-02
7.87E-02
2.34E-01
6.53E-01
1.71E+00

5-metil-2-furaldeído
2.34E-26
0.0322941
0.23569
0.00372316
2.31E-05
1.35E-07
4.16E-10
3.39E-12
1.41E-14
5.04E-17
1.55E-19
3.32E-27
1.36E-32
2.24E-37
1.13E-16
1.11E-38
5.33E-37

Ácido Acético
71.428
7.13E+01
2.13E-06
3.31E-15
5.21E-24
6.39E-33
3.79E-37
6.16E-37
1.12E-36
1.93E-37
2.15E-37
9.41E-37
5.79E-37
1.54E-37
9.93E-37
4.05E-37
3.03E-37

HMF
1.46E-34
7.75E-07
3.31E-03
7.94E-03
1.70E-02
3.36E-02
4.72E-02
1.06E-01
1.75E-01
2.74E-01
4.14E-01
6.06E-01
8.59E-01
1.19E+00
1.59E+00
2.09E+00
2.65E+00

Ácido Fórmico
5.22E-05
1.35E-02
9.85E-02
1.56E-03
9.66E-06
5.62E-08
1.74E-10
1.42E-12
5.88E-15
2.11E-17
6.46E-20
2.02E-17
2.32E-17
1.69E-17
9.08E-37
3.36E-18
1.17E-18

H2O
28.5707
28.6075
49.9793
49.9983
49.9986
49.9986
49.9986
49.9986
49.9986
49.9986
49.9984
49.9977
49.9955
49.9888
49.9693
49.917
49.7853

Isomaltol
2.73E-28
0.0488026
49.2697
49.6741
49.7407
49.7751
49.8355
49.7685
49.7224
49.6399
49.5125
49.3281
49.0691
48.7034
48.1654
47.3111
45.8329

Ácido Levulínico
0.000131797
4.48E-06
4.14E-31
2.21E-36
3.10E-37
1.96E-40
9.48E-37
1.40E-36
1.40E-36
1.58E-36
1.85E-36
5.44E-46
2.90E-46
2.51E-46
2.36E-46
2.31E-46
2.30E-46
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Tabela 8: Vazões mássicas em Kg/h na corrente de saída do reator na “simulação completa” utilizando como alimentação uma solução aquosa de glicose
80% em massa.

Temperatura(°C) 2(2-hidroxiacetil)furano
0.00000
25
2.33E-01
50
3.33E-01
75
2.57E-01
100
2.03E-01
125
1.66E-01
150
1.44E-01
175
1.41E-01
200
1.42E-01
225
1.18E-01
250
9.88E-02
275
8.31E-02
300
7.02E-02
325
5.95E-02
350
5.03E-02
375
4.24E-02
400
3.54E-02
425

4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona
2.48E-37
5.74E-11
4.23E-08
4.19E-07
3.14E-06
1.82E-05
7.82E-05
1.87E-04
1.18E-04
5.48E-04
2.28E-03
8.55E-03
2.95E-02
9.40E-02
2.80E-01
7.81E-01
2.04E+00

5-metil-2-furaldeído
2.20E-20
1.55946
0.0162059
0.000196102
2.40E-06
2.72E-08
2.72E-10
2.39E-12
1.43E-14
5.12E-17
1.55E-19
2.58E-16
4.30E-17
1.60E-17
6.47E-38
3.06E-37
8.50E-38

Ácido Acético
97.5517
4.91E+01
2.59E-07
5.84E-16
1.30E-24
2.27E-33
3.50E-37
3.20E-37
3.91E-37
2.10E-37
1.80E-37
9.08E-38
2.63E-37
6.79E-38
3.04E-37
1.38E-37
1.15E-37

HMF
7.29E-27
5.25E-04
2.77E-03
6.68E-03
1.45E-02
2.93E-02
5.77E-02
1.19E-01
2.38E-01
3.75E-01
5.66E-01
8.27E-01
1.17E+00
1.62E+00
2.18E+00
2.85E+00
3.63E+00

Ácido Fórmico
0.00198473
6.52E-01
6.77E-03
8.20E-05
1.00E-06
1.14E-08
1.14E-10
9.98E-13
5.96E-15
2.14E-17
6.61E-20
2.67E-28
7.56E-33
1.76E-37
4.20E-17
3.35E-17
1.35E-17

H2O
2.43971
16.8372
31.7048
31.7061
31.7061
31.7061
31.7061
31.7061
31.7061
31.706
31.7058
31.705
31.7024
31.6944
31.6711
31.6085
31.4508

Isomaltol
1.41E-21
31.5778
67.9355
68.0298
68.0761
68.0982
68.0914
68.0322
67.9129
67.8003
67.6265
67.3755
67.0243
66.5328
65.8205
64.713
62.8388

Ácido Levulínico
0.00500765
1.23E-06
6.14E-29
7.42E-37
2.29E-37
7.42E-41
6.63E-37
3.85E-37
7.12E-37
4.14E-37
2.24E-37
1.88E-46
9.95E-47
8.58E-47
8.06E-47
7.89E-47
7.86E-47
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Tabela 9: Vazões mássicas em Kg/h na corrente de saída do reator na “simulação completa” utilizando como alimentação uma solução aquosa de glicose
60% em massa.

Temperatura(°C)
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425

2(2-hidroxiacetil)furano
0.00000
1.73E-01
3.20E-01
2.47E-01
1.95E-01
1.60E-01
1.40E-01
1.40E-01
1.36E-01
1.13E-01
9.49E-02
7.99E-02
6.75E-02
5.71E-02
4.84E-02
4.08E-02
3.40E-02

4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona
2.39E-38
3.60E-11
4.07E-08
4.02E-07
3.01E-06
1.74E-05
7.32E-05
1.56E-04
1.16E-04
5.41E-04
2.25E-03
8.44E-03
2.91E-02
9.28E-02
2.76E-01
7.71E-01
2.02E+00

5-metil-2-furaldeído
8.20E-22
1.31364
0.0165771
0.000204829
2.55E-06
2.92E-08
2.93E-10
2.58E-12
1.43E-14
5.15E-17
1.58E-19
3.04E-17
5.56E-17
2.13E-17
5.61E-38
5.44E-17
3.77E-37

Ácido Acético
93.745
5.74E+01
2.65E-07
6.13E-16
1.38E-24
2.44E-33
3.68E-37
2.36E-37
4.44E-37
4.71E-37
1.83E-37
8.96E-38
2.81E-37
5.00E-37
3.55E-37
1.62E-37
1.53E-37

HMF
1.60E-28
3.89E-04
2.67E-03
6.43E-03
1.40E-02
2.83E-02
5.62E-02
1.19E-01
2.29E-01
3.60E-01
5.44E-01
7.95E-01
1.13E+00
1.56E+00
2.09E+00
2.74E+00
3.49E+00

Ácido Fórmico
0.000940169
5.49E-01
6.93E-03
8.56E-05
1.06E-06
1.22E-08
1.23E-10
1.08E-12
6.00E-15
2.15E-17
6.59E-20
2.30E-27
5.91E-33
1.96E-37
4.59E-17
3.63E-37
1.40E-17

H2O
6.25014
17.0336
34.3724
34.3737
34.3737
34.3737
34.3737
34.3737
34.3737
34.3737
34.3735
34.3727
34.3701
34.3621
34.3392
34.2774
34.1218

Isomaltol
3.13E-23
23.4861
65.2805
65.3723
65.4167
65.4374
65.4291
65.3667
65.2601
65.1519
64.9848
64.7435
64.4056
63.9318
63.2432
62.1681
60.3404

Ácido Levulínico
0.00237217
1.73E-06
6.09E-29
9.83E-37
4.21E-37
9.12E-41
9.77E-37
3.91E-37
5.65E-37
4.41E-37
8.55E-37
2.40E-46
1.27E-46
1.10E-46
1.03E-46
1.01E-46
1.01E-46
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Tabela 10: Vazões mássicas em Kg/h na corrente de saída do reator na “simulação completa” utilizando como alimentação uma solução aquosa de glicose
40% em massa.

Temperatura(°C)
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425

2(2-hidroxiacetil)furano
0.00000
1.81E-01
2.97E-01
2.29E-01
1.81E-01
1.50E-01
1.34E-01
1.38E-01
1.26E-01
1.05E-01
8.80E-02
7.41E-02
6.26E-02
5.30E-02
4.48E-02
3.78E-02
3.15E-02

4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona
1.15E-36
9.03E-11
3.77E-08
3.73E-07
2.78E-06
1.59E-05
6.41E-05
1.01E-04
1.12E-04
5.22E-04
2.17E-03
8.15E-03
2.81E-02
8.96E-02
2.67E-01
7.44E-01
1.95E+00

5-metil-2-furaldeído
2.03E-23
0.434903
0.0172009
0.000220159
2.81E-06
3.26E-08
3.31E-10
2.92E-12
1.44E-14
5.16E-17
1.56E-19
1.03E-16
2.56E-17
1.46E-37
7.57E-18
4.90E-37
5.64E-17

Ácido Acético
86.9541
4.80E+01
2.76E-07
6.64E-16
1.53E-24
2.74E-33
3.54E-37
2.62E-37
4.81E-37
6.19E-37
1.98E-37
1.02E-37
2.83E-37
1.56E-37
3.49E-37
2.82E-37
6.52E-37

HMF
2.43E-30
4.09E-04
2.47E-03
5.96E-03
1.30E-02
2.65E-02
5.35E-02
1.17E-01
2.13E-01
3.34E-01
5.05E-01
7.37E-01
1.05E+00
1.44E+00
1.94E+00
2.54E+00
3.23E+00

Ácido Fórmico
0.000368338
1.82E-01
7.19E-03
9.20E-05
1.17E-06
1.36E-08
1.38E-10
1.22E-12
6.02E-15
2.16E-17
6.72E-20
6.79E-28
1.30E-32
2.74E-17
2.22E-37
6.81E-17
9.15E-38

H2O
13.0432
24.6946
39.1277
39.1291
39.1291
39.1291
39.1291
39.1291
39.1291
39.129
39.1288
39.1281
39.1256
39.1179
39.0958
39.0361
38.8859

Isomaltol
4.82E-25
26.5091
60.5478
60.6352
60.6761
60.6942
60.6833
60.615
60.5312
60.4309
60.2759
60.0518
59.7376
59.2961
58.6515
57.6388
55.9054

Ácido Levulínico
0.000929414
2.50E-07
5.95E-29
1.36E-36
1.04E-37
1.23E-40
5.84E-37
4.07E-37
1.15E-36
6.78E-37
8.23E-37
3.33E-46
1.77E-46
1.53E-46
1.43E-46
1.40E-46
1.40E-46
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Tabela 11: Vazões mássicas em Kg/h na corrente de saída do reator na “simulação completa” utilizando como alimentação uma solução aquosa de glicose
20% em massa.

Temperatura(°C)
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425

2(2-hidroxiacetil)furano
0.00000
3.45E-04
4.13E-01
3.14E-01
2.43E-01
1.92E-01
1.18E-01
1.26E-01
1.04E-01
8.64E-02
7.23E-02
6.09E-02
5.14E-02
4.35E-02
3.68E-02
3.10E-02
2.58E-02

4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona
6.86E-37
4.72E-14
9.59E-11
3.57E-09
4.31E-08
4.00E-07
4.34E-05
1.85E-05
9.85E-05
4.59E-04
1.90E-03
7.16E-03
2.47E-02
7.87E-02
2.34E-01
6.53E-01
1.71E+00

5-metil-2-furaldeído
2.34E-26
0.0322941
0.23569
0.00372316
2.31E-05
1.35E-07
4.16E-10
3.39E-12
1.41E-14
5.04E-17
1.55E-19
3.32E-27
1.36E-32
2.24E-37
1.13E-16
1.11E-38
5.33E-37

Ácido Acético
71.428
7.13E+01
2.13E-06
3.31E-15
5.21E-24
6.39E-33
3.79E-37
6.16E-37
1.12E-36
1.93E-37
2.15E-37
9.41E-37
5.79E-37
1.54E-37
9.93E-37
4.05E-37
3.03E-37

HMF
1.46E-34
7.75E-07
3.31E-03
7.94E-03
1.70E-02
3.36E-02
4.72E-02
1.06E-01
1.75E-01
2.74E-01
4.14E-01
6.06E-01
8.59E-01
1.19E+00
1.59E+00
2.09E+00
2.65E+00

Ácido Fórmico
5.22E-05
1.35E-02
9.85E-02
1.56E-03
9.66E-06
5.62E-08
1.74E-10
1.42E-12
5.88E-15
2.11E-17
6.46E-20
2.02E-17
2.32E-17
1.69E-17
9.08E-37
3.36E-18
1.17E-18

H2O
28.5707
28.6075
49.9793
49.9983
49.9986
49.9986
49.9986
49.9986
49.9986
49.9986
49.9984
49.9977
49.9955
49.9888
49.9693
49.917
49.7853

Isomaltol
2.73E-28
0.0488026
49.2697
49.6741
49.7407
49.7751
49.8355
49.7685
49.7224
49.6399
49.5125
49.3281
49.0691
48.7034
48.1654
47.3111
45.8329

Ácido Levulínico
0.000131797
4.48E-06
4.14E-31
2.21E-36
3.10E-37
1.96E-40
9.48E-37
1.40E-36
1.40E-36
1.58E-36
1.85E-36
5.44E-46
2.90E-46
2.51E-46
2.36E-46
2.31E-46
2.30E-46
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APÊNDICE C
Neste apêndice está disposto o estudo do efeito da pressão na “simulação
completa” descritos no item 7.1.2.

Figura 65: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa” no reator a 50°C.

Figura 66: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa” no reator a 150°C.
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Figura 67: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa” no reator a 200°C.

Figura 68: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa” no reator a 250°C
.

Figura 69: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa” no reator a 300°C.
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Figura 70: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa” no reator a 350°C.

Figura 71: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação completa” no reator a 425C.
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APÊNDICE D
Neste apêndice estão dispostos os dados das “simulações básicas” descritos
no item 7.2.

Figura 72: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando HMF, além de uma
solução aquosa de glicose 80% em massa na corrente de alimentação do reator.

Figura 73: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando HMF como produto e
uma solução aquosa de glicose 60% em massa na corrente de alimentação do reator.
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Figura 74: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando HMF, além de uma
solução aquosa de glicose 40% em massa na corrente de alimentação do reator.

Figura 75: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando isomaltol, além de uma
solução aquosa de glicose 80% em massa na corrente de alimentação do reator.

Figura 76: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando isomaltol, além de uma
solução aquosa de glicose 60% em massa na corrente de alimentação do reator.
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Figura 77: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando isomaltol, além de uma
solução aquosa de glicose 40% em massa na corrente de alimentação do reator.

Figura 78: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando ácido levulínico e ácido
fórmico, além de uma solução aquosa de glicose 80% em massa na corrente de alimentação do reator.

Figura 79: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando ácido levulínico e ácido
fórmico, além de uma solução aquosa de glicose 60% em massa na corrente de alimentação do reator.
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Figura 80: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando ácido levulínico e ácido
fórmico, além de uma solução aquosa de glicose 40% em massa na corrente de alimentação do reator.

Figura 81: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando 4-hidroxi-2(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona, além de uma solução aquosa de glicose 80% em massa na corrente
de alimentação do reator.

Figura 82: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando 4-hidroxi-2(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona, além de uma solução aquosa de glicose 60% em massa na corrente
de alimentação do reator.
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Figura 83: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando 4-hidroxi-2(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona, além de uma solução aquosa de glicose 40% em massa na corrente
de alimentação do reator.

Figura 84: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando ácido acético, além de
uma solução aquosa de glicose 80% em massa na corrente de alimentação do reator.

Figura 85: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando ácido acético, além de
uma solução aquosa de glicose 60% em massa na corrente de alimentação do reator.
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Figura 86: Vazões mássicas dos produtos obtidos na “simulação básica” utilizando ácido acético, além de
uma solução aquosa de glicose 40% em massa na corrente de alimentação do reator.
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APÊNDICE E
Tabela 12: Vazões mássicas em Kg/h na corrente de saída do reator na “simulação com inibição” do isomaltol.

Temperatura(°C)
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425

2(2-hidroxiacetil)furano
0.00000
4.03E+00
6.48E+01
6.82E+01
6.53E+01
5.94E+01
4.97E+01
3.73E+01
2.50E+01
1.55E+01
9.46E+00
5.91E+00
3.29E+00
1.68E+00
7.74E-01
3.21E-01
1.24E-01

4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona
7.85E-37
5.24E-10
9.27E-06
2.67E-04
8.75E-03
6.12E-02
3.19E-01
1.22E+00
3.39E+00
6.59E+00
7.49E+00
6.03E+00
1.35E+01
2.57E+01
4.08E+01
5.49E+01
6.53E+01

5-metil-2-furaldeído
1.98E-14
7.10918
3.46076
2.99E-02
3.43E-05
3.05E-07
2.40E-09
1.59E-11
8.22E-14
2.68E-15
7.31E-22
1.73E-15
5.22E-17
4.62E-37
8.85E-38
4.46E-37
1.71E-15

Ácido Acético
99.8722
8.07E+01
3.44E-03
5.26E-12
2.37E-23
3.16E-32
1.14E-37
5.48E-38
7.78E-38
1.96E-37
2.55E-37
1.70E-37
9.08E-38
6.64E-38
9.86E-40
3.00E-37
1.83E-37

HMF
9.57E-20
9.07E-03
5.37E-01
1.77E+00
4.69E+00
1.05E+01
2.00E+01
3.16E+01
4.20E+01
4.88E+01
5.40E+01
5.88E+01
5.49E+01
4.58E+01
3.35E+01
2.16E+01
1.27E+01

Ácido Fórmico
0.0322141
2.97E+00
1.45E+00
1.25E-02
1.43E-05
1.27E-07
1.00E-09
6.63E-12
3.67E-14
2.09E-17
9.51E-16
2.60E-27
2.42E-31
1.54E-16
3.06E-16
1.14E-15
6.01E-39

H2O
0.0126102
5.21904
29.7147
29.9964
29.9977
29.9912
29.9589
29.846
29.574
29.1742
29.0616
29.2452
28.3068
26.782
24.8946
23.1324
21.8331

Isomaltol
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47

Ácido Levulínico
0.0812773
2.02E-06
1.53E-22
2.95E-37
1.20E-37
2.84E-39
6.56E-47
6.73E-47
6.76E-47
6.45E-47
6.68E-47
6.70E-47
7.23E-47
1.07E-40
6.31E-41
1.07E-42
6.23E-41
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Tabela 13: – Vazões mássicas em Kg/h na corrente de saída do reator na “simulação com inibição” do 2-(2-hidroxiacetil) furano.

Temperatura(°C) 2(2-hidroxiacetil)furano
25
0.00000
50
7.00E-47
75
7.00E-47
100
7.00E-47
125
7.00E-47
150
7.00E-47
175
7.00E-47
200
7.00E-47
225
7.00E-47
250
7.00E-47
275
7.00E-47
300
7.00E-47
325
7.00E-47
350
7.00E-47
375
7.00E-47
400
7.00E-47
425
7.00E-47

4-hidroxi-2-(hidroximetil)-5-metil-3(2H)-furanona
2.20E-68
2.42E-12
7.92E-13
1.75E-30
4.78E-38
7.03E-37
3.02E-37
1.46E-37
4.45E-37
7.36E-37
3.70E-37
4.06E-37
1.07E-37
4.63E-37
4.55E-37
1.42E-02
2.30E-02

5-metil-2-furaldeído
1.98E-14
9.64484
30.2772
0.254141
1.66E-04
9.19E-07
4.99E-09
2.54E-11
1.17E-13
4.48E-15
1.76E-18
4.78E-15
3.46E-15
6.77E-15
3.69E-15
2.57E-37
4.18E-37

Ácido Acético
99.8722
8.16E+01
3.58E-03
1.77E-11
5.82E-23
5.93E-32
1.99E-37
8.04E-38
3.01E-37
2.17E-37
2.96E-37
6.35E-38
1.34E-37
4.72E-38
1.43E-37
1.71E-37
1.11E-37

HMF
9.57E-20
1.54E-02
2.95E+01
6.97E+01
7.00E+01
7.00E+01
7.00E+01
7.00E+01
7.00E+01
7.00E+01
7.00E+01
7.00E+01
7.00E+01
7.00E+01
7.00E+01
7.00E+01
7.00E+01

Ácido Fórmico
0.0322141
4.03E+00
1.27E+01
1.06E-01
6.92E-05
3.84E-07
2.09E-09
1.06E-11
4.88E-14
5.05E-17
7.36E-19
1.17E-27
5.07E-33
9.34E-39
2.14E-38
1.93E-15
1.58E-16

H2O
0.0126102
4.7405
27.521
29.978
29.9988
29.9988
29.9988
29.9988
29.9988
29.9988
29.9988
29.9988
29.9988
29.9988
29.9988
29.9953
29.9931

Isomaltol
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47
7.00E-47

Ácido Levulínico
0.0812773
1.86E-06
8.38E-23
7.04E-41
2.75E-37
4.71E-41
1.78E-37
3.81E-43
3.70E-43
1.64E-46
4.25E-46
2.25E-40
1.35E-40
5.86E-41
5.60E-41
4.43E-41
2.02E-42

