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RESUMO
O biodiesel é uma mistura de ésteres derivados de fontes lipídicas, como óleos vegetais
ou gorduras animais, e que foi proposto como um combustível alternativo ao óleo diesel
derivado do petróleo. O processo de produção de biodiesel predominante ainda hoje, é
a reação de transesterificação via catálise básica homogênea. Entretanto esse processo
apresenta algumas desvantagens como a difícil separação do catalisador dos produtos
formados. Neste contexto, vários estudos têm demostrado que catalisadores
heterogêneos possuem um grande potencial de viabilizar a produção de biodiesel. O
objetivo do presente trabalho é sintetizar e caracterizar os catalisadores suportados
Ca/USY e Mg/USY para posterior aplicação na reação de transesterificação etílica do
óleo residual de fritura. Para a síntese dos catalisadores será usado o método de
impregnação aquosa em duas concentrações de cada catalisador (5,0 e 7,5% em
massa). Em seguida, a caracterização dos materiais será realizada através dos métodos
de DRX e FTIR. A abordagem final visa aplicar os catalisadores sintetizados na reação
de transesterificação.
Palavras-chave: Biodiesel, catalisadores heterogêneos, zeólita USY.

ABSTRACT
Biodiesel is a mixture of esters derived from lipid sources such as vegetable oils or animal
fats, which has been proposed as an alternative fuel to diesel oil derived from petroleum.
The predominant biodiesel production process today is the transesterification reaction
via homogeneous catalysis basic. However this process has some disadvantages as the
difficult separation of the catalyst of the products formed. In this context, several studies
have shown that heterogeneous catalysts have great potential to facilitate the production
of biodiesel. The goal of the ´present work is synthesize and characterize the supported
catalysts Ca / USY and Mg / USY in order to evaluate in the ethyl transesterification
reaction of the waste cooking oil. For the synthesis of the catalysts an aqueous
impregnation method will be used at two concentrations of each catalyst (5.0 and 7.5
weight %). Then, the characterization of the materials will be performed by DRX and
FTIR methods. The final aproach intend to apply the synthesized catalysts in the
transesterification reaction.
Keywords: Biodiesel, heterogeneous catalysts, zeolite USY.
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1. INTRODUÇÃO
O petróleo, o carvão e o gás natural são as principais fontes de energia
consumida no mundo. Atualmente existe uma crescente preocupação com relação a
exploração dessas reservas, visto que o uso dessas fontes representa uma das maiores
causas da poluição observada, e suas combustões causam o aumento da concentração
de dióxido de carbono na atmosfera. Esse, é um fator determinante para o aumento da
demanda por combustíveis alternativos, principalmente quando consideramos a
preservação do meio-ambiente e o controle do aquecimento global.
A pressão mundial para a utilização de combustíveis renováveis levou alguns
países industrializados a buscar novas fontes de energias alternativas. Como exemplo
pode se citar o biodiesel, um biocombustível biodegradável, com baixa toxicidade
(quando comparado ao óleo diesel), e livre de compostos sulfonados. Ele é composto
por ésteres alquílicos, obtidos através da reação de transesterificação de óleos ou
gorduras (vegetais ou animais) com álcoois de cadeia curta (normalmente metanol ou
etanol), e possui características semelhantes ao diesel do petróleo, podendo ser
utilizado em motores a compressão sem que sejam necessárias alterações mecânicas
nos motores (MOUZINHO, 2007).
Desde de 1995, alguns países da Europa utilizam o biodiesel como aditivo ao
óleo diesel. Os motores que utilizaram o biodiesel registraram uma redução de 10% a
50% na emissão de monóxido de carbono, e os gases de combustão não continham
dióxido de enxofre, um dos principais compostos presentes na “chuva ácida”. Na
Alemanha, a produção de biodiesel ultrapassou os 2 milhões de toneladas, isso em
2006, e esse foi comercializado em 1.900 postos em todo o país (MOUZINHO, 2007).
Já na Argentina, a produção de biodiesel aconteceu devido ao Decreto 1.396/01
que criou o “Plan de Competitividad para el Combustible Biodiesel”, que desonerava
tributariamente toda a cadeia de produção do biodiesel por 10 anos (MOUZINHO, 2007).
No Brasil, a partir da década de 70 começaram pesquisas com óleos vegetais
para a produção de combustíveis. Os responsáveis pelas pesquisas foram o Instituto de
Tecnologia – INT e a Comissão Executiva para o Plano da Lavoura Cacaueira –
CEPLAC, que estudou a utilização do azeite de dendê como biocombustível
(MOUZINHO, 2007).
Em 1975, foi criado o maior programa de substituição de combustíveis derivados
do petróleo por biocombustíveis, o PRO-ÁLCOOL, que teve como objetivo a utilização
do etanol a partir do aprimoramento de técnicas de obtenção de insumos, como canade-açúcar (MIRANDA, 2015).
Nos últimos anos o biodiesel passou a ter mais relevância devido ao alto preço
do barril do petróleo e o interesse em reduzir a importação de diesel. Em 2002, o
1

Ministério da Ciência e Tecnologia criou o Programa Brasileiro de Desenvolvimento
Tecnológico do Biodiesel – PROBIODIESEL, o qual visa o desenvolvimento das
tecnologias de produção, industrialização e uso do Biodiesel, a partir de óleos vegetais
puros e residuais, produzidos nas regiões (MOUZINHO, 2007)
E em 2005 o uso do biodiesel passou a ser obrigatório como aditivo ao diesel no
país inteiro. Atualmente a mistura está em 7%, aumentando gradativamente a cada ano
1% de acordo com a lei n°13.326 (BLANC, 2009).
A produção de biodiesel através de óleos vegetais, óleos residuais ou gorduras
animais pode ser feita por diversos processos, sendo o mais comum a reação de
transesterificação via catálise básica homogênea, utilizando alcoóxidos de sódio e
potássio como catalisadores. Esse processo é simples e rápido, alcançando
rendimentos próximos a 100%. Entretanto, o método também apresenta desvantagens
como a impossibilidade de reutilizar o catalisador e a formação de grandes quantidades
de efluentes e resíduos (BLANC, 2009).
Assim o emprego de catalisadores heterogêneos soluciona alguns problemas
encontrados com a catálise homogênea. Na catálise heterogênea, os catalisadores são
facilmente separados da reação. Portanto o biodiesel, produto da reação, não terá
resíduos do catalisador, além de não possuir a necessidade de posterior tratamento
desses materiais com água ou ácido, sendo assim ambientalmente mais corretos
(BLANC, 2009).
Os catalisadores heterogêneos geralmente são utilizados na forma pura ou
suportados em uma matriz catalítica. Os catalisadores puros ou mássicos, são aqueles
em que sua massa é totalmente constituída por centros ativos (VIEIRA, 2011). Já os
sistemas catalíticos suportados são aqueles em que o suporte e os centros ativos
participam do processo. Esses últimos têm sido altamente estudados por apresentarem
atividade e seletividade elevadas em diversas reações. Essas características ocorrem
devido a deposição dos materiais catalíticos como os óxidos, em um suporte ativo como
as zeólitas, produzindo novos catalisadores, que pela interação dos componentes
modificam as propriedades catalíticas iniciais (VIEIRA, 2011).
Com a intenção de se obter novos catalisadores heterogêneos contendo óxidos
básicos suportados na zeólita USY, o presente trabalho visa a síntese e a caracterização
de novos catalisadores contendo centros ativos básicos para a produção de biodiesel.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo do presente trabalho é sintetizar e caracterizar zeólitas básicas
através da modificação da zeólita USY com cálcio e magnésico, e sua aplicação na
produção de biodiesel via reação de transesterificação do óleo residual de fritura com
etanol.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para realizar a análise da produção de biodiesel utilizando os catalisadores
básicos, foram considerados os seguintes objetivos específicos:


preparar a zeólita HUSY modificada com 5,0 % e 7,5% de Ca e Mg
respectivamente;



utilizar o método de impregnação aquosa utilizando os cloretos CaCl 2 e MgCl2
como precursores dos metais;



caracterizar os catalisadores sintetizados pelas técnicas de DRX e FTIR;



realizar reações de transesterificação do óleo de soja puro e do óleo residual de
fritura com etanol, utilizando as zeólitas USY modificadas;



comparar as propriedades catalíticas dos materiais nas reações de
transesterificação do óleo de soja puro e do residual de fritura com etanol.
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1

BIODIESEL

Como uma das principais fontes de energia renovável a biomassa possui um
elevado potencial energético, grandes benefícios sociais e ambientais, além da alta
viabilidade econômica. Com o inevitável esgotamento das reservas de petróleo, há uma
procura cada vez maior por fontes alternativas de combustíveis, incluindo combustíveis
para motores a diesel. Devido a estas razões, o uso de biodiesel foi iniciado em todo o
mundo (CARDOSO, 2011)
De acordo com a National Biodiesel Board (EUA), o biodiesel pode ser definido
como um derivado mono alquil éster de ácidos graxos de cadeia longa, provenientes em
sua grande maioria por óleos vegetais, cuja utilização está ligada a substituição de
combustíveis fósseis em motores de ciclo diesel (ALMERINDO, 2010) E pela Agência
Nacional de Petróleo (ANP) o biodiesel é um combustível composto de alquil ésteres de
ácidos carboxílicos de cadeia longa, produzido a partir da transesterificação e/ou
esterificação de matérias graxas, de gorduras de origem vegetal ou animal (BRASIL,
2014).
O biodiesel é composto geralmente de 77% de carbono, 12% de hidrogênio, e
11% de oxigênio e traços de nitrogênio e enxofre, resultando em uma baixa toxicidade
quando comparado aos combustíveis fósseis, baixa emissão de compostos
cancerígenos e diminuição da emissão de gases tóxicos, principalmente os que
contribuem para a formação de chuva ácida (compostos SOx) (VIOMAR, 2013).
A Medida Provisória 214 de 14/9/2004, permitiu a possibilidade do uso do
Biodiesel fora do campo de pesquisa no Brasil, com fins efetivos de uso em larga escala.
(BRASIL, 2014).
A produção de biodiesel no Brasil também foi muito impulsionada em 2004, pelo
Programa Nacional de Produção Uso de Biodiesel (PNPB). Com esse programa o país
deixou de importar aproximadamente 840 milhões de óleo diesel por ano. Em 2008, o
país teve uma economia de quase 1 bolhão de dólares pois deixou de importar cerca de
1,1 bilhão de litros (NEVES, 2011).
A produção brasileira de biodiesel no ano de 2005 foi de 736 m 3 e após dois anos
foi de 399.243 m3. E em 2011 o país produziu 14.475,74 m 3, em 63 plantas produtoras
de biodiesel autorizadas pela ANP (NEVES, 2011).
Em 24/9/2014, a lei n°13.033 dispunha da adição de 7% de biodiesel no diesel
comercializado com o consumidor final, mas em 23/3/2016 a lei n°13.326 alterou os
percentuais de adição de biodiesel passando de 7% para 8% até 2017, 9% até 2018 e
10% até 2019 (BRASIL, 2014).
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Com a passagem da obrigatoriedade de 5% para 7% de adição de biodiesel no
diesel houve um estímulo da produção brasileira colocando o Brasil em segundo lugar
na produção do biodiesel, perdendo apenas para os Estados Unidos. Assim em 2015, o
país somou 4 bilhões de litros anuais, 15,5% mais que em 2014 e o volume deve subir
pelo menos 10% em 2016 (NEVES, 2011).
3.1.1 Matérias primas
Para a produção de biodiesel, de forma geral, quaisquer óleos e gorduras vegetais
ou animais podem ser utilizados. E sendo o Brasil, um território de grande extensão,
apresenta uma ampla diversidade de oleaginosas e gorduras animais que podem ser
utilizadas para produção de biodiesel (Figura 1). Destacam-se entre estas, a soja, dendê,
babaçu, girassol, algodão, amendoim, mamona, o pinhão-manso. Óleos de palma e
óleos residuais de fritura, apesar de não aparecem na próxima figura, também
apresentam disponibilidade comercial (TAPANES, 2013).

Figura 1:Diversidade de matérias-primas para produção de biodiesel no Brasil.
Adaptada de (TAPANES, 2013).
Por mais diversificadas que sejam as matérias-primas, atualmente, o óleo de soja
detém 80% da produção de biodiesel brasileiro. Esse cenário é apresentado através da
Tabela 1, onde se pode observar que por mais que hajam diversas oleaginosas com
potencial para a produção, suas produtividades são baixas (ENCARNAÇÃO, 2008)

5

Tabela 1. Características das principais matérias-primas para produção de biodiesel no
Brasil. Adaptada de (ENCARNAÇÃO, 2008).
Espécie

% de óleo

Produção 2008/2009 (mil de toneladas)

Algodão

18-20

3.189

Amendoim

45-50

292

Palma (Cacho)

20-30

570

Girassol

42-45

157

Mamona

45-50

133

Soja

18-20

57.630

-

1.560

Sebo bovino

Além dos óleos e gorduras virgens, outra matéria prima para a produção de
biodiesel são os óleos e gorduras residuais, oriundas de processamentos domésticos,
comercias e industriais (SILVA, 2011).
O éster de óleo residual possui, em comparação com o diesel, a vantagem de não
emitir, na combustão, compostos de enxofre, além, de ser rapidamente biodegradável no
solo e na água. Apesar do óleo residual ser um óleo parcialmente oxidado, ele apresenta
características semelhantes aos óleos virgens (SILVA, 2011).
Podem ser citados três vantagens referentes ao uso de óleos e gorduras residuais
como matéria prima para a produção de biodiesel: uma de cunho tecnológico, que
caracteriza-se pela exclusão do processo de extração do óleo, uma segunda de cunho
econômico, que caracteriza-se pelo custo da matéria prima, por ser um resíduo e a última
de cunho ambiental, que caracteriza-se pela correta destinação do óleo residual (SILVA,
2011).
Apesar de apresentar excelentes vantagens, é inevitável que o óleo residual
possua uma grande quantidade de ácidos graxos livres, oriundas do processo de fritura
Portanto, é necessário ocorrer uma pré-purificação e secagem dos óleos antes da reação
de transesterificação (SILVA, 2011).
Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE),
cerca de 2,4 bilhões de litros de óleo são destinados a fins comestíveis, e no país apenas
2,5 a 3,5% do óleo descartado é reciclado. No Brasil, parte do óleo vegetal residual é
destinado à fabricação de sabões e, em menor volume, à produção de biodiesel.
Entretanto, a maior parte é descartada na rede de esgotos, trazendo consigo inúmeros
problemas ambientais (SILVA, 2011).
Para evitar problemas acarretados com o descarte inadequado de óleos residuais,
a Universidade Brasília, criou um programa que visa estimular o comportamento social
referente a destinação final do óleo residual. O programa referido é o Programa
6

BioGama, que tem como objetivo conscientizar comunidades, seja acadêmica, escolar
ou geral, além de estabelecimentos comerciais. Além de reaproveitar o óleo residual
obtendo produtos. Assim este trabalho realizará a reação de síntese de biodiesel a partir
do óleo de fritura residual, doado pelo Programa BioGama.
3.1.2 Produção de biodiesel
A produção do biodiesel pode ocorrer através de vários métodos, dentre as quais
se destacam a esterificação, hidroesterificação, microemulsões, pirólise e a
transesterificação (SILVA, 2011).
A esterificação consiste na reação de um ácido graxo com um mono-álcool para
formar ésteres. As reações de esterificação são catalisadas por ácidos (VIEIRA, 2011).
A hidroesterificação é a mais moderna alternativa na produção de biodiesel. Esse
processo consiste em duas etapas: uma é a hidrólise dos triglicerídeos, seguida da etapa
de esterificação de ácidos graxos livres. Esse método tem como vantagem a capacidade
da utilização de qualquer matéria-prima graxa, pois independe da acidez e umidade que
possuem. Assim evita problemas relacionados a contaminação do biodiesel com
resíduos de glicerol, gerando um produto de qualidade e uma glicerina mais pura possível
(ANJOS, 2014).
Microemulsões são dispersões termodinamicamente estáveis de óleos, água,
surfactante e geralmente uma molécula anfifílica. As microemulsões podem ser feitas de
óleos vegetais com éster e um co-solvente, ou óleos vegetais, um álcool e um surfactante
com ou sem diesel. Sua utilização, no entanto, é limitada por apresentar alguns
inconvenientes, como, formação de depósitos de coque, combustão incompleta da
mistura e o aumento da viscosidade do óleo lubrificante (TAVARES, 2010)
O processo de pirólise consiste na quebra das moléculas do óleo vegetal ou
gordura, formando uma mistura de compostos químicos com propriedades semelhantes
às do diesel, podendo ser usados diretamente em motores convencionais. Esse processo
é realizado a altas temperaturas, acima de 350°C, na presença ou ausência de
catalisador, portanto, o craqueamento pode ser térmico ou catalítico (VIEIRA, 2011).
A reação de transesterificação é o processo mais utilizado, e esse ocorre mediante
a mistura de um triglicerídeo de cadeia longa (óleo ou gordura) a um álcool, geralmente
metanol ou etanol, na presença de catalisadores homogêneos ou heterogêneos. Como
produto final tem-se a formação do biodiesel e do glicerol (Figura 2) (SILVA, 2014).

7



Figura 2. Reação de Transesterificação de óleos vegetais. Adaptada de (SILVA, 2014).
A reação de transesterificação consiste em três etapas reacionais reversíveis
(Figura 3). Na primeira etapa, o triglicerídeo reage com uma molécula de álcool
produzindo diglicerídeo e uma molécula de éster de ácido graxo. Na segunda etapa, o
diglicerídeo, reage com outra molécula de álcool produzindo monoglicerídeo e a segunda
molécula do éster. A última etapa consiste do monoglicerídeo com outra molécula de
álcool produzindo a terceira e última molécula de éster de ácido graxo e formando o
glicerol (VIEIRA, 2011).

Figura 3. Representação das reações que ocorrem na transesterificação de
triglicerídeos. Adaptada de (VIEIRA, 2011).
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Na reação de transesterificação, existem 7 fatores que podem interferir no
rendimento que são: (a) qualidade da matéria prima; (b) tipo e concentração do
catalisador; (c) razão molar álcool:óleo; (d) o tipo de álcool; (e) tempo de reação; (f)
temperatura e (g) intensidade de agitação da mistura reacional (ANJOS, 2014).
(a) Qualidade da matéria prima
Para se obter um biodiesel de qualidade, é necessário estar atento às
condições da matéria prima utilizada. Sendo a umidade e a acidez, importantes
propriedades para a análise dessa matéria prima. A umidade pode promover a
desativação do catalisador caso esse seja básico, e consequentemente, a
formação de ácidos graxos livres, que é responsável pela formação de sabões,
um dos grandes problemas da transesterificação. E esta é agravada pelo uso de
óleos residuais, já que a quantidade de tempo que os óleos foram submetidos a
fritura aumenta a umidade (SILVA, 2011).
Como a umidade, a acidez também está relacionada diretamente com a
quantidade de ácidos graxos livres presentes no material lipídico. Quanto mais
alta a acidez da matéria prima, menor é a eficiência de conversão (SILVA, 2011).
Para comprovar que a elevada umidade e acidez influenciam
negativamente nas reações, Silva (2011) utilizou como material lipídico, óleo
residual, com teor de umidade de 3% e com índice de acidez de cerca de 75%.
O material foi catalisado por hidróxido de sódio (NaOH) e não resultou em
biodiesel, permanecendo a amostra pastosa. No entanto, ao se utilizar a mesma
amostra para reagir com um catalisador ácido, o resultado foi satisfatório.
(b) Tipo e concentração do catalisador.
Alcóxidos de metais alcalinos são catalisadores mais ativos e
proporcionam conversões elevadas, mesmo em baixas concentrações. No
entanto, são mais caros em relação aos respectivos hidróxidos, o que os torna
industrialmente menos atrativos (ANJOS, 2014).
Consequentemente, o hidróxido de sódio (NaOH) e o hidróxido de
potássio (KOH) são os catalisadores mais utilizados em plantas comerciais
(ANJOS, 2014).
Um estudo (MOURA, 2010) comparou os catalisadores hidróxido de
sódio, hidróxido de potássio, metóxido de sódio e metóxido de potássio, em uma
reação de transesterificação de óleo de fritura. As variáveis utilizadas foram
razão molar álcool/óleo de (3:1 – 9:1), concentração de catalisador (0,1 –
1,5%p/p), temperatura (25 – 65°C). E a máxima conversão observada foi de
94,2% utilizando o hidróxido de potássio na concentração de 1%p/p, com uma
relação molar de 6:1, a uma temperatura de 65°C.
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(c) Razão molar álcool:óleo.
A razão molar do álcool em relação ao óleo é um dos fatores de maior
importância na reação de transesterificação. Para a produção de três mols de
ésteres e um mol de glicerol, são necessários três mols de álcool e um mol de
triacilglicerídeo, isso em termos estequiométricos. Mas para que o equilíbrio
reacional seja deslocado no sentido de formação dos ésteres e glicerina, o uso
de álcool em excesso é normalmente utilizado. Meher et al. (SILVA, 2011)
observaram que para a máxima conversão a razão molar deve ser de no mínimo
6:1. Por outro lado, se essa razão molar for muito elevada, ocorre interferência
na separação entre o éster e a glicerina, e quando se mantém a glicerina em
solução, o deslocamento da reação ocorre no sentido contrário ao desejado.
(d) Tipo de álcool.
A produção de ésteres metílicos é mais fácil quando comparada a
produção de ésteres etílicos, devido à esta última formar emulsões estáveis
indesejáveis durante a etanólise. O metanol e o etanol são imiscíveis em
triglicerídeos à temperatura ambiente, sendo necessária uma agitação mecânica
para aumentar a transferência de massa, formando emulsões durante a reação.
Mas na metanólise, elas formam duas camadas bem distintas, uma de glicerol e
outra rica em ésteres, facilitando a separação e purificação dos ésteres. Já na
etanólise elas são mais estáveis e severas (ANJOS, 2014).
(e) Tempo e temperatura de reação.
Tanto o tempo quanto a temperatura utilizadas na reação de
transesterificação apresentam influências sobre a velocidade e o rendimento da
mesma. Freedman et al. (ANJOS, 2014) realizaram a transesterificação de óleos
de amendoim, algodão, girassol e soja, a 60°C com uma razão molar de 6:1,
0,5% de Na(CH3O). Com essas condições após 1 minuto de reação, o
rendimento dos óleos de soja e girassol foi de 80%, já com 1h de reação, esse
rendimento deu salto pra uma faixa de 93% a 98% para todos os óleos.
Entretanto, Eevera et al. (SILVA, 2011) mostraram que altas temperaturas
nem sempre resultam em altos rendimentos de biodiesel, e que o percentual de
rendimento em ésteres varia também em função do tipo de óleo utilizado.
(f) Intensidade de agitação
Devido a mistura ser heterogênea, a agitação se torna uma das variáveis
mais importantes, pois ela deve ser intensa para que a transferência das
quantidades de massa de triglicerídeos da fase do óleo para a interface com o
álcool sejam maiores (ANJOS, 2014). Sendo assim (MOURA, 2010) estudou o
efeito da agitação sobre a reação de transesterificação de sebo de boi. Ele
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observou que sem agitação a reação simplesmente não acontece, e que quanto
maior o número de rotações por minuto, mais rápida a reação ocorreu.
3.2 CATÁLISE
Catálise é o estudo da mudança de velocidade em uma reação química quando
adicionados catalisadores. O catalisador pode ser considerado uma das variáveis que
controla a velocidade e a direção de uma reação química (TAVARES, 2010).
De acordo com a International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), o
catalisador é uma substância que aumenta velocidade de uma reação sem modificar a
energia global padrão. O catalisador é tanto reagente como produto da reação, sendo
restaurado após cada ciclo catalítico. Além disso, o catalisador não influencia o equilíbrio
final da composição quando a reação acaba. (TAVARES, 2010).
Há duas formas de se classificar as reações que envolvem catalisadores, uma
delas é a catálise homogênea – quando o catalisador e as substâncias envolvidas se
apresentam em apenas uma fase; e a outra é a catálise heterogênea – quando as
substâncias envolvidas e o catalisador se apresentam em fases distintas.
Atualmente, o maior volume de biodiesel produzido é obtido através da
transesterificação via catálise alcalina em meio homogêneo, utilizando como
catalisadores hidróxidos de sódio (NaOH), potássio (KOH) ou seus alcóxidos
correspondentes (RANUCCI, 2013).
Porém, os catalisadores homogêneos alcalinos absorvem água com facilidade. A
presença da água e de ácidos graxos livres interfere no equilíbrio da reação, podendo
levar a formação de sabões, que consome parte do catalisador, diminui o rendimento das
reações, dificulta a separação dos ésteres e glicerina, sendo preciso realizar etapas de
separação e purificação (RANUCCI, 2013).
Com o objetivo de minimizar os problemas da catálise homogênea, sistemas
envolvendo catálise heterogênea têm sido amplamente estudados pela comunidade
científica (RANUCCI, 2013).
3.2.1 Catálise heterogênea
Nas reações catalíticas heterogêneas normalmente o catalisador é sólido e os
reagentes estão na forma líquida ou gasosa. A reação começa quando um ou mais
reagentes são difundidos e adsorvidos pelo catalisador. Essa adsorção pode ser
relativamente fraca, conhecida como adsorção física ou de van der Waals; ou pode ser
mais forte, denominada adsorção química ou quimissorção (SILVA, 2008). Na catálise
heterogênea, a adsorção química é a mais comum, e ela normalmente ocorre em sítios
de superfícies, denominados sítios ativos (SANTOS, 2013).
Em termos gerais, a reação catalítica ocorre da seguinte forma: os reagentes
sofrem difusão, depois suas moléculas são adsorvidas na superfície do catalisador na
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presença dos sítios ativos que irão processar a reação. Posteriormente acontece a
adsorção dissociativa das moléculas dos reagentes na superfície do catalisador e em
seguida, difusão superficial formando produtos que serão dessorvidos para o meio
reacional, e isso ocorre sucessivamente até que todas as moléculas envolvidas passem
por esse processo. No caso da produção do biodiesel, idealmente isso ocorre até que as
moléculas de triglicerídeo e álcool sejam consumidas. (Figura 4) (CORDEIRO, 2008).

Figura 4. Mecanismos da reação catalítica heterogênea. (CORDEIRO, 2008).
O uso de catalisadores heterogêneos para a produção de biodiesel tende a
solucionar os problemas ocasionados pela catálise homogênea. Isso ocorre porque na
catálise heterogênea os catalisadores não são significativamente consumidos ou
dissolvidos na reação, sendo separados facilmente do produto final (biodiesel). Isso
resulta em um produto final sem resíduo do catalisador, possibilitando seu
reaproveitamento sem a necessidade de tratamentos posteriores com água ou ácido
após a separação do catalisador (CORDEIRO, 2008).
Outras vantagens do uso de catalisadores heterogêneos é que eles possibilitam o
uso de álcoois de elevado peso molecular, facilitando a separação da glicerina dos
ésteres (TAVARES, 2010; CORDEIRO, 2008).
Umas das restrições dos catalisadores heterogêneos para a produção de biodiesel
é que normalmente esses materiais não se apresentam tão ativos quanto os
catalisadores homogêneos, e por isso necessitam de condições experimentais mais
severas para alcançar valores de conversão parecidos com os obtidos no processo
homogêneo (CORDEIRO, 2008).
3.3 CATALISADORES HETEROGÊNEOS PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL
No mecanismo da reação de transesterificação etílica heterogênea básica de
Lewis inicialmente ocorre a interação do sítio básico de Lewis do catalisador com a
molécula de álcool, que auxilia com o ataque nucleofílico dos elétrons do oxigênio da
hidroxila alcoólica ao carbono do triglicerídeo. Assim, um intermediário tetraédrico é
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formado, e origina uma molécula de éster e um íon alcóxido. O íon remove um próton da
superfície do catalisador, dando origem a outra molécula de álcool. O catalisador
regenera o seu sítio básico e reage novamente em um novo ciclo (SAMPAIO, 2008).
Alguns exemplos do uso de novos catalisadores heterogêneos para a produção
de biodiesel podem ser mencionados. Em 2004, Meneghetti et al. (CORDEIRO, 2008)
utilizaram como catalisador heterogêneo o carbonato de sódio para a reação de
transesterificação etílica do óleo de mamona. As proporções molares foram de
1:6.35:0,16 para óleo, etanol e catalisador, respectivamente. Como resultado obtiveram
de rendimento apenas 15,5% em 6h de reação.
Granados et al. (CORDEIRO, 2008) utilizaram o óxido de cálcio como catalisador
para realizar a metanólise do óleo de girassol. A reação foi feita a 60°C com agitação de
1000 rpm por 2h. O rendimento inicial foi de 94%, mas na tentativa de reutilizar o
catalisador esse rendimento caiu para 79% logo após o primeiro reuso permaneceu
assim até a oitava reutilização.
Liu et al. (CORDEIRO, 2008) utilizaram o óxido de estrôncio como catalisador
heterogêneo para a transesterificação do óleo de soja. A reação ocorreu a 65°C por 30
min, com uma razão molar de 6:1 de metanol:óleo e 3% de SrO em relação a massa do
óleo. A reação obteve um rendimento de 94%, e ainda foram feitos testes de reuso, que
mostraram não haver quedas significativas no rendimento.
Kouzu et al. (CORDEIRO, 2008) mostraram que a utilização do CaO obtido a partir
da calcinação do calcário em pó (CaCO3 a 900°C por 1,5 h), se mostrou um eficiente
catalisador para a transesterificação de óleo de soja refinado. O rendimento da reação
foi de 93% após 1 h de reação com uma razão molar de 12:1 de metanol e óleo,
respectivamente.
Na reação de transesterificação de óleos vegetais usando como catalisador
heterogêneo o carbonato de cálcio, Suppes et al. (SAMPAIO, 2008) também obtiveram
conversões de 78%, a temperatura de 240°C e de 95% a 260°C, ambas com um tempo
de reação de 1,5h.
Para a produção de biodiesel com óleo de palma refinado e metanol, Arrieta et al.
(MOUZINHO, 2007) usaram MgO, Ba(OH)2, CaO, SnO4. Enquanto o MgO e SnO4
apresentaram baixa atividade catalítica, o Ba(OH)2 e CaO mostraram bons resultados. A
conversão do CaO foi de 75% com 8 e 10 horas de reação e para o Ba(OH)2 foi de 80%
em 2,5 e 6 horas.
O uso de óxidos metálicos nanocristalinos como, CaO, MgO, ZnO, Al2O3, TiO2,
CeO2 em reações de produção de biodiesel a partir de óleo de soja e metanol, foi
observado uma conversão de 99% de CaO, e outro óxido que mostrou foi o MgO mas
com apenas 6% de conversão (GALVÃO, 2012).
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Em uma transesterificação de glicerol com ácidos graxos de metil ésteres a 220°C,
foi feita uma comparação da atividade de catalisadores básicos de óxidos metálicos
simples (La2O3, MgO. CaO e ZnO). Foi concluído que as taxas de reação de óxidos
metálicos simples dependem diretamente da basicidade do óxido. Portanto, a ordem de
atividade é: La2O3 > MgO>> CaO = ZnO (GALVÃO, 2012).
De acordo com outro estudo realizado (GALVÃO, 2012), os catalisadores MgO,
ZnO e Al2O3 foram utilizados em reações de transesterificação metílica do óleo de soja
submetidos a uma temperatura de 130°C, conduzidas por 7h, com uma razão molar de
55:1 álcool:óleo e 5% de catalisador. As conversões foram de 80% com o MgO, 30%
com ZnO e 11% com Al2O3.
3.4 ZEÓLITAS
Em 1756 na Suécia, o mineralogista Axel Cronsted descobriu a primeira zeólita
(stilbita). Ele utilizou a palavra zeólita para designar um novo tipo de mineral, com a
capacidade de “ferver” quando aquecido, e esse fenômeno foi associado a quantidade
de água adsorvida dentro de sua estrutura (SILVESTRE, 2012; SOUSA, 2007).
Uma definição mais atual considera as zeólitas como aluminossilicatos cristalinos
microporosos e hidratados de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Elas são
constituídas por um arranjo de cadeias de anéis tetraédricos TO4 (T= Si, Al, B, Ga, Fe,
entre outros), principalmente unidades SiO4 e AlO4- unidas entre si por átomos de
oxigênio (SOUZA, 2008; VIEIRA, 2014).
Essa estrutura apresenta cavidades e canais de dimensões moleculares, onde se
encontram cátions de compensação, sais, moléculas de água etc. A partir dessas
cavidades que há a passagem de materiais entre o meio externo e o meio intracristalino
da zeólita (BORGES, 2011). Essas interações tridimensionais complexas formam as
mais diversas geometrias, e assim, cada tipo de zeólita possuirá uma estrutura cristalina
com tamanhos de poros únicos (BORGES, 2011).
Tabela 2. Classificação das zeólitas com base em seu tamanho de poro. Adaptada de
(BORGES, 2011).
Zeólita

Átomos de oxigênio
Diâmetro de poro
que formam a
(nm)
abertura* do poro
Poro extragrande
18
0,9 < d
Poro grande
12
0,6 < d < 0,9
Poro mediano
10
0,5 < d < 0,6
Poro pequeno
8
0,3 < d < 0,5
*Com base no valor de 0,275 nm para o diâmetro do oxigênio da rede.

Exemplos

MCM-9, VPI-5
Y, β, Ω
ZSM-5, ZSM-11
Erionita, A

Assim esse tipo estrutura cristalina promove o que se chama de seletividade de
forma ou geométrica, e é amplamente usada no refino e petroquímica, pois favorecem a
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formação de produtos de interesse e evitam reações paralelas indesejáveis (SOUZA,
2008).
As zeólitas apresentam algumas propriedades, que as tornam muito eficientes
para a catálise, e por esse motivo são muito utilizadas em processos industriais (SOUZA,
2008). Algumas dessas propriedades são:


alta área superficial;



dimensões de poros moleculares;



alta capacidade de adsorção;



particionamento de reagentes/produtos;



habilidade de controlar o número e a força dos sítios ácidos;



possibilidade de pré-ativação de moléculas dentro dos poros por campos
elétricos fortes e confinamento molecular.

3.4.1 Zeólita USY
A zeólita Y pertence à família das faujasitas e, como a zeólita X, possui um sistema
tridimensional cúbico e 192 tetraedros TO4 (T = Si, Al) por cela unitária. Essa zeólita é
formada por cavidades denominadas sodalitas ou β, que se conectam entre si através
de prismas hexagonais, levando a formação de uma grande cavidade com diâmetro de
13Å, denominada cavidade α. Essas zeólitas são sintetizadas com uma razão Si/Al entre
2 e 4 (YOSHIOKA, 2003; COSTA,2011).

Figura 5. Estrutura cristalina da zeólita Y.
A zeólita HUSY é obtida pela remoção da amônia da zeólita NH4Y, processo que
se realiza na presença de vapor d’água, em condições térmicas que permitem uma
grande interação entre a água, a amônia e a zeólita. Desta maneira, a zeólita HUSY
gerada é uma zeólita protônica Y ultraestável, a qual resiste a temperaturas superiores
a 900°C. A remoção da amônia efetuada traz consigo um processo de desaluminização,
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que implica no aumento da relação Si/Al, fazendo com que a zeólita adquira resistência
térmica e sítios ácidos muito fortes. Essas propriedades e o tamanho do poro grande
(6 – 9 Å) fazem com que a zeólita USY seja um catalisador efetivo na reação de
transesterificação (COSTA, 2011).
3.4.2 Zeólitas modificadas na produção de biodiesel
A modificação da superfície de alguns sólidos, que agem como suportes
catalíticos, vem sendo apontada como um método eficaz de preparação de catalisadores
heterogêneos para a obtenção de biocombustíveis.
Saka et al. (2001) fizeram uso de titânio e zeólitas de titânio e alumínio como
catalisadores heterogêneos para reação de transesterificação do óleo vegetal. Usando
as zeólitas comerciais ETS-10 e ETS-4, os autores afirmam que alcançaram conversões
de 52% e 85%, respectivamente, a 220 °C em 1,5 horas de reação.
Em 2004, Suppes (2004) observou conversões em ésteres metílicos superiores a
90%, em temperaturas entre 120 e 150 °C após 24 h de reação, de peneiras moleculares
NaX impregnada com Na2O. Em outros estudos (MOUZINHO, 2007) ele alcançou
conversões de 78% e maiores que 95% a 260 °C e 18 minutos na obtenção de ésteres
etílicos empregando carbonato de cálcio como catalisador heterogêneo.
Outro estudo (MOUZINHO, 2007) utilizou um catalisador heterogêneo básico
empregando sais de metais alcalinos suportados em alumina. As conversões dos
produtos foram bastante significativas, como por exemplo a do K 2CO3/Al2O3 que para o
oleato de metila foi de 94%, para o glicerol de 89%. Este catalisador foi eficiente a
temperaturas menores que 60 °C.
Outro resultado interessante foi mostrado por Kim et al. (2004), que utilizou
catalisadores básicos heterogêneos na produção de biodiesel. O Na/NaOH/γ-Al2O3 foi
preparado e as condições de reação (inserir condições) foram semelhantes ao de NaOH,
obtendo assim uma conversão de biodiesel em 94% com adição de um co-solvente.
Em 2006, Xie et al. (2006) desenvolveram um catalisador heterogêneo de potássio
suportado em alumina. Esse teve uma quantidade de 35% sobre a Al2O3 calcinado a 500
°C por 5 horas. O catalisador mostrou resultados satisfatórios devido sua alta basicidade.
Os resultados indicaram que KNO3/ Al2O3 obteve uma conversão de 87%.
Já Leclerk et al. (2001) empregou zeólitas e outros catalisadores heterogêneos
básicos na reação de transesterificação do óleo de canola. Em relação aos catalisadores,
eles apresentaram os seguintes desempenhos na reação: O MgO é mais ativo que
faujasita NaCs(34)X que teve suas conversões em 69% e 16% respectivamente. O
Ba(OH)2 obteve uma conversão do óleo em 81%.
De fato, o uso de óxidos de cálcio e magnésio suportado em materiais zeolíticos
tem atraído o interesse de pesquisadores. Os motivos para isso se devem a alta atividade
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que o catalisador suportado resultante apresenta, visto que o uso do suporte possibilita
aumentar a acessibilidade aos poros ativos do catalisador.
Por isso, a investigação desses catalisadores suportados na síntese do biodiesel
via etanólise, utilizando óleo de fritura como reagente lipídico, merece ser investigada.
3.5 MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DE CATALISADORES
O método de preparação de catalisadores condiciona, além da sua composição,
o grau de dispersão dos sítios ativos do catalisador, a sua estrutura porosa e,
consequentemente, o seu desempenho catalítico. [Inserir referência] Considerando os
catalisadores heterogêneos puros ou mássicos, estes em geral são obtidos através de
algum método da química ou metalurgia baseado na cristalização, precipitação ou
redução.
Os catalisadores heterogêneos suportados podem ser preparados por vários
métodos, sendo os mais comuns a impregnação, coprecipitação, deposição ou
precipitação e troca-iônica (OLIVEIRA, 2008).
Já técnica de coprecipitação consiste na precipitação do agente ativo, o promotor
e o suporte simultaneamente. Para que isso ocorra, uma solução é preparada com as
espécies envolvidas e através da modificação de alguma propriedade, como o pH, e
provoca-se a precipitação dos diferentes componentes na proporção de interesse. Para
se obter, por exemplo, um catalisador de cobalto suportado em sílica-gel, prepara-se uma
solução de nitrato de cobalto e metassilicato de sódio e a solução é submetida a uma
alcalinização com hidróxido de potássio. Assim, se obtém a precipitação o hidróxido de
cobalto e da sílica gel, simultaneamente. Depois o precipitado é lavado, seco e calcinado
a 300°C (OLIVEIRA, 2008).
A técnica de deposição ou precipitação ocorre quando um agente ativo é
depositado ou precipitado sobre o suporte a partir de uma solução. Primeiramente, é
preparada uma solução do componente ativo, e a ela adiciona-se o suporte sólido para
a formação de uma suspensão. Depois, uma terceira substância é adicionada
provocando a precipitação do agente ativo no suporte. Um exemplo é a obtenção do
paládio sobre o carvão ativo. Com uma solução de nitrato de paládio, adiciona-se o
carvão ativo e faz-se borbulhar hidrogênio, assim reduz-se o paládio e permite a
precipitação deste a superfície do carvão (OLIVEIRA, 2008).
A troca iônica consiste na substituição de um íon numa interação eletroestática
com a superfície do suporte por outra espécie iônico. É uma técnica muito utilizada na
preparação de catalisadores à base de zeólitas ou de argilas a partir de suportes préformados (OLIVEIRA, 2008).
A impregnação será a técnica utilizada nesse trabalho. Consiste em impregnar um
volume de solução contendo o percussor da fase ativa no suporte sólido, seguida da
17

remoção do solvente. Essa técnica é extremamente versátil, pois pode ser controlada
para formar uma boa dispersão e uma densidade conhecida dos centros catalíticos.
Nesse método a temperatura é um fator fundamental, já que essa influência a
solubilidade do percussor e a viscosidade da solução, e consequentemente, o tempo de
secagem (OLIVEIRA, 2008).
Como exemplo, pode-se citar um catalisador de óxido de cobre suportado em γAl2O3. Primeiro prepara-se uma solução de nitrato de cobre com concentração pré
determinada, adiciona-se a alumina à solução e em seguida evapora-se todo o solvente,
até a impregnação total da quantidade de interesse na superfície do suporte O sólido é
filtrado e seco a uns 120°C. Posteriormente, o sólido é deixado em um forno a 500°C por
horas para ocorrer a decomposição do nitrato, formando o óxido desejado (OLIVEIRA,
2008).
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4. PARTE EXPERIMENTAL


4.1 MATERIAS
água dionizada;



cloreto de Cálcio (CaCl2);



cloreto de Magnésio hexahidratado (MgCl2.6H2O);



zeólita NH4USY (CBV 500, Zeolyst).



etanol anidro 98%;



óleo de soja puro;



óleo residual de fritura;



solução de cloreto de sódio – NaCl 5%;



sulfato de magnésio anidro (MgSO4).
4.2 PREPARAÇÃO DA ZEÓLITA USY MODIFICADA

A calcinação da zeólita HUSY na forma amoniacal, será feita a 550 °C por 8h para
a remoção do NH4+, obtendo a sua forma protônica HUSY. O método utilizado para a
síntese dos catalisadores será o método de impregnação aquosa. Os catalisadores
sólidos irão ser sintetizados nas proporções de 5% e 7,5% de CaO e 5%e 7,5% de MgO,
sendo calcinados posteriormente por 8 h a 550 °C. Após a síntese, esses catalisadores
serão caracterizados pelas técnicas de difração de raios X (DRX) e espectroscopia de
infravermelho com transformada de Fourier (FTIR).
4.3

TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO
4.3.1 DRX

A técnica de difração de raios-x será usada a fim de determinar as fases cristalinas
presentes nos sólidos.
O estudo de DRX foi feita em um difratômetro Bruker modelo D8 Focus com
radiação Cu-Kα de 1,5418 Å (40 kV e 30 mA). A faixa de varredura do ângulo de Bragg
será de 1 a 80° com uma taxa de 1° min-1.
4.3.2 FTIR
A espectroscopia de infravermelhos é uma técnica de fácil aplicação para se obter
informações sobre a estrutura dos catalisadores. É também fundamental no estudo da
natureza das espécies adsorvidas sobre esses catalisadores.
Os espectros de FTIR serão obtidos pelo espectrômetro da Thermo Scientific
(modelo Nicolet 6500) equipado com um detector DTGS, usando-se pastilhas de KBr
(99,5%, Merck). Os espectros serão adquiridos a 4 cm-1 de resolução após o acúmulo de
128 varreduras.
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4.4
REAÇÕES DE TRANSESTERIFICAÇÃO
Nas reações de transesterificação serão utilizados óleo de soja puro comercial,
óleo residual de fritura e etanol, numa proporção molar de 1:24 para óleo e álcool,
respectivamente, em um reator de batelada da Parr (Multireactor System Series 5000).
Após os catalisadores saírem da estufa (300°C/4h), eles receberão a adição do óleo de
soja, e após o resfriamento a adição de etanol. A mistura então será fechada e colocada
sob uma agitação magnética a 200°C por 4h. Terminada a reação, a fase liquida passará
por um processo de separação, que consiste em repetidas lavagens do produto com uma
solução de NaCl 5%. Por fim, os produtos serão analisados por RMN de

1H

(espectrômetro Mercury Plus de 7,05T).
5. PERSPECTIVAS FUTURAS DO TRABALHO
Para o próximo semestre, espera-se sintetizar e caracterizar os catalisadores
propostos, além de aplicá-los na reação de transesterificação utilizando óleo de soja puro
comercial e óleo residual de fritura.
O que se espera é uma melhor conversão do óleo residual de fritura em biodiesel,
já que será usado óxidos de metais alcalinos suportado em uma zeólita diminuindo assim
a basicidade desse catalisador e aumentando a atividade catalítica, proporcionando uma
diminuição dos ácidos graxos livres, e consequentemente, uma menor formação de
sabões ou na melhor das hipóteses a não formação de sabão.
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