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RESUMO 

 

 

 

A instabilidade no preço dos combustíveis fósseis e sua elevada emissão de gases 

poluentes são fatores que têm proporcionado um aumento da procura por fontes 

renováveis de energia. O biodiesel, biocombustível derivado de óleo vegetal e 

gordura animal, se mostra como uma opção muito vantajosa, visto que sua utilização 

em motores a diesel é totalmente viável, além de apresentar redução nos níveis de 

poluição. As principais reações químicas que promovem a obtenção do biodiesel são 

esterificação de ácidos graxos livres (AGL’s) e transesterificação de óleos vegetais, 

as quais necessitam da presença de catalisadores para alcançarem maiores 

velocidades e melhores eficiências. Atualmente, os catalisadores homogêneos 

básicos têm sido os mais utilizados para esta aplicação, apesar de apresentarem 

uma série de limitações, principalmente quando são utilizados em reações que 

contêm óleos com altos índices de AGL’s. Sendo assim, a catálise heterogênea 

surge como uma das opções mais eficientes para a produção de biodiesel. Este 

trabalho diz respeito ao estudo da influência do trióxido de tungstênio na estrutura da 

zeólita BEA para a produção de biodiesel. O ácido tunguístico (WO3nH2O) será 

sintetizado para ser utilizado como precursor no método de impregnação aquosa. 

Após procedimentos de caracterização, o material sintetizado será aplicado em 

reações de esterificação e de transesterificação. 

 

Palavras-chave: Biodiesel. Zeólita. Tungstênio. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The instability in the price of fossil fuels and their high greenhouse emissions are 

factors that have lead to increased demand for renewable energy sources. The 

biodiesel, biofuel derived from vegetable oil and animal fat, is shown as a very 

advantageous option since its use in diesel engines is entirely feasible, and present 

reduction in pollution levels. The major chemical reactions that promote obtainig 

biodiesel are esterification of free fatty acids (FFA 's) and transesterification of 

vegetable oils, which require the presence of catalysts to achieve higher speeds and 

better efficiencies. Currently, the basic homogeneous catalysts have been the most 

used for this application, although they present a number of limitations, especially 

when used in reactions containing oils with high FFA’s. Thus, the heterogeneous 

catalysis appears as one of the most effective options for the production of biodiesel. 

This study is to investigate the influence of the tungsten trioxide in the structure of 

zeólita BEA for the production of biodiesel. The tunguistic acid (WO3nH2O) will be 

synthesized to be used as a precursor on the aqueous impregnation method. After 

characterization procedures, the synthesized material will be used in esterification 

and transestherification reactions.    

 

Keywords: Biodiesel . Zeolite . Tungsten. 
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1. INTRODUÇÃO 

A busca por fontes renováveis de energia (como solar, eólica, geotérmica) 

tem ocupado, cada vez mais, espaços de grande importância em diversos países, 

visto que as fontes de origem fóssil (não renováveis) são finitas e geram elevados 

níveis de poluição ao meio ambiente.  

Com o intuito de diminuir os impactos ambientais e aumentar a 

sustentabilidade do meio, por razões tanto econômicas quanto sociais e/ou políticas, 

muitos países estão tendendo a substituir os combustíveis fósseis por 

biocombustíveis, que surgem como uma opção bastante vantajosa devido, 

principalmente, aos seus baixos níveis de emissão de gases poluentes. 

Durante a queima de combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão) 

são emitidas grandes quantidades de gases que contaminam o ar e que têm 

provocado uma das maiores formas de poluição ambiental dos últimos tempos. 

Esses gases geralmente são monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), 

hidrocarbonetos (HC) e óxidos de enxofre (SOx). Fatores como efeito estufa, chuva 

ácida, derramamento de óleo e mudanças climáticas, as quais colaboram com o 

aquecimento global, são alguns exemplos de problemas ambientais causados pelo 

uso de tais combustíveis [1]. 

Dessa forma, os biocombustíveis têm sido cada vez mais aceitos na 

sociedade, além de serem objetos de estudo para muitos pesquisadores, pela 

possibilidade de serem usados em motores a diesel com redução nos níveis de 

poluição e, ainda, solucionarem problemas sociais como a falta de empregos e a 

desigualdade [2]. 

Há alguns anos foram criados no Brasil programas relacionados à utilização 

de biomassa como fonte de energia, os quais regulamentaram o uso em larga escala 

dos biocombustíveis e de seus insumos. Um deles foi o Programa Nacional do 

Álcool - Pró-Álcool (1975), que teve como objetivo incentivar a utilização de etanol a 

partir do aperfeiçoamento das técnicas de obtenção dos seus insumos, como cana-

de-açúcar [3].  

Outro foi o Plano de Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos - Pró-

Óleo (1980), que pretendia encontrar um adicional e/ou substituto para o óleo diesel 

que fosse oriundo de óleos vegetais, de forma a misturar esses óleos (até 30% em 

volume) no óleo diesel. O Pró-Óleo, apesar de ter sido abandonado em 1986 devido 

à queda no preço do petróleo [1], deixou uma significativa experiência ao país 
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quanto ao uso de combustíveis derivados de óleos vegetais ou gorduras animais, ao 

mostrar que sua utilização em motores a diesel é totalmente viável e muito 

vantajosa. A partir desse momento, o biodiesel passou a ser fonte de discussões e 

pesquisas no Brasil. 

O biodiesel é um líquido composto por ésteres de alquila de ácidos graxos de 

cadeia longa, que contém alto ponto de ebulição, baixa pressão de vapor e leva 

pouco tempo para atingir sua inflamação, quando comparado ao diesel de petróleo 

ou gasolina [4]. Por essa razão, dentre os combustíveis existentes, o biodiesel é um 

dos mais seguros de se utilizar, além de ser um combustível renovável advindo de 

óleos vegetais e gorduras animais e gerar baixos níveis de poluição. 

Os principais processos químicos que promovem a produção de biodiesel são 

esterificação e transesterificação [1]. As reações de esterificação mais utilizadas são 

catalisadas por ácidos minerais (como ácido sulfúrico), que, apesar de apresentarem 

elevada atividade catalítica, causam problemas relacionados à sua natureza 

corrosiva e à grande dificuldade de separação após a reação química [2]. 

A transesterificação de óleos vegetais em meio básico homogêneo é 

largamente utilizada na produção de biodiesel [5], apesar de apresentar sérias 

desvantagens como a presença de água no meio da reação e a formação de sabão, 

quando o óleo vegetal apresenta grandes quantidades de ácidos graxos livres 

(AGL’s), o que diminui o rendimento do processo [2,5]. 

A reação de transesterificação que utiliza material heterogêneo, na qual o 

catalisador se encontra em fase diferente da fase dos reagentes e produtos, 

minimiza grande parte dos problemas que o meio homogêneo gera na reação. 

Principalmente no que diz respeito à separação do catalisador no final da reação 

que, neste caso, é facilmente executável pelo fato dos estados físicos das 

substâncias serem diferentes. 

Os catalisadores homogêneos básicos são os mais utilizados principalmente 

por proporcionarem maior velocidade à reação quando comparados aos 

catalisadores ácidos [2]. Porém, vale ressaltar a grande vantagem que os 

catalisadores ácidos apresentam no que se refere às reações, uma vez que estes 

podem estar presentes tanto nas reações de esterificação quanto nas de 

transesterificação [2].  
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Dessa forma, muitos catalisadores sólidos ácidos como, por exemplo, as 

zeólitas têm sido testadas nas reações, se apresentando com altos rendimentos e, 

portanto, como catalisadores potenciais para a produção de biodiesel [2, 5]. 

Zeólitas são aluminossilicatos formados por estruturas cristalinas 

tridimensionais [2] de tetraedros do tipo TO4, em que “T” representa 

predominantemente átomos de alumínio e silício [6]. As ligações existentes na 

estrutura de uma zeólita são compostas por átomos centrais interligados aos átomos 

de oxigênio de forma tridimensional, compondo os tetraedros [6], como mostra a 

Figura 1. 

 

Figura 1. Representação da formação de tetraedros na estrutura da zeólita [6]. 

 

As estruturas tetraédricas formadas são chamadas de unidades primárias de 

construção (Basic Building Units – BBU), que se ligam formando as unidades 

secundárias de construção (Secundary Building Units – SBU), as quais, por fim, dão 

origem às diferentes estruturas cristalinas das zeólitas [2,6]. 

As zeólitas, também conhecidas como peneiras moleculares possuem canais 

e cavidades que produzem sólidos com grandes áreas superficiais e elevados 

volumes de poro [2,6], o que induz a uma das suas principais vantagens: a 

seletividade. Sendo assim, o formato de uma zeólita muitas vezes dificulta a saída 

de certos produtos de seu interior e, conseqüentemente, define suas características 

uma vez que, quanto maior o tempo de contato entre os reagentes e os canais da 

zeólita, maior a probabilidade de se serem formados produtos com as características 

desejadas. 

Estudos relacionados ao uso de catalisadores mostram que as principais 

características que melhoram a atividade catalítica e a seletividade nas reações são 
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a acidez dos materiais, juntamente com uma adequada área superficial e tamanho 

do poro [2]. Sendo assim, as zeólitas se tornam compostos vantajosos pela 

capacidade de distribuição de diferentes sítios ácidos em sua superfície, além de 

apresentarem excelentes resultados catalíticos [2]. 

Algumas zeólitas se sobressaem ao se apresentarem como alternativas de 

melhores resultados para a produção de biodiesel. As zeólitas ZSM-5, USY e BEA, 

por exemplo, possuem características singulares [2], o que pode ser um ponto 

primordial para esses estudos.  

De modo geral, as condições de síntese sob as quais as zeólitas são 

inseridas definem a composição de cada uma delas [2]. Para aumentar a eficiência 

destes catalisadores são feitas modificações em suas estruturas, que permitem 

melhorar muitas de suas características, como a estabilidade térmica, o potencial de 

conversão e a capacidade de variações de força, quantidade e distribuição de sítios 

ácidos. 

Dentre as modificações feitas atualmente e aquelas que constam na literatura, 

pode-se dizer que os trabalhos que visam alterar as características ácidas de 

materiais zeolíticos, são os mais atraentes para pesquisadores e indústrias [7]. 

Segundo Gianetto et al. [7], isso acontece pois, através de métodos de preparação - 

como adsorção, impregnação e troca iônica – ocorre a variação da quantidade, força 

e distribuição de sítios ácidos diferenciados das zeólitas. 

A utilização de tungstênio suportado para modificação de zeólitas é um tipo 

de trabalho bastante explorado, pois este composto apresenta sítios ácidos de 

Brönsted e de Lewis muito fortes, o que torna as zeólitas muito atrativas [2].  

Dessa forma, a modificação da zeólita BEA com trióxido de tungstênio (WO3) 

em reações de esterificação e transesterificação foi escolhida para a realização 

deste trabalho, já que este óxido apresenta grandes possibilidades de modificar as 

características ácidas das zeólitas, tornando-as vantajosas para diversas aplicações 

[2]. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste trabalho é analisar os resultados das aplicações das zeólitas 

BEA pura e modificada com WO3 na esterificação do ácido oléico e na 

transesterificação do óleo vegetal e do óleo usado em fritura, para a produção de 

biodiesel. Dessa forma, este trabalho visa obter resultados que mostrem a influência 

dos efeitos da impregnação do óxido na estrutura da zeólita BEA, de modo a definir 

novas características físicas e químicas para este sólido, além de verificar a 

influência dos álcoois (etanol e metanol) nos rendimentos finais das reações. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para se realizar a análise dos resultados da produção do biodiesel via 

esterificação e transesterificação, usando como catalisador a zeólita BEA pura e 

modificada com WO3, os seguintes métodos e estudos foram considerados 

indispensáveis: 

 

 Modificar a zeólita BEA com WO3; 

 Realizar reações de esterificação do ácido oléico, utilizando a zeólita BEA 

pura e modificada com WO3; 

 Realizar reações de transesterificação do óleo de soja puro e de um óleo 

residual de fritura, utilizando a zeólita BEA pura e modificada com WO3; 

 Verificar a atividade e estabilidade do catalisador antes e após a impregnação 

do óxido; 

 Verificar a influência do álcool no rendimento final de cada reação, testando 

em cada uma delas o etanol e o metanol; 

 Analisar os resultados obtidos em todas as reações, avaliando as 

características e propriedades obtidas nos novos materiais. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 BIODIESEL 

 Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), biodiesel é um combustível derivado de óleos vegetais ou gorduras animais, 

composto por alquilésteres de ácidos graxos de cadeia longa [8].  

Vale ressaltar que, como o biodiesel pode ser misturado ao óleo diesel em 

qualquer proporção, existe uma nomenclatura que expressa qual a porcentagem em 

volume de biodiesel presente no combustível em questão. O biodiesel B100, por 

exemplo, é um combustível composto por 100% em volume de biodiesel. 

Ainda como definição deste biocombustível, a LEI Nº 11.097 de 2005 versa 

sobre o mesmo da seguinte maneira: “Biodiesel: biocombustível derivado de 

biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por 

compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de energia, que 

possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil.” [9]. 

A partir desta lei foi imposta a introdução do biodiesel na matriz energética 

brasileira, por meio da regulação e autorização das atividades relacionadas, 

principalmente, à produção do biodiesel. 

 

3.1.1 Fontes de produção 

Atualmente, as principais fontes de produção de biodiesel são óleos vegetais, 

óleos residuais e gorduras animais [5]. De modo geral, o biodiesel pode ser 

produzido a partir de qualquer óleo vegetal, exceto por aqueles considerados não 

ideais, que têm como propriedade o alto teor de ácidos graxos livres (AGL’s), o qual 

pode aumentar a viscosidade dos ésteres saturados, causando, por exemplo, 

entupimento dos filtros de óleo do motor [5]. 

Os óleos vegetais que apresentam de 3 a 40% de AGL’s em sua composição 

geralmente são considerados ácidos, característica que dificulta a separação do 

biodiesel e desativa os catalisadores. Isso acontece uma vez que, diante de grandes 

quantidades de AGL’s presentes no óleo vegetal da reação, os ácidos reagem com 

os catalisadores básicos formando sabão [2]. 

A quantidade de diferentes tipos de ácidos graxos presentes no óleo vegetal 

define sua composição. Estudos de Ghesti et al. [10] mostraram que o óleo de soja é 
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composto pelos seguintes ácidos graxos: linoléico (53,7 %), oléico (27,0 %), 

palmítico (11,6 %), linolênico (4,5 %) e esteárico (3,2 %). 

Segundo uma análise do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 

(PNPB) feita em 2011, a soja foi a principal matéria-prima utilizada em escala 

nacional, correspondendo a cerca de 77,9% da produção total de biodiesel, seguida 

do sebo bovino em 16,15%, do óleo de algodão em 3,50% e de outras matérias-

primas, correspondentes a 2,45% do total [5]. 

Porém, o uso de óleos vegetais, como os de soja, para a produção de 

biodiesel apresenta sérias desvantagens, sendo a maior delas o fato do óleo vegetal 

ser um produto de suma importância na cadeia alimentar, o que pode gerar 

concorrência entre as indústrias química e alimentícia.  

Sendo assim, além de apresentarem baixos custos de (re) utilização, os óleos 

residuais (de frituras) se mostram como fonte de produção muito vantajosa, ainda 

quando se analisa o alto índice de impacto ambiental que seu descarte causa ao 

meio ambiente. Porém, como todos os óleos de baixa qualidade, os quais 

geralmente apresentam grandes quantidades de AGL’s, o óleo proveniente de 

fritura, quando nessas condições, não obtém a eficiência mínima necessária para 

que haja a formação do biodiesel. 

 

 3.1.2 Métodos de produção 

Os processos químicos utilizados para produção de biodiesel neste trabalho 

são esterificação e transesterificação. 

 

 ESTERIFICAÇÃO 

A esterificação é um processo (Fig. 2) que envolve a reação química entre um 

álcool e um ácido carboxílico, na presença de um catalisador, e tem como produtos 

éster e água [1]. Ao ser considerado como rota tecnológica baseada em matéria-

prima de alta acidez, este processo é muito representativo para a produção de 

biodiesel [5]. 

 

Figura 2. Representação da reação química de esterificação para a produção de 

biodiesel. Adaptada da referência [11]. 
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Neste processo, as constantes de equilíbrio têm valores baixos e, por isso, a 

fim de se obter altos rendimentos, usam-se catalisadores ativos que, geralmente são 

os ácidos de Brönsted [2]. 

Um dos maiores problemas enfrentados ao se realizar tal processo (utilizando 

catalisadores sólidos ácidos) se dá durante a manipulação da concentração de água 

resultante da reação química. Isto acontece, pois esta substância se faz presente na 

mistura de forma a dificultar a conversão devido, principalmente, à perda de 

atividade dos catalisadores envolvidos na reação. 

 

 TRANSESTERIFICAÇÃO 

A transesterificação, também conhecida como alcoólise, é o processo (Fig. 3) 

que envolve a mistura de um éster carboxílico e um álcool que, na presença de um 

catalisador ácido ou básico, tem seu equilíbrio deslocado e gera biodiesel e glicerol 

[2, 12]. 

 

Figura 3. Representação da reação química de transesterificação para a produção 

de biodiesel. Adaptada da referência [12]. 

 

Diante da alta viscosidade que os óleos vegetais in natura possuem, 

característica que gera sérios problemas operacionais durante seu uso direto em 

motores, comprometendo principalmente a durabilidade dos mesmos, a 

transesterificação surge como solução para estes problemas, permitindo a produção 

do biodiesel com viscosidades muito próximas às do diesel de petróleo [5,11]. 

 

3.2  CATÁLISE HETEROGÊNEA ÁCIDA 

A catálise heterogênea tem sido muito estimulada por pesquisadores e 

indústrias, sendo que se trata de um processo onde o catalisador é estável 

termicamente, seletivo, de longa atividade e facilmente recuperável. Porém, duas de 
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suas principais limitações em relação à catálise homogênea são o tempo de reação 

e a necessidade de ser realizada em condições experimentais mais severas. 

O uso de catalisadores sólidos ácidos constitui grande área de atuação da 

catálise heterogênea, principalmente por apresentarem seletividade e atividade 

catalítica que, como dito anteriormente, são proporcionadas pela acidez do 

catalisador acoplada a um adequado tamanho de poro e uma adequada área 

superficial [2,13]. 

Muitos estudos relatam a aplicação desse tipo de catalisador para a produção 

de biodiesel e mostram resultados, na maioria das vezes, satisfatórios e eficazes. 

Jacobson et al. [14] utilizaram estereato de zinco imobilizado na sílica gel como 

catalisador ácido da reação de transesterificação para a produção de biodiesel. 

Nesse estudo, foram utilizados metanol e óleo residual, numa razão molar de 18:1 

(álcool:óleo), e 3% de catalisador. A reação foi conduzida a 200 ºC por 10 horas, 

promovendo o rendimento de 98 % em biodiesel, com reutilização do catalisador em 

4 ciclos. 

Saboya [15] também estudou a aplicação da sílica mesoporosa SBA-15, 

modificada com lantânio, como catalisador heterogêneo na esterificação e na 

transesterificação, visando à produção de biodiesel. Na esterificação do ácido oléico 

com etanol, Saboya [15] usou razão molar de 20:1 (álcool:ácido oléico), 3% m/m de 

catalisador, a 200 ºC, por 120 minutos e obteve aproximadamente 91,14 % de 

conversão. Já na transesterificação do óleo de soja com etanol a 70 ºC, a razão 

molar foi de 20:1 (álcool:óleo), 1% m/m de catalisador, durante 6 horas, onde 

obteve-se conversão de 80 %. 

 Assim, esses estudos comprovam que o uso de peneiras moleculares com 

características ácidas pode ser muito eficiente na produção de ésteres etílicos. 

 

 3.2.1 Zeólita BEA 

 A zeólita BEA (ou ) é um tipo de catalisador sintetizado, muito utilizado na 

indústria química e nas refinarias de petróleo, por apresentar alta estabilidade 

térmica e forte acidez [2].  

As razões Si/Al  que esse catalisador apresenta são consideravelmente altas 

[16], pois variam entre 10 e 100, sendo que as zeólitas mais comuns apresentam 

razões entre 25 e 30, e, portanto, pode-se dizer que quanto maior a razão Si/Al, 

maior a estabilidade hidrotérmica da zeólita [2]. 
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 A estrutura da zeólita BEA (Fig. 4), determinada em 1988, é composta por 

canais de anéis de 12 tetraedros [2].  

 

 

Figura 4. Estrutura tridimensional da zeólita BEA [17]. 

 

Os poros presentes nesta zeólita permitem que ela seja considerada uma 

peneira molecular, que atua de forma seletiva, adsorvendo grandes quantidades de 

moléculas, como hidrocarbonetos, e moldando as propriedades dos produtos da 

reação, de acordo com o tempo [2,16].  Por essas e outras características, a zeólita 

BEA é bastante reportada na literatura, e muitas formas de modificações de sua 

estrutura vêm sendo estudadas. 

 Costa [2] analisou a influência do WO3 nas propriedades dessa zeólita, 

sintetizando catalisadores que utilizaram a matriz HBEA com 2,2; 5,3; 10,1; 14,5 e 

18,4 % de óxido. Uma das observações feitas em seu estudo foi que a zeólita HBEA 

apresenta alto grau de deformabilidade e, com isso, a presença de espécies ácidas 

em sua superfície pode provocar a formação de espécies de alumínio octaédricas 

(EFAL), promovendo uma nova distribuição de sítios ácidos no catalisador 

WO3/HBEA. 
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3.3 APLICAÇÃO DAS ZEÓLITAS NA PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

  

 3.3.1 Modificação de zeólitas 

 As zeólitas se tornaram materiais de destaque na catálise ácida, 

principalmente por reunirem características que permitem a adaptação de suas 

propriedades para atenderem a diferentes necessidades. Com isso, a modificação 

das zeólitas tem sido forte tendência atual, chamando atenção de muitos 

pesquisadores. 

Ao combinarem o fato de ser possível moldar suas propriedades (como a 

hidrofobicidade e a força dos sítios ativos) com o fato de adsorverem grandes 

quantidades de moléculas em suas superfícies, as zeólitas se mostram como 

excelentes catalisadores para a produção do biodiesel [2,16]. Um fator determinante 

para o uso desses materiais está ligado aos tipos e distribuição de sítios ácidos 

presentes em suas estruturas. 

 Segundo Scherer [18], os sítios ácidos das zeólitas podem ser de dois tipos: 

Brönsted e Lewis. Na Figura 5 são apresentados os sítios de Brönsted, que são 

conhecidos como doadores de prótons (H+) e gerados nas zeólitas a partir de 

átomos de alumínio, os quais geram cargas negativas na estrutura. 

 

Figura 5. Representação da estrutura de sítios ácidos de Brönsted [18]. 

 

 Os sítios de Lewis, apresentados na Figura 6, conhecidos como receptores de 

elétrons, geralmente são formados por defeitos na estrutura, mas também podem 

surgir a partir da alumina que se encontra fora da rede cristalina. 
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Figura 6. Representação da estrutura de sítios ácidos de Lewis [18]. 

 

De acordo com Costa et al. [19], modificações nas estruturas de zeólitas por 

meio da impregnação de óxidos de metais possibilitam a formação de sítios ácidos 

singulares, que cedem novas propriedades a esses materiais. Estudos de Costa [2] 

comprovam essa afirmação, ao mostrar que a incorporação de WO3 na HBEA 

promoveu uma nova distribuição de sítios ácidos de Brönsted à sua estrutura. 

Shu et al. [20] mostram os resultados da presença de lantânio na zeólita BEA, 

que, após a impregnação, se mostrou mais estável e com maior poder de conversão 

para a produção de biodiesel do que a zeólita BEA pura. No experimento, foi 

realizada a reação de transesterificação, utilizando metanol e óleo de soja, com 

razão molar de 14:5 (metanol:óleo), a 60 ºC, durante 4h, obtendo-se conversão de 

48,9% (em peso) de triglicerídeos. 

É possível observar que o tungstênio apresenta sítios ácidos de Brönsted e 

de Lewis muito fortes e que, consequentemente, a interação dessas características 

com as propriedades das zeólitas as torna catalisadores muito atrativos. 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

 Nesta seção são apresentados os procedimentos que serão aplicados para o 

estudo proposto. As descrições dos materiais utilizados, da metodologia de síntese, 

e a caracterização dos materiais e dos produtos das reações serão mostradas a 

seguir. 

 

4.1 MATERIAIS 

 Ácido clorídrico concentrado (HCl) 37% da Vetec; 

 Ácido Oléico da Vetec; 

 Água deionizada; 

 Brometo de potássio (KBr) da Merck; 

 Cloreto de sódio (NaCl)  99,5% da Vetec; 

 Etanol  99,8% da Vetec; 

 Metanol da Vetec; 

 Óleo de soja; 

 Óleo usado de fritura obtido do Programa BIOGAMA; 

 Sulfato de Magnésio (MgSO4) anidro da Vetec; 

 Tungstato de sódio hidratado (Na2WO4nH2O) 99% da Aldrich; 

 Zeólita NH4BEA (CP814E) da Zeolyst. 

 

4.2 PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS 

  

 4.2.1 Síntese do ácido tunguístico  

 O ácido tunguístico WO3nH2O, escolhido como precursor para a preparação 

da zeólita BEA, será sintetizado realizando o tratamento ácido do Na2WO42H2O 

com HCl 6 mol L
−1

. Após 4 horas, o produto da reação será filtrado e lavado com 

HCl 0,1 mol L
−1

 e seco à temperatura ambiente [2]. Esse sólido será usado como 

precursor do WO3 para modificação da zeólita. 

  

4.2.2 Preparação da zeólita BEA modificada com WO3 
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A calcinação da forma amoniacal da zeólita BEA será realizada a 550 ºC 

durante 8h, para a remoção do NH4, obtendo-se a zeólita na sua forma protônica 

HBEA [2].  

Em seguida, uma mistura com quantidades pré-determinadas do WO3 e da 

zeólita será agitada a aproximadamente 80 ºC para se obter uma evaporação 

completa da água e gerar o catalisador sólido desejado. Por fim, será realizada a 

calcinação a 550 ºC durante 8h dos materiais em um forno mufla [2]. 

 

4.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 Os materiais serão caracterizados pelas técnicas de difração de raios X 

(DRX) e espectroscopia na região do infravermelho médio (FTIR). 

 

 4.3.1 Difração de Raios X (DRX) 

 Esta técnica representa uma importante aplicação na área de caracterização 

dos materiais, uma vez que fornece informações sobre a composição mineralógica, 

as características do reticulado cristalino e o arranjo dos átomos presentes nos 

materiais.  

A difração ocorre quando os raios X provocam interferências construtivas e 

destrutivas entre as ondas, formando padrões – difratogramas – que fornecem 

informações sobre os compostos que constituem a amostra [6].  

Para se obter os difratogramas de raios X, usa-se um difratômetro que gerará 

a intensidade reativa versus a região em que se encontram os picos. Após a síntese, 

o catalisador sintetizado será submetido a essa análise. 

     

 4.3.2 Espectroscopia de Infravermelho com Transformação de Fourier 

(FTIR) 

Os espectros serão coletados em um espectrômetro usando 256 varreduras 

com 4 cm-1 de resolução. As pastilhas serão preparadas com uma razão adequada 

para a análise estrutural da zeólita, antes e após a incorporação do WO3 na 

estrutura.  

  

4.4 REAÇÕES DE ESTERIFICAÇÃO E TRANSESTERIFICAÇÃO 

Para a reação de esterificação serão utilizados ácido oléico com etanol numa 

razão molar de 1:6 (óleo:etanol) e 10% de catalisador. Essa reação será realizada 
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por 2h, a 80 ºC. Para a reação de transesterificação serão utilizados óleo de soja 

puro e óleo residual de fritura, com etanol e metanol, seguindo as mesmas 

condições experimentais da reação de esterificação do ácido oléico. 

Para as reações de esterificação, o catalisador será ativado na mufla (a 300 

ºC por 2h). Imediatamente após o tratamento térmico, será adicionado o ácido oléico 

e, após o resfriamento, o álcool. O sistema deverá ser colocado sob agitação a 80 

ºC durante 2 h. O mesmo procedimento será seguido para as reações de 

transesterificação. 

Depois de realizadas as reações, será feita a separação dos catalisadores 

através da filtração, obtendo-se a purificação dos ésteres. A purificação da fase 

líquida será feita por lavagens consecutivas com solução de NaCl 5%, seguida da 

secagem com MgSO4 anidro.  

Depois de resfriado, o biodiesel estará pronto para as análises dos resultados. 
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