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INTRODUÇÃO: 

A demanda por formas de energia verdes e limpas vem crescendo devido às mudanças 
climáticas. O uso do biodiesel entra nesse contexto como uma solução para o uso de 
combustíveis fósseis, e na última década seu uso tem aumentado significativamente. Um 
produto secundário da produção de biodiesel é o glicerol, sendo que a cada 10 kg de biodiesel 
obtido 1kg dessa molécula é produzido. Dessa forma, com o aumento da produção de biodiesel 
a disponibilidade de glicerol aumentou o que, também, tornou esse composto mais barato.1,2,3  

Tendo em vista essa demanda, os estudos sobre o uso do glicerol também aumentaram 
e mostraram que é um ótimo precursor para outros químicos, de maior valor agregado. Apesar 
de diversos estudos terem sido feitos, quase não existe na literatura material sobre a 
eletrorredução dessa molécula.4 

Um dos produtos mais interessantes de redução do glicerol é o 1,3-propanodiol (1,3 
PDO), que pode ser utilizado como poliene base para a produção de polytrimethylene 
terephthalate (PTT)  utilizado na indústria têxtil e na engenharia de plásticos para substituir o 
PET e PBT. A rota tradicional para produção dessa molécula é baseada no uso de acrolein e 
óxido de etileno que tem rendimento de 80% e não são processos ecologicamente corretos. A 
via mais limpa para produção desse composto é a biosintética, que tem manutenção e 
purificações complicadas e é normalmente feita com microorganismos patogênicos.  E é nesse 
contexto em que o projeto se insere; nós propomos a produção de 1,3PDO a partir da 
eletrorredução do glicerol.5 

Em resumo, o projeto a que esse relatório se refere propõe o estudo da eletrorredução 
de glicerol utilizando diferentes tipos de óxidos de perovskitas como eletrocatalisadores. Deseja-
se, com isso, determinar quais óxidos de perovskitas, com substituição no sítio B, podem ser 
utilizados na produção de 1,3-propanodiol a partir da eletrorredução do glicerol. Para isso serão 
feitos estudos eletroquímicos, utilizando células eletroquímicas e realizando ensaios de 
voltametria, com o fim de determinar a atividade desses óxidos, e medidas de HPLC para 
determinar a seletividade do processo. 
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METODOLOGIA: 

Síntese das perovskitas 

As perovskitas utilizadas nesse projeto foram sintetizadas por outros membros do grupo de 

pesquisa. Vários artigos mostram diferentes abordagens sintéticas, mas para as perovskitas 

utilizadas nesse projeto foi feita a combinação de duas metodologias; o método citrato 

associado com microondas 6,7. Foram utilizadas perovskitas de Lantânio com substituição no 

sítio B: LaBO3 (B = Cu, Ni, Co, Fe,). 

Medidas eletroquímicas  

 Para as medidas eletroquímicas, uma célula de três eletrodos e um potenciostato/galvanostato 

(Autolab PGSTAT101, Methrom) foram utilizados. Um eletrodo de carbono vítreo de 5mm de 

diâmetro foi usado como suporte para as perovskitas. O óxido de perovskitas em pó foi sonicado 

em água (1 mg de óxido em 2 ml de água) por sete horas e depois depositado gota a gota na 

superfície do eletrodo de carbono vítreo formando assim o eletrodo de trabalho (WE). O eletrodo 

de referência (RE) utilizado foi o eletrodo reversível de hidrogênio (RHE). E o contra eletrodo 

(CE) utilizado foi de Platina. 

 

Figura 1. Montagem para as medidas eletroquímicas. (A) Imagem de uma montagem convencional tendo o 

eletrodo referência de carbono e um eletrodo de Pt como contra eletrodo. (B) O posicionamento dos eletrodos na 

solução. Posicionados de forma que o WE só tenha contato com a solução superficialmente. (C) O eletrodo de 

trabalho com o óxido de perovskitas depositado.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Caracterização do eletrodo 

A primeira coisa a ser estudada foi a resposta a potenciais de redução de um eletrodo de 
carbono vítreo, que seria posteriormente usado como suporte para os óxidos de perovskitas. 
Para isso, foi feita uma voltametria cíclica em vários ciclos. Em cada ciclo o potencial aplicado 
era reduzido em relação ao do ciclo anterior. Assim, esperava-se encontrar o potencial em que 
se observasse uma corrente de redução. Na figura 2 abaixo é mostrado o resultado obtido. Ela 
mostra que em potenciais menores que -0,55V observa-se a corrente de redução de água 
formando hidrogênio. Esse procedimento foi feito usando uma solução de 0,1 mol/L de NaOH o 
eletrodo de trabalho foi o de carbono vítreo (GC) e a velocidade de varredura utilizada foi de 
50mVs -1. 

 
Figura 2.Voltamograma mostrando o potencial de redução do hidrogênio em solução de 0,1mol/L NaOH, 
utilizando WE de carbono vítreo e velocidade de varredura de 50mVs-1. 
 

Analise dos óxidos de perovskitas 
  

Após a caracterização do suporte de carbono vítreo, foram iniciadas as medidas 
eletroquímicas utilizando os óxidos de perovskitas depositados no eletrodo como catalisadores. 
O primeiro óxido avaliado foi o de cobalto (LaCoO3). Utilizando a solução eletrólito de NaOH 
0,1mol/L e o eletrodo de trabalho como o eletrodo de carbono vítreo com o depósito de 
perovskitas. Na Figura 3 abaixo pode-se observar o resultado. Foi feito primeiro a medida do 
branco (sem o glicerol) e, posteriormente, a medida com o glicerol foi feita em dois ciclos. 
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Figura 3. Voltamograma da redução de glicerol utilizando óxido de perovskitas de cobalto como eletrocatalisador, 
em solução de 0,1mol/L de NaOH e 0,1 mol/L de glicerol, com WE de carbono vítreo com deposição de perovskita, 
utilizando velocidade de varredura de 50mVs-1 e potencial de redução de -0,8V. 
 

 Essa medida foi feita em duplicata e foi possível chegar a algumas conclusões iniciais 
interessantes: i) a corrente negativa do Branco começa em potenciais mais positivos que no 
caso do carbono vítreo. Isso pode indicar que o óxido catalisa a formação de hidrogênio em 
relação ao carbono vítreo e ii) as correntes diminuem muito na presença do glicerol, o que indica 
que, de alguma maneira, a molécula orgânica está interagindo com o catalisador. O glicerol 
pode estar apenas diminuindo a corrente de produção de hidrogênio, ou pode ter feito com que 
a água não reduza e só o glicerol quem se reduz ou as duas coisas ao mesmo tempo.   
 Como as correntes de redução na presença do glicerol foram baixas, decidiu-se fazer a 
redução dos potenciais e o resultado obtido é mostrado na Figura 4 abaixo. 

 
Figura 4. Voltamograma da redução de glicerol utilizando óxido de perovskitas de cobalto como eletrocatalisador, 
em solução de 0,1mol/L de NaOH e 0,1 mol/L de glicerol, com WE de carbono vítreo com deposição de perovskita, 
utilizando velocidade de varredura de 50mVs-1 e potencial de redução de -1,2V. 
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CONCLUSÕES 

Foi possível, então, determinar os valores de potenciais em que se observam correntes 
de redução. Usando como catalisador o óxido de perovskita de cobalto, pode-se observar 
resultados promissores. Entretanto, ainda não é possível determinar se está ocorrendo a 
redução da água, do glicerol ou das suas moléculas, para isso deveriam ser feitas análises de 
HPLC. 

As análises eletroquímicas com os óxidos de perovskitas de Fe, Cu e Ni foram iniciadas, 
mas, por problemas de reprodutibilidade, ocorreram atrasos e não chegaram a ser concluídas 
antes da aluna deixar o projeto.  
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