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RESUMO 

 

MACEDO, Alice Lopes. Título: Produção de biodiesel a partir de óleos e gorduras residuais 

utilizando ácido sulfúrico imobilizado em sílica como catalisador e aplicação do glicerol na 

produção de cetal. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, 

2013. Dissertação de mestrado do curso de Pós-Graduação em Química. 

 

 Os catalisadores heterogêneos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa a base de ácidos 

de Lewis suportados em diferentes óxidos inorgânicos, como por exemplo o ZnCl2/SiO2 e 

FeSO4/SiO2, tem se mostrado excelentes na esterificação de ácidos graxos livres, porém 

ineficazes quando aplicados na transesterificação de óleos vegetais. Este trabalho propõe o 

estudo e a síntese de um catalisador produzido a partir da substituição dos ácidos de Lewis 

por ácido de Bronsted-Lowry, tais como, o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico. Óleos e 

gorduras residuais geralmente contêm um alto índice de ácidos graxos livres (AGL) e um 

elevado teor de água em sua constituição. Essas substâncias dificultam a ação dos 

catalisadores básicos como NaOH ou KOH que são amplamente empregados nestes 

processos, levando também a inibição de alguns catalisadores a base de ácidos minerais. A 

nova mistura catalítica (H2SO4/SiO2) foi sintetizada a partir de ácido sulfúrico 10 M 

imobilizado em sílica 24 mesh, previamente preparada a partir de areia de construção e 

carbonato de sódio e caracterizada pelas seguintes técnicas analíticas: Microscopia Eletrônica 

de Varredura, Espectrometria de Dispersão de Energia, Infravermelho e Termogravimetria. O 

catalisador foi inicialmente aplicado com êxito em reações de transesterificação de óleos 

vegetais refinados e de óleos e gorduras residuais purificados, porém o grande desafio foi 

realizar a transesterificação de óleos vegetais de baixa qualidade, os chamados óleos e 

gorduras residuais, que além de possuírem em sua constituição óleos vegetais misturados à 

gordura animal e ácidos graxos livres, são muitas vezes contaminados por até 1% de água, em 

que proporções acima de 0,5% m/m podem levar a total desativação do catalisador. O 

emprego de sílica sintética 24 mesh na constituição do catalisador objetivou aumentar a área 

de superfície, favorecendo o processo de adsorção de água oriunda da esterificação de ácidos 

graxos livres e também a contida nos óleos e gorduras residuais, evitando uma maior perda da 

atividade catalítica por lixiviação. O rendimento obtido em biodiesel foi acima de 99%, 

calculado a partir dos dados obtidos por Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrômetro de 

Massa. O catalisador utilizado no processo foi recuperado por lavagem em éter etílico e 



 

 

 

 

ativado em estufa 150º C por 3 horas e utilizado em outros processos reacionais. O glicerol 

obtido como subproduto da transesterificação foi utilizado sem prévia purificação na reação 

de catalisação com acetona empregando H2SO4/SiO2, formando o cetal 2,2-dimetil-1,3-

dioxolano-4-il metanol em 93% de rendimento, o qual foi determinado por CG/EM. Este 

produto é caracterizado por sua grande aplicação como aditivo para combustíveis pela 

indústria automobilística. A mistura catalítica (H2SO4 10M/SiO2) utilizada possui uma 

capacidade de carga de 1,91x10
-3

 mols H
+
/g, ou aproximadamente 9,4% m/m de H2SO4 no 

catalisador e equivalente a 0,94% m/m de H2SO4 em relação ao óleo vegetal empregado nos 

diferentes processos reacionais. Essas proporções se mostraram bem abaixo das proporções 

normalmente empregadas em reações de transesterificação catalisadas por ácido sulfúrico, que 

variam de 4 a 5%. O emprego deste catalisador nos processos de transesterificação e de 

catalisação, permitiu a sua recuperação e reutilização por 2 ciclos, sendo que após o último 

ciclo a sílica resultante foi acidificada novamente, seca e empregada em novos processos 

catalíticos. 

 

Palavras chaves: sílica, ácido sulfúrico, transesterificação, cetal 2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-

il metanol, aditivos.  

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

MACEDO, Alice Lopes. Title: Biodiesel production from waste cooking oil using sulfuric 

acid as catalyst immobilized on silica and applied of glycerol in the production of ketal. 

Federal University of the Jequitinhonha and Mercury Valleys-UFVJM, 2013. Dissertation of 

post graduate in Chemistry. 

 

 The heterogeneous catalysts developed by our research group based Lewis acid 

supported on various inorganic oxides such as: ZnCl2/SiO2 and FeSO4/SiO2, has proved 

excellent for esterification of free fatty acids, but ineffective when applied in the 

transesterification vegetable oils. This paper proposes the synthesis and study of a catalyst 

produced from the Brønsted-Lowry acids sulfuric acid in replacement of previously employed 

Lewis acids. Waste oils and fats generally contain a high content of free fatty acids (FFA), as 

well as a high water content, these substances hinders the action of basic catalysts such as 

NaOH or KOH which are widely used in these processes, taking also inhibition of some 

catalysts from the mineral acids. 

The new catalyst mixture (H2SO4/SiO2) was synthesized from 10 M sulfuric acid immobilized 

on silica 24 mesh, previously prepared from construction sand and sodium carbonate. Later 

this material was characterized using the following analytical techniques, Scanning Electron 

Microscopy, Spectroscopy Dispersion Energy, Infrared and thermogravimetric analysis. 

Initially, the catalyst was applied in transesterification of vegetable oils and refined oils and 

waste fats purified. However, the most challenge was to perform the transesterification of 

vegetable oils of low quality, they called residual oils and fats, over to have in their constution 

vegetable oils mixed with animal fat and free fatty acid are often contaminated by 1% water, 

in proportions up to 0.5% w/w can lead to complete deactivation of the catalyst. 

The use of synthetic silica 24 mesh aimed to increase the surface area, favoring the adsorption 

of water from the esterification of free fatty acids and also contained in the waste oils and fats, 

preventing further loss of catalytic activity by leaching. The yield obtained in biodiesel was 

above 99%, calculated from the data obtained by GC/MS. The catalyst used in the process 

was recovered by washing using ethyl ether and activated in an oven 150 °C for 3 hours and 

used in the process of ketalization of glycerol, as well as in subsequent transesterification 

reactions. The glycerol obtained as a byproduct of the transesterification was used without 

purification in the previous reaction of ketalization with acetone employing H2SO4/SiO2 



 

 

 

 

ketalization with acetone forming the ketal 2,2-dimethyl-1 ,3-dioxolan-4-yl methanol in 93% 

yield, which was determined by GC/MS. This product is characterized by its wide application 

as a fuel additive for the automotive industry. The catalytic mixture (H2SO410 M/SiO2) used 

has a capacity of 1.91 x10
-3

mol H
+
/g, or about 9,4% w/w of H2SO4 in the catalyst, equivalent 

to 0.94% w/w of H2SO4 in compared to vegetable oil employed in the different reaction 

processes, these proportions were below the proportions normally used in transesterification 

reactions catalyzed by sulfuric acid ranging from 4 to 5%. 

The use of this catalyst in processes of transesterification and ketalization allowed the 

recovery and reuse during two cycles. After the last cycle, the resulting silica was acidified, 

dried and used in another catalytic process. 

 

Key words: silica, sulfuric acid, transesterification, ketal 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl 

methanol, additives. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  

 A matriz atual do consumo global de energia é francamente dominada por 

combustíveis fósseis (petróleo, gás, carvão), fontes não renováveis, cuja queima vem 

acompanhada das conhecidas consequências ambientais, sobretudo em razão das emissões de 

gases poluentes, como COx, SOx e NOx, para a atmosfera. O petróleo, considerado uma fonte 

tradicional de energia, foi tão continuamente extraído que suas reservas já começam a se 

esgotar a pouco menos de 100 anos do início de sua exploração econômica. O carvão, um 

recurso ainda mais antigo, também é finito. A energia nuclear, uma alternativa aos recursos 

fósseis, apresenta restrições quanto ao descarte dos resíduos radioativos e o perigo de 

acidentes nucleares. O uso das fontes tradicionais traça sua trajetória de declínio, não só pela 

sua característica efêmera, mas por que é uma ameaça ao meio ambiente (ANP 2012).
 

 A pesquisa e o desenvolvimento tecnológico voltado para fontes alternativas de 

energia, como solar, eólica e biocombustíveis, que causam impactos consideravelmente 

menores ao ambiente, vêm sendo amplamente estimulados por governos e pelo setor 

produtivo empresarial, destacadamente nos últimos anos. 

 Há razões objetivas para se reconhecer o alto potencial das fontes de energia baseadas 

na biomassa, os biocombustíveis. O biodiesel é um biocombustível interessante, sob diversos 

pontos de vista: (i) da eficiência termodinâmica, por combustão, na propulsão de máquinas 

automotivas ou estacionárias; (ii) do valor de mercado, pela crescente demanda, por 

consumidores individuais ou por grandes empresas, para uso em máquinas de grande porte ou 

em plantas industriais; (iii) por consistência estratégica com a política energética, pelos 

governos e pelo setor empresarial privado e (iv) pelos efeitos extraordinariamente menores 

sobre as alterações antrópicas ao ambiente natural, devido à menor contribuição ao acúmulo 

de monóxido de carbono, dióxido de enxofre e materiais particulados residuais na atmosfera, 

quando comparado à gasolina, ao petrodiesel ou a outros combustíveis fósseis. 

 O aumento na demanda mundial por combustíveis líquidos, a preocupação com o 

aquecimento global, o interesse político pelo desenvolvimento do setor energético, agrícola e 

social são pontos que abrem novas áreas de interesse e oportunidades para pesquisas e 

desenvolvimento na área acadêmica e industrial. O governo brasileiro, através de programas 

de incentivo ao desenvolvimento autorizou a adição de biodiesel no diesel de petróleo. Desde 

2010 está em vigor no Brasil a mistura B5 (mistura de 5% de biodiesel no diesel). 
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 Muitas oleaginosas podem ser usadas para a produção de biodiesel (soja, milho, 

girassol, pequi, mamona, dendê, pinhão-manso, entre outros), além do uso de gorduras de 

origem animal e de óleos e gorduras residuais (OGR). A principal rota de produção do 

biodiesel é a reação de transesterificação utilizando triglicerídeos presentes nos óleos. Essa 

reação é feita mediante a utilização de um álcool de cadeia curta (metanol e etanol) e um 

catalisador. O catalisador pode ser homogêneo, tendo como vantagem a rapidez do processo e 

desvantagem a dificuldade de separação do catalisador do produto, ou heterogêneo, cuja 

vantagem é a separação do produto e possível reutilização do catalisador. 

 Uma forma de agregar valor ao biodiesel e torná-lo mais competitivo no mercado é o 

reaproveitamento de resíduos e de subprodutos resultantes da sua cadeia produtiva. O resíduo 

sólido da extração do óleo de oleaginosas pode ser usado como ração animal, adubo e também 

para a produção de bioetanol. O glicerol, resultante da reação de transesterificação, 

atualmente vem sendo utilizado na indústria de cosméticos, saboarias e fármacos. Outra 

maneira de utilizá-la é a sua transformação química e a produção de aditivos para 

combustíveis e alimentos (WANG et al., 2001). 

 A busca pelo desenvolvimento de novas rotas produtivas, novos catalisadores e 

matérias-primas de baixo custo, tem como principal objetivo o desenvolvimento de processos 

mais sustentáveis e menos dispendiosos, a fim de tornar o biodiesel um produto mais 

competitivo. Incentivos governamentais como a criação do Programa Nacional de Produção e 

Uso de Biodiesel (PNPB), marcos regulamentatórios e a determinação de metas para o 

incremento do uso do biocombustível são tentativas de superar alguns obstáculos e desafios 

para consolidação do biodiesel no Brasil. Ainda há a necessidade de criação de um mercado 

mundial para o biodiesel, a resolução de questões produtivas internas e de choques 

tecnológicos, redução de contestações ambientais e a necessidade do convencimento de seu 

papel social. A busca constante por melhorias irá tornar o cenário do biodiesel consolidado e 

revelará seu verdadeiro potencial energético, social e econômico. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um novo catalisador 

heterogêneo e sua aplicação na produção de ésteres metílicos de ácidos graxos (biodiesel) 

utilizando óleos e gorduras residuais (OGR) como material de partida e a aplicação do 

glicerol, subproduto do processo reacional, na síntese de aditivos para combustíveis fósseis e 

biocombustíveis. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

- Sintetizar um catalisador heterogêneo de fase sólida contendo ácido inorgânico imobilizado 

em sílica a ser aplicado em reações de esterificação de ácidos graxos livres e de 

transesterificação de óleos e gorduras residuais; 

- Caracterizar o novo catalisador através da aplicação de técnicas analíticas, tais como: 

espectroscopia de infravermelho e microscopia eletrônica de varredura. 

- Avaliar o desempenho catalítico deste catalisador no processo de trans/esterificação de OGR 

não purificados para produção de biodiesel; 

- Avaliar a utilização do catalisador heterogêneo na síntese de cetais a partir do glicerol, 

obtido como subproduto da reação de transesterificação de óleos vegetais; 

- Verificar a possibilidade de recuperação e reutilização do catalisador heterogêneo, a fim de 

evitar formação de resíduos, bem como, garantir a viabilidade econômica e ambiental do 

processo; 

- Caracterizar os ésteres metílicos de ácidos graxos (biodiesel metílico) obtidos por estudos e 

análises de Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrômetro de Massa (CG/EM) e 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN)   
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 Aspectos gerais do biodiesel 

 

 

 O biodiesel pode ser quimicamente definido como um combustível constituído de 

mono-alquil-ésteres de ácidos graxos de cadeia longa derivados de fontes renováveis (MATH 

et al., 2010). De acordo com a Resolução N° 14 de 2012 da ANP, o biodiesel é definido como 

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, e que atenda a especificação contida no Regulamento Técnico nº 4/2012 

(Tabela 1). 

 Historicamente, o uso de óleos vegetais como combustível foi sugerida por Rudolf 

Christian Karl Diesel, em 1912, sendo que sua primeira experiência foi realizada com a 

utilização de óleo de amendoim em um motor a diesel. A primeira experiência comercial 

realizada com o biodiesel na Europa ocorreu poucos anos antes da Segunda Guerra Mundial, 

gerando a primeira patente a combustíveis obtidos a partir da transesterificação de óleos 

vegetais (óleo de palma), pelo cientista belga G. Chavanne em 1937 (RATHMANN et al., 

2005). A patente do pesquisador belga “Procédé de transformation dueles végétales em vue 

de le ur utilisation comme carburants”, visando à transformação de um óleo vegetal em 

ésteres metílicos e etílicos de ácidos graxos de cadeia longa, descreve a transesterificação do 

óleo de palma africana (dendê) com metanol ou etanol na presença de ácido sulfúrico (4% 

m/m) como catalisador (CHAVANNE 1937). 
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Tabela 1: Especificações do biodiesel conforme Resolução ANP nº 14, de 11.5.2012 

       min.=Mínimo, máx. =Máximo 

CARACTERÍSTICA UNIDADE LIMITE 

Aspecto - 
 

Massa específica a 20º C kg/m³ 850 a 900 

Viscosidade Cinemática a 40ºC mm²/s 3,0 a 6,0 

Teor de água, máx. mg/kg (2) 

Contaminação Total, máx. mg/kg 24 

Ponto de fulgor, mín. ºC 100,0 

Teor de éster, mín % massa 96,5 

Resíduo de carbono, máx. % massa 0,050 

Cinzas sulfatadas, máx. % massa 0,020 

Enxofre total, máx. mg/kg 10 

Sódio + Potássio, máx. mg/kg 5 

Cálcio + Magnésio, máx. mg/kg 5 

Fósforo, máx. mg/kg 10 

Corrosividade ao cobre, 3h a 50 ºC, máx. - 1 

Número Cetano - Anotar 

Ponto de entupimento de filtro a frio, máx. ºC (7) 

Índice de acidez, máx. mg KOH/g 0,50 

Glicerol livre, máx. % massa 0,02 

Glicerol total, máx. % massa 0,25 

Monoacilglicerol, máx. % massa 0,80 

Diacilglicerol, max. % massa 0,20 

Triacilglicerol, máx. % massa 0,20 

Metanol e/ou Etanol, máx. % massa 0,20 

Índice de Iodo g/100g Anotar 

Estabilidade à oxidação a 110ºC, mín. h 6 
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 A crise gerada pela limitação e instabilidade da matriz energética baseada no petróleo 

na década de 1970 e a preocupação com as questões ambientais impulsionaram governos e 

instituições a estudar novas fontes de abastecimento de energia, com destaque para o 

biodiesel. No Brasil, o uso de óleos vegetais como combustíveis substituindo o diesel, 

seguindo a mesma lógica do Pro-Álcool, começou a ser discutida pelo Governo Federal em 

1975, sob a coordenação do Ministério da Agricultura, dando origem ao Pro-Óleo – Plano de 

Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos. Desde então, diversos estudos foram 

realizados para aplicação de óleos vegetais “in natura” ou modificados, puros ou em de 

misturas ao diesel de petróleo, em motores de ignição por compressão (BARRETO et al., 

2008).  

 As estratégias possíveis de aproveitamento de um óleo vegetal como biocombustível 

são divididas em três linhas. Primeiro, a utilização direta do óleo vegetal puro ou em mistura 

com o diesel do petróleo. Esta linha, embora sendo a de menor custo de obtenção do 

combustível, traz problemas de ajuste de características físicas para emprego nos motores 

existentes. Segundo, a modificação do óleo através da transesterificação, transformando os 

triglicerídeos naturais do óleo vegetal em monoésteres de etanol ou metanol. Nesta linha 

melhoram-se as propriedades físicas do combustível aproximando-as às do diesel, com o 

custo não muito elevado. Por último, a transformação de óleo em uma mistura de 

hidrocarbonetos o mais semelhante possível ao diesel, através de uma degradação térmica ou 

catalítica dos triglicerídeos que constituem o óleo vegetal (BARRETO et al., 2008). 

 O biodiesel apresenta características que lhe conferem vantagens sobre o diesel de 

petróleo tanto no ponto de vista ambiental como no de eficiência funcional, pois sendo livre 

de compostos aromáticos e de enxofre, contribui menos para a poluição, além de outras 

vantagens como ser biodegradável e obtido de fonte renovável (PAHL 2008). Em relação ao 

desempenho, o biodiesel apresenta propriedades superiores, como maiores ponto de fulgor, 

índice de cetano e poder lubrificante, além de se adaptar ao motor diesel sem a necessidade de 

modificações mecânicas (PAHL 2008). Entre as propriedades indesejáveis, podemos destacar 

o calor de combustão (menor do que o do diesel fóssil) e a maior temperatura de cristalização, 

o que pode levar a formação de cristais em regiões de clima frio, causando entupimento e mau 

funcionamento do motor (DIWANI 2008). A tendência à cristalização do combustível é 

medida através dos pontos de névoa e de fluidez (ou de entupimento), que devem ser o mais 

baixo possível. De acordo com Knothe et al.,(2006) o biodiesel apresenta ponto de névoa 

superior ao do óleo diesel. Decréscimos no ponto de fluidez podem ser obtidos através da 

adição de inibidores de cristalização (STOURNAS et al., 1995). Obviamente, esse problema 
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não é exclusivo do biodiesel, pois o diesel de petróleo contém parafinas que apresentam 

tipicamente o mesmo comportamento. Compostos de ácidos graxos saturados têm pontos de 

fusão significativamente mais elevados do que os compostos de ácidos graxos insaturados. 

Assim, o biodiesel que é derivado de gorduras ou óleos com quantidades significativas de 

ácidos graxos saturados irá exibir pontos de névoa e ponto de fluidez mais elevados. 

 O biodiesel foi introduzido na matriz energética brasileira a partir da Lei 11.097 de 13 

de janeiro de 2005, que tornou obrigatório o uso de 2% de biodiesel no diesel de petróleo até 

2008 e de 5% até 2013. Esta mesma lei ampliou a competência administrativa da ANP, 

instituindo ao órgão a responsabilidade pelas especificações do biodiesel. Segundo a ANP, o 

sucesso do PNPB e o destaque do Brasil entre os maiores produtores e consumidores de 

biodiesel no mundo, antecipou a adição de 5% de biodiesel ao diesel para primeiro de janeiro 

de 2010, porcentagem que atualmente está em vigor. Este marco foi regulamentado pele 

Resolução nº 6/2009 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Desde 2005 há 

um crescente aumento na produção de biodiesel no Brasil (Figura 1). Segundo dados da ANP, 

em 2011 a capacidade nominal de produção de biodiesel foi de cerca de 6,8 milhões m³. 

Entretanto, a produção efetiva do Brasil foi de aproximadamente 2,7 milhões m³, o que 

correspondeu a 39,5% da capacidade total. 

 
Figura 1: Evolução da produção de biodiesel no Brasil- 2005-2011 

Fonte: ANP (2012) 

  

 Nesse panorama, várias rotas de produção, catalisadores e matérias-primas veem 

sendo testadas para se obter o biodiesel de qualidade e competitivo no mercado. 
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3.2 Matéria-prima para produção de biodiesel 

 

 

 A princípio, toda substância que contém triglicerídeos em sua composição pode ser 

usada para a produção de biodiesel. Os triglicerídeos são encontrados em óleos vegetais e 

gorduras animais, além de óleos e gorduras residuais. Além dos triglicerídeos, os ácidos 

graxos também são fontes para a produção de biodiesel. 

 A produção de biodiesel de qualidade a partir de óleo vegetal passa por uma série de 

processos químicos, o que depende do tipo de matéria-prima. A composição química do óleo 

afeta os parâmetros do processo, tais como: tipo de catalisador, pureza do produto final e 

rendimento. 

 A análise da composição dos óleos constitui o primeiro procedimento para a avaliação 

preliminar da qualidade do óleo bruto e/ou de seus produtos de transformação. É ainda 

necessário distinguir entre os designados óleos brutos e refinados. Um óleo bruto é aquele que 

resulta da fase final de extração, sem sofrer qualquer outro processo adicional. Normalmente 

os óleos brutos estão sujeitos a um processo de refinamento antes da sua venda, passando 

então a designar-se por óleos refinados (PARENTE 2003). Devido ao processamento, a 

composição de um óleo refinado difere da de um óleo bruto, pois enquanto que neste se 

encontram várias substâncias como vitaminas lipossolúveis, lecitina, pigmentos, ceras, 

fitoesteróis e enzimas, no refinamento são retiradas quase todas essas substâncias. A 

vantagem é que ao eliminar estas substâncias os óleos aumentam a sua estabilidade oxidativa 

e não se deterioram tão rapidamente, diminuindo igualmente a acidez e o ranço 

(SATYARTHI 2009).  

 Os óleos vegetais brutos contêm de 90 a 98% de triglicerídeos, além de 

monoglicerídeos, diglicerídeos, ácidos graxos livres, fosfolípidos, tocoferóis, água e outras 

impurezas, que determinam os parâmetros de qualidade importantes do biodiesel 

(SATYARTHI 2009). Estas composições variam de acordo com aspectos geográficos, 

métodos de cultivo e condições de armazenamento (AKBAR et al., 2009).  

 Muitos óleos vegetais, com variadas composições e propriedades químicas (Tabela 2), 

são utilizados para a produção de biodiesel. Dentre as várias fontes vegetais propensas para 

extração de óleos merecem destaque: baga de mamona, polpa do dendê, amêndoa do coco de 

dendê, amêndoa do coco de babaçu, semente de girassol, amêndoa do coco da praia, caroço de 

algodão, grão de amendoim, semente de canola, polpa de abacate, semente de linhaça, 

semente de nabo forrageiro, amêndoa de pinhão-manso e polpa de pequi. Quatro tipos de 
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cultura dominam claramente as fontes de matérias-primas utilizadas mundialmente para a 

produção de biodiesel e são os óleos mais estudados: soja, colza, palma e girassol. Embora 

algumas plantas nativas apresentem bons resultados em laboratórios, como o pequi, o buriti e 

a macaúba, sua produção é extrativista e não há plantios comerciais que permitam avaliar com 

precisão as suas potencialidades.  

 Dados da ANP mostram que mais de 70% do biodiesel produzido no Brasil é oriundo 

do óleo de soja, mas que a utilização de outras matérias-primas segue em ascensão (Figura 2). 

A produção de biodiesel de óleo de soja compete com o setor alimentício por recursos 

naturais, durante a sua produção, e por preços, durante a comercialização. Nesse contexto, vê-

se a necessidade da ampliação de estudos e utilização de outras fontes de matérias-primas que 

não façam competição com a indústria de alimentos. Dentre os óleos de origem vegetal, as 

culturas de pinhão-manso e a mamona ganham destaque. No ano de 2008 o Governo Federal 

estimulou intensamente a produção da mamona e do pinhão-manso para fabricação de 

biodiesel. Segundo especialistas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 

houve uma precipitação em se lançar programas antes de um estudo completo sobre a 

viabilidade econômica, de sustentabilidade e social, além de pesquisas mais avançadas. O 

programa não decolou e faltou capacitação dos produtores e estudos sobre a qualidade do 

óleo, a maturação da planta e produtividade. 

 

 

Figura 2: Matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel no Brasil- 2005- 2011 
Fonte ANP (2012) 
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Tabela 2: Composição química e características físico-químicas de alguns óleos vegetais, gorduras animais, OGR e diesel 

Tipo de 

Óleo 
Espécie 

Composição de 

ácidos graxos 

Viscosidade 

(40ºC) 

Densidade 

(g/cm
3
) 

Ponto de 

Fulgor (°C) 

Acidez 

 (mg KOH/g) 

Número de 

cetano (C) 

Ponto de 

névoa (°C) 

Ponto de 

fluidez (°C) 

Óleo 

comestível 

Soja C16:0, C18:1, C18:2 32,9 0,91 254 0,2 37,9 -3,9 -12,2 

Colza 
C16:0, C18:0, C18:1, 

C18:2 
35,1 0,91 246 2,92 37,6 -3,9 -31,7 

Girassol 
C16:0, C18:0, C18:1, 

C18:2 
32,6 0,92 274 - 41,3 18,3 -6,7 

Dendê 
C16:0, C18:0, C18:1, 

C18:2 
39,6 0,92 267 0,1 42 31 - 

Amendoim 
C16:0, C18:0, C18:1, 

C18:2, C20:0, C22:0 
22,72 0,9 271 3 41,8 12,8 -6,7 

Milho 
C16:0, C18:0, C18:1, 

C18:2, C18:3 
34,9 0,91 277 - 37,6 -1,1 -40 

Algodão 
C16:0, C18:0, C18:1, 

C18:2 
18,2 0,91 234 - 41,8 1,7 -15 

Óleo não 

comestível 

Pinhão-

manso 

C16:0, C16:1, C18:0, 

C18:1, C18:2 
29,4 0,92 225 28 - - - 

Sebo 

C14:0, C16:0, C16:1, 

C17:0, C18:0, C18:1, 

C18:2 

- 0,92 - - - - - 

Aves 
C16:0, C16:1, C18:0, 

C18:1, C18:2, C18:3 
- 0,9 - - - - - 

Outros 
OGR 

Depende do óleo 

usado 
44,7 0,9 - 2,5 - - - 

Diesel - 3,06 0,855 76 - 50 - -16 

Fonte: Adaptado de Kiakalaieh et al., (2013) 



29 

 

 

 

 As gorduras animais (sebo bovino, óleo de peixe, óleo de mocotó e banha de porco) 

são fontes de matéria-prima com potencial para a produção de biodiesel. A crescente 

expansão da produção de carne de frango no Brasil e a necessidade de produtos de maior 

qualidade geram maior quantidade de resíduos de gorduras. Um estudo sobre a potencialidade 

da gordura de frango para a produção de biodiesel revelou que a utilização do conteúdo 

lipídico abdominal e da pele do peito de frango contribui de 12 a 20% da necessidade de 

matéria-prima para a uma mistura de 2% de biodiesel ao diesel mineral (RODRIGUES et al., 

2005). 

 Os óleos e gorduras residuais, resultantes de processamento doméstico, comercial e 

industrial também podem ser utilizados como matéria-prima. Um levantamento feito pela 

Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal (ABIOVE) demonstra que cerca de 4,8 

bilhões de litros de óleo são produzidos por ano no Brasil para o mercado nacional, sendo que 

cerca de 2,4 bilhões se destinam para fins comestíveis. Segundo o Programa Nacional de 

Bases Empresarias (PNBE) apenas 2,5 a 3,5% do óleo comestível descartado é reciclado 

(DUARTE 2010). 

 Estudos demonstram que a utilização de óleos vegetais virgens como matéria-prima na 

produção de biodiesel representam cerca de 70 a 95% do custo total de produção (HAAS et 

al., 2006; DORADOA et al., 2006). O uso de OGR pode reduzir de duas a três vezes o custo 

da matéria-prima (HAAS et al., 2006; DORADOA et al., 2006; ZHANG et al., 2003), o que o 

torna uma excelente matéria - prima para a produção de biodiesel. Mas, para isso, faz-se 

necessário o desenvolvimento de técnicas que permitam a sua adequação, como reagente na 

reação de transesterificação, possibilitando que a conversão de OGR purificado ou não em 

biodiesel seja feita com rendimento elevado. O fato dos OGR serem uma mistura de 

diferentes óleos vegetais faz com que ele apresente composições distintas de ácidos graxos, 

resultando na produção de monoésteres com propriedades físicas e químicas distintas. Além 

disso, esses óleos contêm impurezas que podem ser inibidoras do processo de 

transesterificação, como os ácidos graxos livres (AGL), água e os produtos oriundos da 

degradação oxidativa e térmica (peróxidos, aldeídos, cetonas, furanos, monômeros cíclicos e 

não cíclicos) dos óleos vegetais (BARBOSA et al., 2013). 

 A utilização de óleos de fritura para a produção de biodiesel ainda é muito pequena, 

conforme apontado na Figura 2. No entanto, essa matéria-prima surge como alternativa 

promissora. Além de produzir um biocombustível de fonte renovável, esse processo também é 

promotor de uma técnica sustentável, uma vez que contribui para a redução de descarte de 
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óleo usado no meio-ambiente, já que grande parte deste óleo vegetal usado não é coletado e 

acaba sendo descartado na rede de esgoto ou diretamente no solo.Um maior conhecimento das 

características físico-químicas dos óleos vegetais usados em fritura e também uma 

padronização da produção de biodiesel através desses óleos podem viabilizar 

economicamente um programa de coleta ao nível residencial. Este aspecto econômico 

certamente deve ser visto de forma ampla, não só pelo valor do litro de biodiesel, mas pelos 

valores agregados como criação de empregos, redução de despejos destes resíduos no 

ambiente e melhoria de qualidade de vida. 

 Os principais grupos de óleos, as suas origens e o modo de como geralmente são 

obtidos estão explicitados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Diferentes origens e modos de obtenção de óleos e gorduras 

Grupo Origem Modo de Obtenção 

Óleos e gorduras animais Matadouros e frigoríficos Extração com água e vapor 

Óleos e gorduras vegetais Culturas de oleaginosas 
Extração mecânica (prensas), por 

solventes e mista 

Óleos residuais de frituras Uso doméstico e industrial Coleta 
Fonte: Parente (2003) 

 

 

3.3 Rota de produção do biodiesel 

 

 

 Em escala industrial o biodiesel é principalmente sintetizado a partir do metanol, um 

resíduo de refinaria e, por conseguinte, na maior parte sintetizada a partir de recursos fósseis 

(KANSEDO e BATHIA 2008). O biodiesel resultante não é totalmente de origem vegetal. 

Com o entusiasmo para os biocombustíveis ao longo dos últimos vinte anos, as tecnologias 

para a síntese de biodiesel a partir do metanol foram amplamente estudadas e otimizadas em 

países industrializados. Isto resultou em um processo altamente eficiente e cada vez mais 

aperfeiçoado (KUMAR et al., 2007). 

 Hoje em dia, um número cada vez maior de países está tentando desenvolver seus 

próprios processos para produção de biodiesel, usando tecnologias simples que utilizam 

recursos locais. A substituição de metanol por etanol, tornando o biodiesel mais sustentável, 

desperta um grande interesse (SAHOO e DAS 2009). O etanol, como reagente para a 

produção de biodiesel, pode ser disponibilizado por processos de fermentação alcoólica a 
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partir de fontes vegetais que são ricos em açúcar, amido ou celulose (KANSEDO e BATHIA 

2009). Uma alternativa que vem sendo estudada é a utilização de torta ou farelo, resíduo 

sólido resultante do processo de extração de óleo de matérias-primas vegetais, para a 

produção de bioetanol. A torta é tratada para ser posteriormente utilizada em processos 

fermentativos (MACEDO et al., 2011) A utilização do metanol obtido a partir de biomassa 

também é uma alternativa para a substituição do metanol de petróleo, pois é um reagente 

compatível com o processo sustentável de produção. 

 Vários métodos têm sido adotados para produção de biodiesel (Tabela 4). Os três 

principais métodos são: esterificação, pirólise, transesterificação e microemulsão. 

 

Tabela 4:Diferentes métodos para produção de biodiesel. 

Método Definição Vantagem Desvantagem 

Micro-

emulsão 

Equilíbrio coloidal de dispersões 

isotrópicas formada 

espontaneamente entre dois 

líquidos imiscíveis e uma ou mais 

moléculas pequenas de 

característica anfifílica 

Combustível com  

menor viscosidade e 

melhores padrões de 

pulverização durante 

combustão 

Menor número de 

cetano e teor enegético 

Pirólise 

Conversão de substâncias de  

cadeia longa (oriundas de 

biomassas) para a produção de 

biodiesel, por meio de calor 

Quimicamente 

similar a  gasolina e 

diesel derivados de 

petróleo 

Alto gasto de energia e 

custo maior 

Esterificação 

Reação de conversão de ácido 

graxo, na presença de álcool e 

catalisador, para a formação de 

ésteres 

Alta velocidade e 

rendimento 

Necessidade de pré-

tratamneto e pouca 

disponibilidade de 

resíduos ácidos para 

produção em larga 

escala 

Trans-

esterificação 

A reação de gordura ou de óleo 

com um álcool, na presença de 

catalisador, para produção de 

ésteres e glicerol 

Renovável, maior 

número cetano, 

emissões de gases 

tóxidos reduzidas, 

maior eficiência de 

combustão 

Subproduto(glicerol) e 

águas residuais 

Fonte: adaptado de Dennis e Wu (2010) 

 

 

3.3.1 Microemulsão 

 

 

 A utilização de microemulsões foi estudada com o objetivo de diminuir a viscosidade 

de óleos vegetais e de modo que estes pudessem ser utilizados em motores a diesel. 
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Geralmente, para a obtenção desta microemulsões são empregados solventes como etanol ou 

1-butanol em misturas com óleo. A microemulsão é definida como sendo um equilíbrio 

coloidal de dispersões isotrópicas formadas espontaneamente entre dois líquidos imiscíveis e 

uma ou mais moléculas pequenas de característica anfifílica. O objetivo da microemulsão é 

fornecer um spray característico com fácil vaporização dos constituintes da micela para a 

injeção no motor. Entretanto, em alguns estudos foram detectados formação de depósito de 

carbono e combustão incompleta (MA e HANNA 1999). 

 

 

3.3.2 Pirólise 

 

 

 A pirólise ou craqueamento térmico é um processo que provoca a quebra de moléculas 

de óleos vegetais (triglicerídeos) por aquecimento a altas temperaturas (temperaturas 

superiores a 350°C), formando uma mistura de compostos químicos com propriedades muito 

semelhantes às do diesel de petróleo, podendo este processo ocorrer na presença ou não de 

catalisadores (SUAREZ 2006). A Figura 3 mostra que além das cadeias longas de carbono, as 

quais apresentam características semelhantes às do diesel é formado também o ácido 

propiônico (ou propanóico), monóxido de carbono, dióxido de carbono e água. Embora seja 

um processo simples, o craqueamento apresenta desvantagens como à obtenção de compostos 

oxigenados no produto final (os quais o tornam levemente ácido, podendo promover corrosão 

no motor) e a baixa seletividade (diminuindo sua eficiência). Uma maneira de contornar estes 

problemas é o controle da temperatura e associar o uso de catalisadores (SUAREZ 2006). 
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Figura 3: Pirólise de um Triglicerídeo 
Fonte: Adaptado de Suarez (2006) 
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3.3.3 Esterificação 

 

 

 A esterificação é o processo clássico para a produção de ésteres através da catálise 

ácida, na qual normalmente utiliza-se um ácido de Brönsted como catalisador (ex. ácido 

clorídrico, sulfúrico ou p-toluenosulfônico) (MELO Jr 2008). Processos de esterificação são 

importantes na produção de ésteres de interesse comercial principalmente nas áreas de 

solventes, extractantes, diluentes, plastificantes, surfactantes, polímeros, essências e 

fragrâncias sintéticas, e, como intermediário químico, para indústrias farmacêuticas, 

herbicidas e pesticidas (BARCZA 2012). 

 O mecanismo para esse processo catalítico é apresentado na Figura 4 (CAREY 2000). 

Para a produção de biodiesel, esterificação pode ser precedida da hidrólise de uma molécula 

de triglicerídeo, produzindo-se uma mistura de ácidos graxos, que são então esterificados. O 

subproduto da reação de esterificação é a água, o que representa uma vantagem ambiental 

quando comparado com a reação de transesterificação, que gera glicerol (MELO Jr 2008).  
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Figura 4: Reação de esterificação de ácidos graxos 
Fonte: Adaptado de Carey (2000) 

 



34 

 

 

 

 O primeiro relato a respeito de reação de esterificação foi em 1895, feito por Fischer e 

Speier, que constataram que era possível a obtenção de ésteres através do aquecimento de um 

ácido carboxílico e um álcool na presença de catalisador ácido (McMURRY, 1997). Esta 

reação ficou conhecida como esterificação de Fischer, sendo um dos principais métodos 

utilizados na produção de ésteres. 

 

 

3.3.4 Transesterificação 

 

 

 A transesterificação, também conhecida como alcoólise, consiste na reação entre um 

éster e um álcool, com formação de outro éster e outro álcool. Devido a sua versatilidade, ela 

é utilizada em muitos processos industriais conhecidos e explorados há muitos anos 

(SOLOMONS 2006). A obtenção de tereftalato de polietileno (PET), de resinas alquídicas e 

de biodiesel são exemplos da aplicabilidade desse tipo de reação. 

 O PET é o material a partir do qual são feitas, atualmente, grande parte das garrafas de 

refrigerantes. Na Figura 5 são apresentadas as reações envolvendo a síntese do PET, na qual a 

primeira etapa consiste numa reação de transesterificação. Inicialmente o tereftalato de 

dimetila reage com o etilenoglicol formando o tereftalato de bis (hidroxietila) (BHET) e 

metanol. Por fim, o BHET sofre uma reação de poliesterificação formando o PET e 

etilenoglicol. Essas reações ocorrem em presença de catalisadores à base de compostos 

metálicos, tais como sais ou complexos de zinco, chumbo, cálcio, entre outros (PARSHALL 

1992). 
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 Figura 5: Reações para obtenção de tereftalato de polietileno 

Fonte: Parshall (1992) 
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 Já as resinas alquídicas entram na composição das conhecidas tintas “a óleo” (MELLO 

2012). No Figura 6 são apresentadas as reações químicas que ocorrem durante a síntese de 

resinas alquídicas (alcoólise). Observa-se a transesterificação de um triglicerídeo (um óleo 

vegetal) que ocorre em presença de polialcoóis. Em seguida, o produto formado na primeira 

etapa, um monoacilglicerídeo, sofre reação de poliesterificação. A etapa de transesterificação 

para a produção de resinas alquídicas é normalmente catalisada por bases de Brønsted, como 

hidróxido de lítio, óxido de cálcio, carboxilatos de lítio e óxido de chumbo (litargírio). Já a 

etapa de poliesterificação é catalisada por compostos de estanho (ECKEY 1956).  
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Figura 6: Reações de obtenção de resinas alquídicas 

Fonte: Eckey (1956) 

 

 A reação de transesterificação é um método comum usado para produção de biodiesel 

a partir de óleos vegetais. É um processo químico de transformação de triglicerídeos, na 

presença de álcool e de catalisadores, em éster e glicerol (DEMIRBAS 2006). Para cada mol 

de triglicerídeo são formados três mols de ésteres e um de glicerol (Figura 7). O álcool é 

adicionado em excesso a fim de permitir a formação de uma fase separada de glicerol e 

deslocar o equilíbrio para um máximo rendimento de biodiesel, devido ao caráter reversível 

da reação. 

 Os tipos de matéria-prima e do álcool utilizados na reação afetam a qualidade e o 

custo de produção. Quanto maior cadeia a carbônica do álcool, mais elevada é sua 

viscosidade, aumentando os custos de produção. Por isso metanol e etanol são os alcoóis mais 

frequentemente utilizados na reação de transesterificação de óleos vegetais para produção de 

biodiesel. 
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Figura 7: Equação geral da reação de transesterificação de um triglicerídeo em ésteres 

alquílicos através de alcoólise na presença de catalisador. R: geralmente metila ou etila; R
1
, 
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 e R

3
: radicais provenientes dos ácidos graxos que constituem os triglicerídeos do óleo ou 

gordura 
Fonte: Próprio autor 

 

 A transesterificação de triglicerídeos de óleos vegetais em monoésteres iniciou-se com 

os trabalhos de Charles Chavanne em 1937, quanto realizou experimentos de catálise ácida 

(com H2SO4 e HCl) utilizando óleo de palma e álcool etílico (CHAVANNE 1937). 

 

 

3.4 Catálise 

 

 

 A presença de catalisadores é essencial para aumentar a velocidade da reação de 

transesterificação e esterificação. Os catalisadores utilizados para a produção de biodiesel 

podem ser agrupados em três categorias: catalisadores alcalinos, catalisadores ácidos e 

catalisadores enzimáticos. As vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de catalisadores 

utilizados na produção de biodiesel estão expressas na Tabela 5. 
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Tabela 5: Vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de catalisadores utilizados na 

produção de biodiesel. 

Tipo Exemplo Vantagens Desvantagens 

BÁSICOS 
   

Homogêneos NaOH, KOH 

Alta atividade catalítica, 

baixo custo, cinética 

favorável, moderadas 

condições operacionais 

Baixa quantidade de AGL, 

condições anidras, 

saponificação, formação de 

emulsão, lavagem, descartável 

Heterogêneos 

CaO, CaTiO2, 

CaZrO3, CaO-

CeO2, CaMnO3, 

Ca2Fe2O5, 

KOH/Al2O3, 

Al2O3/KI, zeólita 

Não corrosivo, 

ambientalmente favorável, 

reciclável, menos 

efluentes, fácil separação, 

alta seletividade, maior 

vida útil do catalisador 

Baixa quantidade de AGL, 

condições anidras, 

saponificação, formação de 

emulsão, lavagem, alta 

concentração molar de álcool, 

alta temperatura e pressão, 

difusão limitada, alto custo 

ÁCIDOS 
   

Homogêneos 
Ácido sulfúrico 

concentrado 

Catalisa esterificação e 

transesterificação 

simultaneamente, evita a 

formação de sabão 

Corrosão do equipamento, 

muita água para neutralização, 

dificuldade de reciclar, alta 

temperatura, longo tempo 

reacional, baixa atividade 

catalítica 

Heterogêneos 

ZnO/I2, ZrO2/SO4-

2, TiO2/ SO4-2, 

ácido de nióbio, 

sulfato de zircônia 

Catalisa esterificação e 

transesterificação 

simultaneamente, 

reciclável, ambientalmente 

favorável 

Baixas concentrações de sítios 

ácidos, baixa microporosidade, 

difusão limitada, alto custo 

Enzimas Lipases 

Evita a formação de sabão, 

não poluente, fácil 

purificação 

Alto custo, desnaturação 

Fonte:  Dennis e Wu (2010) 

 

 

3.4.1 Catálise homogênea 

 

 

 Em um processo catalítico, o sistema pode conter uma ou mais fases. Na catálise 

homogênea o catalisador e os reagentes estão em uma única fase, ou seja, estão presentes 

como solutos em uma solução. Uma das mais destacadas vantagens na catálise homogênea é a 

possibilidade de obtenção de elevadas atividade e seletividade em condições brandas de 

temperatura e pressão, o que facilita o manuseio dos equipamentos e diminui gastos 

energéticos. Por outro lado, um dos maiores problemas da catálise homogênea é a dificuldade 
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da separação do catalisador que está presente na mesma fase com os produtos. Normalmente, 

a separação dos produtos, envolve operações térmicas, como a destilação, que podem levar à 

decomposição do catalisador e também às transformações indesejadas dos produtos, além do 

elevado consumo de energia (CHOUHAN 2011). 

 

 

3.4.1.1 Catalisadores homogêneos básicos 

 

 

 A grande maioria dos processos de produção industrial do biodiesel ao redor do 

mundo emprega atualmente catalisadores homogêneos como o metóxido de sódio 

(DABDOUB e BRONZEL 2009). As vantagens deste processo são os elevados rendimentos, 

condições reacionais suaves e geralmente baixo tempo reacional (SHARMA e KORSTAD 

2011). No entanto, a transesterificação catalisada com bases necessita de uma matéria-prima 

de elevada pureza. Os triglicerídeos e álcool devem ser anidros para evitar reações 

indesejáveis de saponificação. Além disso, os óleos devem ter baixa proporção de ácidos 

graxos livres (AGL), pois estes reagem com o catalisador alcalino e formam sabões. A 

formação de sabão consome o catalisador, reduz o rendimento e evita à separação de glicerol 

do biodiesel (KONDAMUDIN e MISRA 2011). Em escala industrial a fabricação de 

biodiesel por transesterificação catalisada homogeneamente apresenta algumas desvantagens: 

custos elevados, principalmente para as etapas de lavagem e purificação, difícil remoção dos 

vestígios de metal da base (potássio e sódio, por exemplo) e dificuldade na etapa de separação 

do glicerol (SEMWAL et al., 2011).  

 

 

3.4.1.2 Catalisadores homogêneos ácidos 

 

 

 As reações de transesterificação envolvendo catalisadores ácidos são insensíveis à 

presença de ácidos graxos livres, apresentando melhores resultados para óleos vegetais com 

índice de acidez superiores a 1%, quando comparado com o uso de catalisadores básicos. 

Alguns pesquisadores têm utilizado ácidos inorgânicos, como ácido sulfúrico, ácido fosfórico, 

ácido sulfônico e ácido clorídrico no processo de transesterificação. O ácido é misturado 
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diretamente com o óleo vegetal e álcool e as reações de esterificação e transesterificação 

ocorrem simultaneamente (CERVERO et al., 2008). 

Estes tipos de catalisadores apresentam tempo reacional maior, se comparado com os 

catalisadores básicos (NYE et al., 1983). Testes catalíticos realizados por Nye et al.,(1983) 

relataram que ao realizarem reações com dois tipos de catalisadores, H2SO4 e KOH, a partir 

de OGR e com diferentes tipos de alcoóis (metanol, etanol, 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol, 

2-etóxi etanol), os processos catalisados por ácidos apresentaram maior rendimento em 

comparação com os catalisados com base. 

 A transesterificação catalisada por ácido, por não depender da quantidade de AGL, 

não requer a etapa de pré-tratamento (utilizada para reduzir os ácidos graxos livres da 

matéria-prima e evitar reações secundárias como a saponificação). Devido a essa vantagem, a 

catálise ácida é o método preferido para processar OGR, que normalmente apresenta 

quantidades de AGL superior a 2% (KIAKALAIEH et al., 2013). Pesquisas desenvolvidas 

por Al-Widyan e Al-Shoukh (2002) demonstraram que o uso de catalisador ácido é promissor 

para a transesterificação de óleos vegetais residuais. No trabalho citado, os autores utilizaram 

como matéria-prima o OGR, como catalisadores o ácido sulfúrico e ácido clorídrico. Os 

resultados revelaram que quanto maior a concentração de ácido utilizado, maior os 

rendimentos de ésteres e menor o tempo reacional. Além disso, constataram que o ácido 

sulfúrico foi mais eficiente do que o ácido clorídrico para produção de biodiesel. 

 A principal desvantagem da catálise homogênea ácida á a formação de resíduos 

altamente ácidos (efluentes), que representam sérios problemas ambientais (BARBOSA et al., 

2008). 

 

 

3.4.2 Transesterificação em dois passos: catalisadores ácidos e básicos 

 

 

 Os problemas mais evidentes da transesterificação catalisada por ácidos e por bases 

são o tempo reacional longo e a formação de sabão, respectivamente. Muitos pesquisadores 

utilizam a transesterificação em dois passos, catalisada por ácido e base, para eliminar estes 

problemas. No primeiro passo, ocorre a esterificação de AGL com os catalisadores ácidos 

para que o índice de acidez seja inferior a 1% (KIAKALAIEH et al., 2013). No segundo passo 

á feita a transesterificação dos triglicerídeos com o catalisador básico. Diversas pesquisas 
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descrevem que a transesterificação em dois passos é melhor do que o processo de passo único 

para o OGR. Issariyakual et al., (2007) produziram biodiesel a partir de OGR empregando 

dois tipos de catálise, a básica e a catálise de dois passos. Para o primeiro processo obteve-se 

rendimento de 50% e para o segundo o rendimento foi de 90%. 

 O maior desafio deste tipo de reação é a remoção de catalisador em ambas as etapas. A 

utilização de dois catalisadores aumenta os custos de produção e os resíduos de catalisadores 

podem ser prejudiciais para os motores. 

 

 

3.4.3 Catálise heterogênea 

 

 

 A catálise heterogênea é amplamente aplicada em uma gama de processos industriais 

devido a importantes vantagens que ela oferece para processos químicos, tais como: a 

seletividade melhorada e facilidade de separação, reduzindo o número de operações unitárias 

e resíduos. Além disso, o processo de purificação é mais simples, não há necessidade de 

lavagem para neutralização do produto, o que reduz a quantidade de efluentes, e 

possivelmente esses catalisadores podem ser reciclados. Esta é a razão pela qual os 

catalisadores heterogêneos hoje em dia estão em pleno desenvolvimento para a produção de 

biodiesel. Vários materiais catalíticos têm sido demonstrados na bibliografia: sólidos de 

ácidos, sólidos de base e sólidos bifuncionais (caráter ácido-base), sendo que esses últimos 

mostram capacidade de simultaneamente catalisar a esterificação e transesterificação 

(BORGES e DÍAZ 2012). Em geral, os catalisadores heterogêneos básicos são mais ativos do 

que os catalisadores heterogêneos ácidos, pois requerem menor tempo de reação e 

temperaturas mais baixas (HARA 2009). 

  A reação de hidrogenação é um exemplo clássico de catálise heterogênea, também 

conhecida como reação de Sabatier- Senderens. Essa reação foi descoberta no século XIV e 

baseia-se na adição de hidrogênio molecular a uma ligação dupla ou tripla, na presença de um 

catalisador de níquel, platina ou paládio (ZINI e VON HOLLEBEN 1992). Na petroquímica 

as aplicações industriais mais importantes de hidrogenação catalítica estão vinculadas ao 

processo de hidrotratamento para remoção de impurezas, como enxofre, nitrogênio, cloretos e 

olefinas saturadas presentes nos combustíveis destilados (ex. nafta, querosene e diesel) ao 

tratar a carga com hidrogênio na presença de um catalisador a temperatura e pressão elevadas 
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(GARCIA et al., 2009). Outro interessante processo baseado em catálise heterogênea é a 

produção de ácido sulfúrico, em quatro etapas: (i) obtenção do SO2 através da reação de 

combustão do enxofre; (ii) conversão catalítica do dióxido de enxofre em trióxido de enxofre; 

(iii) absorção do trióxido de enxofre pelo ácido sulfúrico gerando o oleum H2S2O7, conhecido 

com H2SO4 fumegante; (iv) diluição do oleum levando à formação do H2SO4. A segunda 

etapa do processo comumente utilizada para a obtenção do H2SO4 utiliza como catalisador o 

pentóxido de vanádio (CAMPOS 2011). 

 

 

3.4.3.1 Catalisadores heterogêneos básicos 

 

 

 Os óxidos de metal são os catalisadores básicos mais estudados atualmente. Existem 

vários óxidos metálicos que têm sido alvos de pesquisas: óxido de cálcio, óxido de magnésio, 

óxido de estrôncio, óxido de alumínio, óxidos mistos e hidrotalcites. O CaO é o mais 

amplamente usado como um catalisador heterogêneo básico, uma vez que apresenta muitas 

vantagens, tais como: elevada vida útil, elevada atividade e requer apenas condições 

moderadas de reação (BORGES e DIAS 2012). De acordo com Wen e colaboradores (2010), 

a adição de um elemento metálico na superfície do CaO pode aumentar seu caráter básico. O 

mecanismo geral de ação dos catalisadores básico está descrito na Figura 8. 

 
Figura 8: Mecanismo geral da ação de um catalisador heterogêneo básico durante a 

transesterificação 
Fonte: Chouhan (2011) 

M: metal bivalente 
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 Os catalisadores heterogêneos básicos são baratos e apresentam elevado rendimento, 

no entanto, pesquisas sobre sua utilização em reações de transesterificação com OGR são 

limitadas. 

 

 

3.4.3.2 Catalisadores heterogêneos ácidos 

 

 

 Os catalisadores sólidos ácidos têm um forte potencial para substituir os catalisadores 

ácidos líquidos utilizados na produção de biodiesel (JACOBSON et al., 2008). Assim como 

nos catalisadores homogêneos ácidos, os catalisadores ácidos heterogêneos são: (i) insensível 

ao conteúdo de AGL, (ii) promove reação de esterificação e de transesterificação simultâneas, 

(iii) Além do mais, apresenta as seguintes vantagens: a remoção do catalisador é mais fácil, 

(iv) o produto, éster de ácidos graxos, não necessita de lavagem com água (v) elimina ou 

diminui a corrosão dos equipamentos (SUAREZ et al., 2007). O desenvolvimento de um 

reator de fluxo contínuo para as reações com catalisador heterogêneo é um fator importante a 

ser incorporado ao processo produtivo. O processo contínuo pode minimizar a separação do 

produto e dos custos de purificação, tornando-o economicamente viável e capaz de competir 

comercialmente com o diesel de petróleo (DE ALMEIDA et al., 2008). 

 O catalisador sólido ácido ideal para a reação de transesterificação deverá ter 

características, tais como: rede interligada de poros grandes, moderada a alta concentração de 

sítios ácidos fortes e uma superfície hidrofóbica (DALAI 2006). No entanto, a pesquisa sobre 

o uso direto de catalisador heterogêneo ácido para a produção de biodiesel não tem sido 

amplamente explorado devido a sua limitação de taxa de reação e possíveis reações 

secundárias indesejáveis. Além disso, há uma lacuna de conhecimento sobre os estudos 

fundamentais que tratam da via de reação de triglicerídeos com catalisadores sólidos 

(CHOUHAN 2011). O mecanismo geral da reação de um catalisador heterogêneo ácido é 

ilustrado na Figura 9. 
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Figura 9: Mecanismo geral de reação de um catalisador heterogêneo ácido 
Fonte: Chouhan (2011) 

 

 A aplicação de catalisador heterogêneo ácido em reações de esterificação de ácidos 

graxos foi realizada por Corro et al.,(2010). Os resultados obtidos da esterificação com SiO2 

pré-tratada com ácido fluorídrico (HF), demonstram rendimentos elevados e a durabilidade da 

atividade do catalisador, que não se alterou mesmo depois de ser reutilizado até 10 vezes. 

 Barbosa e colaboradores (2006) desenvolveram um sistema catalítico de fase sólida, 

composto por ácidos de Lewis imobilizados ou suportados em diferentes óxidos inorgânicos 

(SiO2/ZnCl2, SiO2/FeSO4, Nb2O5/ZnCl2, Nb2O5/FeSO4, Al2O3/ZnCl2, Al2O3/FeSO4). Esses 

catalisadores foram inicialmente empregados em reações de esterificação de ácidos 

carboxílicos e posteriormente de ácidos graxos livres, usando como fonte de aquecimento 

manta aquecedora ou irradiação por micro-ondas. Em ambos os processos os rendimentos 

foram elevados e os tempos reacionais pequenos, o que mostrou a efetividade dos 

catalisadores produzidos. 

 

 

 

 

 

R1, R2: Cadeia carbônica do ácido graxo 
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3.4.4 Sílica: estrutura e propriedades 

 

 

 A sílica é o óxido mais abundante na crosta terrestre, mas é predominantemente feita 

por meios sintéticos. É utilizada em aplicações tecnológicas e é um dos compostos 

inorgânicos polivalentes mais valiosos na química. Embora a sílica tenha uma fórmula 

química simples (SiO2), pode existir em uma variedade de formas, cada uma com as suas 

próprias características estruturais, propriedades químicas e físicas. A sílica (SiO2) pode ser 

de ocorrência natural ou sintética, sendo ambas encontradas nas formas cristalina ou amorfa. 

A sílica natural também pode ser encontrada na forma de silicatos incluindo o talco, 

vermiculita, montimorrilonita, caolinita, entre outros (FARAOOK et al., 2012). 

 Geralmente, a estrutura de SiO2 é baseada em um tetraedro SiO4, em que cada átomo 

de silício é ligado a quatro átomos de oxigênio, e cada átomo de oxigênio está ligado a dois 

átomos de silício (pontes de siloxanos). A sílica apresenta sua superfície recoberta por grupos 

hidroxila, os quais são denominados de grupos silanóis (≡Si-OH). Estes grupos se comportam 

como ácido fraco de Brφnsted sendo responsáveis pela reatividade da sílica, desempenhando 

um papel importante nos processos relacionados à sua superfície. Os grupos silanóis conferem 

à sílica suas propriedades polares, os quais são considerados sítios de adsorção eficientes, 

podendo ser hidratados através da adsorção de moléculas de água (ILER 1979). 

 A presença dos grupos silanóis foi detectada pela primeira vez em 1936 (CHRISTY e 

EGEBERG 2005). Muitos estudos foram desenvolvidos no intuito de se verificar o número de 

grupos presentes na superfície da sílica, representado por αOH, que normalmente é expresso 

por unidade de área superficial em nm
2
. Um estudo com amostras de sílica, utilizando o 

método de troca de deutério acoplado à espectrometria de massa, chegou a um valor 

aproximado de αOH na ordem de 5,0 OH/nm
2
. Este valor é considerado como uma constante 

físico-química da sílica, uma vez que este resultado independe da origem do material ou das 

suas características estruturais, como área superficial, tipos de poros, empacotamento das 

partículas e tamanho dos poros (ZHURAVLEV 2000). 

 Os grupos silanóis não apresentam uma distribuição regular, gerando uma 

irregularidade na densidade eletrônica que confere o comportamento ácido de Brφnsted a 

superfície da sílica, cuja acidez exibe um pka~ 7 (ILER 1979). Os grupos silanóis podem ser 

classificados em três categorias: silanóis livres (isolados), geminais e vicinais, sendo que estes 
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últimos apresentam-se ligados através de ligações hidrogênio conforme ilustrado na Figura 

10.  

. 

Figura 10: Estrutura da sílica mostrando um possível poro da partícula de sílica (a), um grupo 

siloxano (b), um grupo silanol isolado (c), silanóis vicinais (d) e silanóis geminais (e). 
Fonte: Costa (2007) 

 

 A sílica e a alumina são os principais suportes inorgânicos utilizados na catálise 

heterogênea. O suporte inorgânico é um aspecto importante a ser considerado no processo de 

preparação de um catalisador heterogêneo. Além das características físicas, como porosidade 

e rigidez estrutural, o suporte também pode contribuir para a estabilização e prevenção de 

sinterização das espécies cataliticamente ativas, que se encontram dispersas em sua superfície. 

As sílicas também têm sido usadas na sua forma modificada. Nesse caso, a modificação 

química da superfície pode ser feita com outros óxidos inorgânicos, ou então, com grupos 

orgânicos quelantes que podem imobilizar um catalisador metálico na forma de um complexo 

(CÓNSUL et al., 2005). 

 A interação dos grupos silanóis com moléculas de água tem marcada influência na 

reatividade da superfície da sílica, tornando inacessível a aproximação dos grupos 

modificadores. Dessa forma, tenta-se obter a maior quantidade possível de grupos silanóis 

livres na superfície, através de tratamento ácido que visa limpar a superfície, seguido de 

tratamento térmico para retirar possíveis impurezas e moléculas de água fisissorvidas 

(fisicamente adsorvidas). Esse processo é denominado ativação da sílica (FARIAS e 

AIROLDI 1998). As moléculas de água fisissorvidas podem ser removidas na faixa de 

temperatura de 100 a 200 °C, ocorrendo, portanto, a ativação sem afetar a quantidade de 
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grupos silanóis. Acima desta faixa de temperatura, os grupos silanóis começam a condensar 

formando os grupos siloxanos (ILER 1979), o que reduz a reatividade da superfície. 

 Os catalisadores ácidos sólidos desempenham um papel proeminente na síntese 

orgânica, em condições heterogêneas. O uso de ácidos inorgânicos imobilizados em sílica 

para a formação desse tipo de catalisador vem se destacando na busca por técnicas mais 

sustentáveis. A utilização de sílica funcionalizada com ácido sulfúrico, ácido fosfórico e ácido 

clorídrico, ganha maior atenção por apresentarem menor toxicidade, maior estabilidade e 

serem recicláveis. Esses compostos são preferidos para serem utilizados na síntese de 

moléculas orgânicas, inseridas no contexto de energia limpa e tecnologias verdes 

(ZOLFIGOL et al., 2006). Os catalisadores heterogêneos ácidos, geralmente, são baseadas em 

argila (BAHULAYAN et al., 2002; BAHULAYAN et al., 1999) e sílica (ZOLFIGOL et al., 

2006). Os catalisadores a base de sílica são baratos, fácil de preparar e insolúveis em 

solventes orgânicos, o que os torna recicláveis em várias reações. 

 Nas últimas duas décadas, estudos reportaram que a funcionalização e modificação de 

sílicas mesoporosas são adequadas para inúmeras aplicações técnicas. As sílicas 

funcionalizadas podem incorporar grupos funcionais orgânicos e inorgânicos dentro dos seus 

mesoporos, sendo de grande interesse para o uso como catalisadores heterogêneos 

(ZOLFIGOL et al., 2013). Mbaraka et al., 2003 descreveram a síntese e utilização de sílica 

mesoporosa modificada com grupos sulfônicos, na reação de esterificação de pré-tratamento 

de óleos com alto índice de ácidos graxos livres. O rendimento em conversão de AGL em 

ésteres foi de 85%. Zolfigol et al., 2013 desenvolveram um catalisador de nanoesfera de sílica 

modificadas com ácido sulfúrico. No trabalho foi mostrado que o catalisador pode ser 

facilmente preparado a partir de materiais comercialmente disponíveis e que promove, de 

forma eficiente, a proteção de várias aminas, procedimento para o qual foi desenvolvido, à 

temperatura ambiente, com excelentes rendimentos (Figura 11). 

 

 
Figura 11: Síntese de nanoesferas de sílica com ácido sulfúrico 

Fonte: Adaptado de Zolfigol et al., (2013) 
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 Por outro lado, o trabalho realizado em publicado 2006 por Rajput et al., (2006) utiliza 

o ácido sulfúrico imobilizado em sílica na proteção e desproteção de grupos funcionais em 

carboidratos e nucleosídeos. Dentre os vários catalisadores comumente utilizados para esse 

procedimento têm-se os compostos ácidos, tais como HCl, HBr, AcOH, H2SO4, ácido 

trifluoroacético, Zn(NO3), CuCl.2H2O, CeCl3.7H2O e BiCl3. No entanto, alguns dos ácidos 

podem promover a hidrólise não seletiva dos grupos protetores. Além disso, estas reações se 

tornam incompatíveis com vários grupos protetores. Os reagentes suportados em sílica, tais 

como FeCl3.6H2O, NaHSO4 e HCIO4 também são utilizados para esta transformação. Apesar 

do seu potencial, muitos desses métodos utilizam materiais tóxicos, condições reacionais 

severas, condições oxidantes fortes, tempos de reação longos, grandes quantidades de 

reagentes, os rendimentos baixos e incompatibilidade com vários grupos protetores. A 

aplicabilidade de ácido sulfúrico imobilizado em sílica (H2SO4/sílica) no trabalho de Rajput et 

al., (2006) se mostrou muito eficiente, já que o catalisador foi reutilizado em sete ciclos 

reacionais sem perder a eficiência catalítica, o tempo necessário para as transformações é 

notavelmente mais curto, ambientalmente correto, seguro e fácil de manuseio. 

 Wu et al., (2011) utilizaram ácido sulfúrico imobilizado em sílica para a síntese 

oxazolidinonas e N-acilcarbamatos. Os rendimentos obtidos nos processos reacionais foram 

altos para os produtos de interesse. A reutilização do catalisador foi verificada através da 

separação do catalisador da mistura reacional por simples filtração, lavando-o com 

diclorometano (CH2Cl2) e posterior secagem em estufa de vácuo a 60 ° C durante 10 horas. O 

catalisador recuperado pode ser reutilizado pelo menos em três ciclos reacionais sem qualquer 

perda significativa de rendimento do produto. 

 Estudos realizados por Akerman et al., (2011) mostram que ácido sulfúrico 

imobilizado em sílica é promissor para a síntese de biolubricantes. O catalisador é eficaz sob 

condições relativamente suaves, eficiente para todos os ácidos graxos e é, além disso, barato e 

reciclável. No entanto, a sua utilização por mais tempo leva a formação de um produto com a 

cor escura não desejada, que precisa de tratamento adicional, tais como o branqueamento e 

desodorização.  

 Nesse panorama, a utilização da sílica como suporte para ácidos inorgânicos, 

principalmente ácido sulfúrico, surge com grande potencial para reações catalíticas. Dentre 

essas reações, destaca-se a transesterificação e esterificação para a produção de biodiesel que, 

além de ser uma técnica sustentável, é uma alternativa tecnológica promissora. 
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3.5 Glicerol 

 

 

 O glicerol, conhecido também como 1,2,3-propanotriol, é uma molécula orgânica 

pertencente à família dos alcoóis. Foi descoberto pelo químico sueco Carl Wilhelm Scheele 

em 1779, que o extraiu de uma mistura aquecida contendo azeite de oliva no decorrer de 

estudos sobre saponificação (BEHR 2008). Pode ser obtido a partir de fermentação biológica 

(TAHERZADEH et al., 2002), por síntese química a partir de petroquímicos, recuperado 

como subproduto da fabricação de sabão (WANG et al., 2001), por hidrogenação da sacarose 

na presença de um catalisador sob alta pressão e temperatura, durante a produção de bioetanol 

(ALDIGUIER et al., 2004) e como subproduto da produção de biodiesel (McNEIL et al., 

2012). 

 O glicerol tem sido aproveitado principalmente na indústria de cosméticos e fármacos. 

No entanto a capacidade de absorção desse subproduto por esses setores é limitada. Estima-se 

que a cada tonelada de biodiesel produzida gera cerca de 100 kg de glicerol (ZHOU et al., 

2008). Uma opção viável para o glicerol seria sua utilização como combustível para motores 

de ignição por compressão, mas para isso devem-se fazer pequenas modificações no motor. 

Outra forma de reutilizar o glicerol seria promover sua transformação química em produtos 

(cetais e monoglicerídeos) a serem utilizados como aditivos para combustível e para 

alimentos (McNEIL et al., 2012). Desta forma, até o momento as tentativas de reaproveitar os 

subprodutos da produção do biodiesel são exclusivamente para agregar valor à cadeia 

produtiva do mesmo, com o intuito de tornar o produto mais competitivo no mercado. 

 

 

3.5.1 Produção de cetais 

 

 

 Alguns compostos possuem importância econômica no contexto do biodiesel, uma vez 

que podem ser produzidos a partir de subprodutos da sua cadeia produtiva e serem utilizados 

para diversas finalidades. Dentre esses produtos destacam-se os cetais e acetais. Acetais e 

cetais são substâncias obtidas da reação de alcoóis com aldeídos ou cetonas, respectivamente, 

sob ação de catalisadores ácidos (MOTA et al., 2009). Os cetais e acetais derivados do 

glicerol têm aplicações diversas, destacando-se o uso como aditivo para combustíveis 
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(DELFORT et al., 2003), surfactantes (PIASECKI et al., 1997), flavorizantes (CLIMENT et 

al., 2002) e solventes para uso em medicina (SARI et al., 2004). 

 As reações do glicerol com aldeídos, em geral, fornecem dois acetais; um com anel de 

5 membros e outro com anel de 6 membros. Já nas reações com cetonas, forma-se quase que 

exclusivamente o cetal com anel de 5 membros. Não existem estudos sistemáticos na 

literatura sobre este comportamento. Uma possibilidade é que na reação com cetonas, como 

acetona, a desidratação do hemicetal ocorra com a formação de um carbocátion terciário, que 

é rapidamente atacado pela hidroxila central, formando o cetal com anel de 5 membros 

(Figura 12). É conhecido na literatura que a ciclização para formação de anéis de 5 membros é 

cineticamente mais favorecida em relação à formação de anéis de 6 membros 

(CHANDRASEKHAR 1987).  
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Figura 12: Possível mecanismo para formação do cetal de glicerol/acetona 
Fonte: adaptado de Mota et al., (2009) 

 

 Já com os aldeídos, como o formaldeído, a desidratação do hemiacetal se dá por um 

mecanismo SN2, onde a saída da água ocorre simultaneamente ao ataque nucleofílico (Figura 

13). Isto permitiria uma reorganização estrutural levando aos produtos de controle cinético 

(acetal com anel de 5 membros) e termodinâmico (acetal com anel de 6 membros). 

 A síntese de cetais a partir do glicerol pode ocorrer em reações que necessitam de 

catalisadores (MOTA et al., 2009).Os catalisadores heterogêneos ácidos podem ser utilizados 

nesses tipos de processos, proporcionando benefícios, como: possibilidade de reutilização, 

maior pureza dos produtos e facilidade de separação. 
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Figura 13: Possível mecanismo para formação dos acetais de glicerol/formaldeído 
Fonte: Mota et al., (2009) 

 

 

3.5.2 Aplicação dos cetais como aditivos 

 

 

 Aditivos de combustível podem ser definidos como substâncias químicas que auxiliam 

na limpeza do motor e carburador, evitam a combustão incompleta e gelificação do 

combustível, protegem as peças do motor contra corrosão, o que leva a um melhor 

desempenho do motor e da aceleração, melhora a economia de combustível e reduz as 

emissões de gases de efeito estufa. Os aditivos de combustível derivado do petróleo e de 

biocombustíveis, podem ser classificados em: metal-base, compostos oxigenados, cera de 

dispersante, nitrogenados, agentes antidetonantes, catadores de chumbo e corantes de 

combustível (NORHASYIMI et al., 2010). 

 Devido a razões ambientais e de saúde pública a redução do uso de alguns aditivos 

vem ganhando impulso, principalmente daqueles que contém chumbo e os derivados de 

petróleo. Assim os compostos oxigenados têm sido cada vez mais importantes componentes 

na formulação da gasolina e de outros combustíveis (DABBAGH et al., 2013).O glicerol, um 

subproduto da cadeia produtiva do biodiesel, apesar de ter três hidroxilas em sua estrutura, 

não pode ser adicionado diretamente ao combustível, devido à sua decomposição e 

polimerização que levaria a problemas no motor em alta temperatura. Uma alternativa é a 

transformação química do glicerol para obter derivados com potencial energético que podem 

competir com os compostos oxigenados tradicionalmente produzidos a partir do petróleo, tais 
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como éteres de alquil terciários (MTBE e TBE), que atualmente, devido a questões 

ambientais, seu uso vem sendo drasticamente reduzido (SILVA e MOTA 2008). Compostos 

como cetais e éteres têm um grande potencial para ser usado como aditivos (ROYON et al., 

2011). A adição de éteres no combustível melhora o fluxo a frio, as propriedades de ignição e 

o índice de cetano, enquanto que a utilização de cetais reduz a viscosidade, ponto de 

escoamento e emissão de partículas. 

 Os catalisadores heterogêneos mais utilizados para a produção de ésteres, éteres e 

cetais de glicerol tem sido resinas orgânicas de troca iônica (OPRESCU et al., 2013). No 

entanto, esse catalisador possui limitação, devido à falta de estabilidade térmica. Neste 

contexto, há um esforço para desenvolver catalisadores sólidos ácidos mais fortes, que são 

tolerantes à água e estáveis a temperaturas elevadas (MELERO et al., 2010). Compostos 

como óxidos mistos sulfatados oferecem várias vantagens em relação às resinas de troca 

iônica, pois eles são ativos numa ampla gama de temperaturas e têm uma resistência mais 

elevada (OPRESCU et al., 2013). 

 Deutsch e colaboradores (2007) estudaram a condensação do glicerol com benzaldeído 

catalisada por sólidos ácidos, como a resina Amberlyst-36, zeólita H-Beta e arila K-10 

(montmorilonita), utilizando solventes, tais como, benzeno, tolueno, clorofórmio e 

diclorometano. O procedimento funcionou para a reação do glicerol com acetona ou 

formaldeído, sendo que após 2 h de reação eles conseguiram entre 80 a 94% de rendimento 

nos cetais, dependendo do catalisador e solvente empregados. 
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4. METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

 

4.1 Mecanismos gerenciais de execução 

 

 

 A etapa de produção de biodiesel, desde a síntese da sílica, do catalisador ácido 

heterogêneo, caracterização físico-química do biodiesel e do OGR e análises de infravermelho 

(IV) foram realizadas no Laboratório de Produção de Biodiesel, Biolubrificantes e Biograxas 

(LAPROBIO) e em outros laboratórios da UFVJM. Os estudos de caracterização do biodiesel 

por técnicas de cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (CG/EM), além da 

caracterização do catalisador por microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectrômetro 

dispersivo de energia (EDS) e análise termogravimétrica (TGA) foram realizados na 

Universidade de São Paulo (USP), campus de Ribeirão Preto/SP.  

 

 

4.2 Matéria-prima 

 

 

 A produção de biodiesel foi realizada com foco na utilização de OGR como matéria-

prima. Para fins comparativos, também foram empregados óleos comerciais refinados, como 

canola, milho, girassol e cártamo. 

 O OGR foi obtido através de programas de coleta em bares e restaurantes de 

Diamantina-MG e também través de doações feitas ao LAPROBIO. O material recebido foi 

armazenado em tonéis ou recipientes de plástico ou metal (Figura 14). 

 
Figura 14: Óleo e gorduras residuais de fritura doados ao LAPROBIO 
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4.2.1 Caracterização e preparo do OGR 

 

 

4.2.1.1 Filtração 

 

 

 O OGR bruto (sem filtrar) foi analisado quanto ao teor de água (item 4.2.2.2). As 

amostras de OGR que apresentaram umidade acima de 1% foram filtradas em sílica sintética 

pura com auxílio de funil de vidro sinterizado sob baixa pressão (Figura 15). Após filtração, o 

OGR foi submetido às análises de teor de água, índice de acidez, índice de saponificação, 

índice de peróxido e densidade relativa. 

 

 
Figura 15: Aparelhagem para filtração do OGR. (a) Bomba a vácuo, marca Fanem, modelo 

089-CAL, (b) kitassato, (c) funil de fundo sinterizado, (d) sílica sintética. 

 

 

4.2.1.2 Índice de peróxido 

 

 

 O índice de peróxido foi determinado conforme metodologia descrita pela AOCS 

(1990). Pesou-se 5 g da amostra em um frasco Erlenmeyer de 125 mL, adicionou-se 30 mL da 

solução de acido acético-clorofórmio 3:2, em volume, e agitou-se até completa dissolução da 

amostra. Adicionou-se 0,5 mL de solução saturada de KI (30g de KI em 21 mL de água) e a 

a 

c 

 d 

b 
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mistura foi deixada em repouso, ao abrigo da luz, por exatamente um minuto. Após esse 

tempo, 30 mL de água foram adicionados à mistura e titulou-se com solução de tiossulfato de 

sódio 0,1 N padronizado, sob constante agitação. A titulação foi procedida até que a coloração 

amarela tenha quase desaparecida. Adicionou-se 0,5 mL de solução indicadora de amido, que 

conferiu coloração azul a amostra, e continuou a titulação até o completo desaparecimento da 

coloração azul. O procedimento descrito foi realizado em triplicata. Uma prova em branco foi 

preparada, nas mesmas condições. O cálculo do índice de peróxido foi determinado conforme 

Equação 1: 

 

Equação 1 

IP= (A-B)xNxfx1000/P(2) 

 

A = solução de tiossulfato de sódio 0,1 N gasto na titulação da amostra, em mL 

B = solução de tiossulfato de sódio 0,1 N gasto na titulação do branco, em mL 

N = normalidade da solução de tiossulfato de sódio 

f = fator da solução de tiossulfato de sódio 

P = massa da amostra, em gramas 

 

 

4.2.1.3 Densidade relativa 

 

 

 A determinação da densidade relativa foi realizada conforme o método descrito em 

AOCS (1990). Cerca de 60 mL de amostra (biodiesel) foi aquecida a temperatura de 20-23°C. 

Em um picnômetro de 50 mL, previamente pesado, adicionou-se a amostra cuidadosamente 

pelas paredes até completar o volume total do recipiente. O picnômetro foi tampado e 

colocado em banho-maria na temperatura de 25ºC. O conjunto ficou imerso em água a essa 

temperatura por 30 minutos. O picnômetro foi retirado do banho e seco com papel toalha, 

evitando o manuseio excessivo. Procedimento análogo foi feito com a água no lugar das 

amostras. O conjunto foi pesado e a densidade foi calculada conforme a Equação 3. 

 

Equação 2 

D= (A-B) /C(3) 
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D: densidade relativa a 25ºC 

A: massa do recipiente contendo óleo, em gramas 

B: massa do recipiente vazio, em gramas 

C: massa da água a temperatura de 25ºC, em gramas 

 

 

4.2.1.4 Índice de saponificação 

 

 

 O índice de saponificação foi determinado conforme metodologia descrita em AOCS 

(1990). Em um balão de fundo redondo de 250 mL foi adicionado 4 g de amostra, 

previamente seca em estufa a 105°C por 5 horas, e 50 mL de solução alcoólica de KOH 4% 

m/v. O balão foi colocado em manta aquecedora e conectado ao condensador. Deixou-se a 

mistura ferver suavemente sem agitação sob refluxo até a completa saponificação da amostra 

(aproximadamente uma hora). A manta aquecedora foi desligada e após o resfriamento do 

frasco, lavou-se a parte interna do condensador com um pouco de água. O balão foi 

desconectado do condensador, a amostra foi transferida para um Erlenmeyer de 125 mL 

contendo 1mL de solução indicadora de fenolftaleína e procedeu-se a titulação da amostra 

com solução de HCl 0,5 M padronizado, até o desaparecimento da cor rósea. O mesmo 

procedimento foi realizado para amostra em branco. O procedimento, inclusive o branco, foi 

realizado em triplicata. Os cálculos foram realizados conforme Equação 3: 

 

Equação 3 

IS= 28,06 x f x (B-A) /P(4) 

 

IS=índice de saponificação 

A = volume gasto na titulação da amostra, em mL 

B = volume gasto na titulação do branco, em mL 

f = fator de correção da solução de HCl 0,5 M 

P = massa da amostra, em gramas 
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4.2.1.5 Determinação do índice de acidez 

 

 

 O índice de acidez foi determinado segundo método descrito por LUTZ (1985). Em 

um Erlenmeyer de 125 mL foram adicionados 2g de amostra (OGR ou biodiesel) com 25 mL 

de solução neutra de éter etílico-álcool etílico (2:1) em volume. Após a adição de 2 gotas de 

solução etanólica de fenolftaleína, titulou-se a amostra com solução padrão de hidróxido de 

potássio 0,1N até coloração rósea persistente. O procedimento foi realizado em triplicata. O 

volume da base utilizada foi anotado e utilizado para o cálculo de acidez, como determinado 

pela Equação 4: 

 

Equação 4 

IA= V x f x 5,61/P 

 

IA = índice de acidez, em mg KOH/gramas de amostra  

V = volume em mL de solução utilizada para titular a amostra 

f = fator de correção da solução de NaOH 

5,61 = equivalente grama do KOH 

P = massa, em gramas, da amostra de óleo. 

 

 

4.2.1.6 Determinação do teor de água (Karl-Fischer) 

 

 

 A determinação de umidade por Karl Fischer é baseada na reação quantitativa da água 

com uma solução anidra de dióxido de enxofre e iodo, na presença de uma base orgânica 

(imidazol) em metanol, que adiciona os íons hidrogênio formados.  Foi colocada uma 

quantidade de metanol na cela de titulação suficiente para cobrir os eletrodos. Em seguida, 

cerca de 8,0 g de amostra foi pesada e introduzida na cela, sendo a leitura do teor de água feita 

automaticamente. As análises foram realizadas em Karl-Fischer coulométrico Orion AF7, 

com base na norma ASTM D 12709. 
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4.3 Produção da sílica sintética 

 

 

 A produção da sílica foi realizada utilizando areia fina de construção (Figura 16). 

 

 
Figura 16: Areia utilizada para produção da sílica 

 

 O preparo da sílica foi realizado segundo método descrito por Prado e Faria (2005). 

Em um béquer (250 mL) contendo 100 g de areia foram adicionados 200 g de carbonato de 

sódio (proporção de 1:2 m/m). A mistura foi agitada até completa homogeneização e 

transferida para cadinhos de porcelana, os quais foram levados a aquecimento em mufla 

(marca Fornitec, modelo F2- DM/T) e mantidos à temperatura de 850°C por 4h. A mistura 

sólida foi transferida ainda quente para um filtro de placa sinterizada e lavada com água 

fervente (foi usado um volume mínimo, cerca de 200 a 300 mL, de água para a lavagem, pois 

o excesso de água dificulta a acidificação do produto solúvel, levando a um gasto elevado de 

ácido). A solução resultante foi tratada com ácido clorídrico até pH 1, sendo que o precipitado 

branco formado foi filtrado sob pressão reduzida e transferido para uma estufa (Nova Ética, 

modelo 404/2D) a 150°C durante 4 horas para secagem e ativação da sílica sintética. A sílica 

foi passada em tamis de 24 mesh para padronização das partículas formadas e posteriormente 

analisada por espectroscopia de IV e TGA. 

 O espectro de IV da sílica foi obtido no espectrofotômetro FT-IR Varian 640 e 

registrados no intervalo de 4000 a 400 cm
-1

, com resolução de 4 cm
-1

, a 16 varreduras, pelo 

método da pastilha em KBr. Para as análise de TGA foi utilizado o equipamento TA 

Instruments, modelo SDT 2960 
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4.4 Produção do catalisador heterogêneo ácido 

 

 

 Para preparar o catalisador heterogêneo ácido utilizou-se inicialmente como ácido de 

Bronsted- Lowry o ácido clorídrico. Assim, 2,0 mL de uma solução de ácido clorídrico 

concentrado foram adicionados a 1,0 g de sílica sintética. A mistura foi deixada em repouso 

por 12 horas, filtrada sob pressão reduzida e seca em estufa a 100 °C por 4 horas. Esse 

catalisador foi posteriormente testado em reações de transesterificação. 

  Foram preparados três tipos de catalisadores heterogêneos com ácido sulfúrico 

imobilizado, denominados C1, C5 e C10. O catalisador C1 foi preparado adicionando-se em 

um béquer de 50 mL, 10 g da sílica sintetizada, previamente preparada (item 4.3) e 20 mL de 

solução de ácido sulfúrico 1M. A mistura H2SO4/SiO2 foi homogeneizada, mantida em 

repouso por 12 horas, filtrada sob pressão reduzida em bomba a vácuo e mantida em estufa a 

150º C por 4 horas, para secagem e ativação. Após esse período a mistura catalítica foi 

resfriada a temperatura ambiente. Os catalisadores “C5” e “C10” foram produzidos em 

procedimento análogo ao descrito anteriormente, utilizando-se soluções de ácido sulfúrico 5M 

e 10M, respectivamente. Todos os catalisadores foram caracterizados através de analises de 

MEV e EDS. O catalisador foi “C10” foi submetido às análises de IV e TGA. 

 As análises de MEV foram realizadas em um equipamento da marca Zeiss, modelo 

VEVO 50. As amostras foram preparadas pela deposição dos sólidos em fita dupla face 

colada em um porta-amostra de cobre e posterior metalização com ouro (metalizador Bal-tec, 

modelo SCD 050). O EDS utilizado nas análises foi da marca IXRF Systems, modelo 500 

Digital Processing. Os equipamentos utilizados para a análise de IV e TGA foram descritos no 

item 4.3. 
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4.5 Produção de biodiesel 

 

 

4.5.1 Produção de biodiesel sob catálise heterogênea 

 

 

 Na produção de biodiesel por catálise heterogênea ácida foram realizados cinco 

processos distintos, nos quais foram avaliados o uso dos catalisadores produzidos neste estudo 

(SiO2/HCl, C1, C5 e C10), assim como, uma amostra contendo sílica sintética pura. 

 Inicialmente os catalisadores foram testados em óleos vegetais refinados (canola, 

milho, girassol e cártamo) e no OGR purificado. Posteriormente, o catalisador que 

demonstrou atividade catalítica foi testado em OGR contaminado com 1% m/m de água. 

Em balão de fundo redondo (250 mL) contendo 20 mL de matéria-prima e 180 mL de 

metanol, foram adicionados 10% de catalisador (m/m) (C1 ou C5 ou C10 ou sílica pura). O 

balão foi acoplado a um condensador de refluxo (Figura 17) e o sistema foi aquecido e 

mantido sob refluxo e agitação por um período de 24 horas, o qual foi determinado por 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD). Após esse período a mistura foi filtrada sob 

pressão reduzida, com auxílio de bomba a vácuo, e o álcool em excesso foi destilado em 

rotaevaporador (marca Fisatom, modelo 802). O catalisador foi recuperado na filtração e 

lavado com éter etílico (3x20 mL), seco em uma estufa durante 4 horas a 150º C e utilizado 

posteriormente em novos processos reacionais. A mistura resultante foi transferida para um 

funil de separação, sendo que imediatamente duas fases foram formadas e separadas. A fase 

superior contendo biodiesel foi avaliada quanto ao pH utilizando fita indicadora universal, 

depois foi lavada com água e seca com sulfato de sódio (Na2SO4), previamente seco em mufla 

a 300ºC por 2 horas. A camada inferior contendo glicerol foi utilizada na síntese de diferentes 

cetais. O catalisador recuperado foi utilizado em mais 2 novos processos de transesterificação 

e de catalisação. 

 As análises por CCD foram realizadas utilizando placas alumínio Alugram- sílica gel 

60 uv254, uma mistura eluente contendo hexano e acetato de etila na proporção e 9,5:0,5 e 

vapores de iodo como revelador. Posteriormente as amostras de biodiesel produzidos foram 

submetido às analises físico-químicas e CG/EM. 
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Figura 17: Sistema de refluxo, aquecimento e agitação. Manta da marca Fisatom, 

modelo 22M 

 

  

4.5.2 Produção de biodiesel por catálise homogênea 

 

 

 O OGR foi submetido à catálise homogênea, utilizando como catalisador o ácido 

sulfúrico concentrado. Para a realização desse procedimento, foram obedecidas as mesmas 

condições reacionais da catálise heterogênea. Assim, 20 mL de óleo, 180 mL de metanol e 

1,16g de ácido sulfúrico foram utilizados para a reação. A quantidade de ácido sulfúrico 

empregado foi o equivalente ao ácido presente em 10% do catalisador C10 utilizado na 

catálise heterogênea. O cálculo foi realizado considerando que todo o ácido sulfúrico presente 

no preparo do catalisador C10 foi imobilizado à sílica. 

 

 

4.6 Caracterização dos biodieseis produzidos 

 

 

4.6.1 Análises físico-químicas 

 

 

 As análises físico-químicas do biodiesel de OGR produzido via catálise heterogênea 

foram realizadas conforme as análises realizadas para o OGR.  
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(i) Índice de peróxido (item 4.2.1.2) 

(ii) Densidade relativa (item 4.2.1.3) 

(iii) Índice de saponificação (item 4.2.1.4) 

(iv) Índice de acidez (item 4.2.1.5) 

(v) Teor de água (item 4.2.1.6) 

 

 

4.6.2 Análise de CG/EM 

 

 

As análises cromatográficas foram realizadas em cromatógrafo de fase gasosa acoplado 

ao espectrômetro de massas da marca Shimadzu, modelo QP 2010/AOC-5000 AUTO 

INJECTOR, com coluna capilar DB-17MS, com 30m x 0.25mm x 0.25 µm de espessura de 

filme. As análises foram realizadas sob pressão de 88.2 KPa, fluxo total de 154.3mL/min., 

temperatura inicial do injetor de 240º C e hélio como gás de arraste. A temperatura inicial do 

forno foi de 200º C durante 5 minutos, com velocidade de aquecimento de 5º C/min. até 230º 

C, permanecendo nesta temperatura durante 15 minutos, sendo este o tempo total de análise. 

Os espectros de massas foram obtidos por impacto de elétrons a 70eV e analisados por 

comparações da biblioteca eletrônica disponível no software do equipamento . O resultado 

observado pela técnica CG/EM permitem a identificação dos éteres metílicos de ácidos graxos 

obtidos, incluindo os isômeros de cada um destes compostos. 

No caso do biodiesel metílico de girassol, os ésteres metílicos de ácidos graxos foram 

também analisados pela técnica de eletrospray (ESI – TOF), utilizando um EM da marca 

Brukermic, modelo OTOFQ II - ESI-TOF em modo de detecção positivo, empregando uma 

solução de calibração interna de 10mg/ml NA-TFA (TOF). As condições analíticas foram: 

End Plate: 500 Volts; Capillary: 4500 Volts; Capillary Exit: 120 Volts; Skimmer 1: 50 Volts; 

Skimmer 2: 22 Volts; Transfer: 57µs; Dry Gas Temp 180
o
 C; Dry Gas Flow 4 L/min.; Neb 

Gas Pressure of nitrogen gas 0.4 Bar. Neste a técnica ESI – TOF permitiu a identificação dos 

ácidos graxos constituintes dos éteres metílicos, assim como identificar a presença de uma 

baixa concentração de mono e diglicerídeos não consumidos durante o processo reacional. 
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4.6.3 Análises de RMN 

 

 

 O biodiesel de OGR foi caracterizado por espectroscopia de ressonância magnética 

nuclear. Os espectros de RMN 
1
H e 

13
C foram obtidos em espectrômetro de Bruker modelo 

Avance DRX 500 operando em 500,13 MHz, equipado com sonda dual para 
1
H e 

13
C. As 

amostras foram colocadas em tubos de 5mm e dissolvidas em CDCl3. As condições usadas no 

aparelho foram: 300 K de temperatura, SF 400, 13 MHz para 
1
H e 100,61 MHz para 

13
C. 

 

 

4.7 Cálculo de rendimento 

 

 

Os rendimentos das reações de transesterificação foram calculados a partir da razão 

molar entre o material de partida (óleos vegetais e óleos e gorduras residuais) e o produto da 

reação (biodiesel metílico de ácido graxo), conforme sugerido nos trabalhos de Silva (2005) e 

França (2013). Desta forma as massas moleculares médias dos ésteres (MMen) foram 

determinadas a partir da porcentagem dos principais ésteres de ácidos graxos presentes no 

produto final (Pe), observados nas análises de CG/EM. Com relação à massa molecular do 

óleo (MMo) e dos AGLs (MMa) foram obtidas a partir da MMen a que deram origem, como 

descrito na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Descrição das equações e siglas utilizadas no cálculo de rendimento do biodiesel de 

acordo com os dados obtidos em CG/EM 

Definição Equações 

MMen: Massa Molecular do produto final 

(éster metílico de ácido graxo). 

MMe: Massa Molecular do éster metílico de 

ácido graxo. 

Pe: porcentagem de éster metílico de ácido 

graxo no produto final. 

MMen = ∑(MMe.Pe)/∑Pe 

MMa: Massa Molecular do ácido graxo livre 
calculado a partir do éster metílico ou etílico 

produzido a partir dele. 

MMa = MMen -14.03 

MMo: Massa Molecular do óleo calculado a 

partir do éster metílico de ácido graxo 

produzido a partir dele. 

MMo = (3.MMen) -4.04 
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De posse dos valores da massa molecular dos reagentes e produtos definidos foi 

possível calcular o rendimento das reações a partir da proporção em massa de 1:1 de 

AGLs/éster e de 1:3 de óleo/ésteres de ácidos graxos, como exemplificado em um dos 

cálculos a seguir. 

Na reação de transesterificação de óleo refinado de girassol obteve-se 22,50 gramas de 

biodiesel metílico oriundos dos triglicerídeos, cujo cromatograma está apresentado na Figura 

18. 

 

 
Figura 18: Cromatograma obtido da análise de CG/EM do biodiesel de girassol 

 

A partir da porcentagem dos principais ésteres que compõem o óleo de girassol, em 

destaque na Tabela 7, juntamente com os tempos de retenção, é possível calcular o número de 

mols dos ésteres metílicos de ácidos graxos pela MMen, calculada da equação apresentada na 

Tabela 6. 
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Tabela 7: Principais ésteres metílicos obtidos na análise de CG/EM do biodiesel de girassol 

Nome do Éster Tr(min.) Pe(%) MMe MMe.Pe(.10
+2

) 

Palmitato de metila 

(C17H34O2) 
10,149 7,78 270,51 21,04 

Estearato de 

metila(C19H38O2) 
13,055 6,35 298,57 18,96 

Oleato de metila 

(C19H36O2) 
13,455 27,23 296,55 80,75 

Linoleato de 

metila(C19H34O2) 
14,335 53,25 294,53 156,78 

Araquidicato de 

metila(C21H42O2) 
16,480 0,57 326,63 1,86 

Eicosenoato de 

metila(C21H40O2) 
16,835 0,27 324,41 0,88 

Behênato de 

metila(C23H46O2) 
20,015 1,57 354,69 05,57 

Lignocerato de metila 

(C25H50O2) 
24,990 0,43 382,75 01,64 

Somatório  97,18  264,80 

 

 Os cálculos da massa molecular do biodiesel (MMen) e do número de mols do 

biodiesel metílico de girassol (Met) estão apresentados abaixo: 

 

MMen = ∑(MMe.Pe)/∑Pe 

MMen = 264,80.10
+2

/97,18 = 272,48 g.mol
-1

 

Met = 22.50g/272,48 g.mol
-1

 = 8,26.10
-2

mols 

 

A determinação do MMen permite o cálculo do MMo(massa molecular do óleo)e 

consequentemente determina-se o número de mols correspondentes aos 22.50 g da amostra de 

óleo vegetal utilizados na reação, que correspondem a 1/3 do número de mols de biodiesel 

que deveriam ser obtidos. Os cálculos são apresentados abaixo: 

 

MMo = (3.Menti) – 4,04 

MMo = (3. 272,48g.mol
-1

) – 4.04 

MMo = (817,44) – 4,04 

MMo = 813,40 gmol
-1 
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O número de mols de óleo de girassol (Mo) empregados na reação é igual a três vezes o 

número de mols teórico de biodiesel. Assim, tem-se: 

 

Mo = 22,50g/813,40 = 2,77 x 10
-2

 mols 

 

Logo o rendimento da reação (R) foi de: 

 

2,77 x 10
-2

mols______ 100% 

8,26.10
-2

 /3 mols_________ R 

R= 99.40 % 

 

 

4.8 Produção de cetais 

 

 

 O glicerol, subproduto da produção de biodiesel, foi aproveitado, sem purificação, 

para a produção de cetal. Assim, em um balão de fundo redondo foram adicionados 1,8418g 

(20.00 mmols) de glicerol bruto, 0.1842g do catalisador C10 e 70 mL de acetona. A mistura 

reacional foi mantida sob refluxo durante um período de 12 horas. Após esse período a 

mistura foi resfriada até temperatura ambiente e filtrada sobre pressão reduzida, à fase 

orgânica foi posteriormente analisada por CG/EM. 

As análises cromatográficas foram realizadas em cromatógrafo de fase gasosa acoplado 

ao espectrômetro de massas (Cromatografia Gasosa/Espectrometria de Massa - CG/EM) da 

marca Shimadzu, modelo QP 2010/AOC-5000 AUTO INJECTOR. Foi utilizado uma coluna 

capilar (Agilent J&W GC Columns) DB-5 MS 30 m x 0.25 x 0.25 µm de espessura de filme, 

sob pressão de 81.5 kA, fluxo total de 92.1mL/min, temperatura inicial do injeto de 260
o
 C e 

hélio como gás de arraste. A temperatura inicial do forno foi de 100º C durante 10 minutos, 

com velocidade de aquecimento de 3º C/min até 290º C, permanecendo nesta temperatura 

durante 10 minutos, sendo este o tempo total de análise. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Sílica sintética 

 

 

Após definido os objetivos do projeto de mestrado, o trabalho de laboratório se iniciou 

com a síntese do catalisador heterogêneo contendo ácido de Brönsted - Lowry imobilizado em 

sílica. Para a realização desta primeira etapa foi necessário a obtenção da chamada sílica 

sintética. 

A importância de trabalhar com a sílica sintética e não com a sílica comercial é que 

utilizando a sílica sintética pode-se obter facilmente um produto em diferentes granulometria. 

A variação da granulometria está diretamente relacionada à área de superfície de ação do 

catalisador, o que poderia de maneira significativa aumentar a sua capacidade catalítica. 

A sílica sintética foi preparada empregando areia e Na2CO3 a 800 ºC, conforme descrito 

no procedimento experimental, levando desta forma, a formação de silicato de sódio 

(Na2SiO3), Equação 5. 

Equação 5 

SiO2(areia) +Na2CO3 Na2SiO3+CO2
 

 

 Posteriormente, o silicato de sódio foi lavado com a água e a solução resultante (o 

filtrado) foi acidificado com uma solução de ácido clorídrico para formação da sílica (SiO2), 

como mostrado na Equação 6. 

 

Equação 6 

Na2SiO3+HCl sílica sintética NaCl+
 

 

 Após a solubilização do sal formado (NaCl) em fase aquosa, ocorreu a precipitação da 

sílica. A mistura foi filtrada e lavada com água destilada e a sílica aquecida à 150ºC por 4h, a 

fim de que ocorresse a sua ativação através da desobstrução dos grupos silanóis (Si-OH) 

presentes. 
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5.2 Catalisador heterogêneo a base de ácido de Bronsted-Lowry imobilizado em sílica 

 

 

Inicialmente foi testado como ácido de Bronsted-Lowry o ácido clorídrico. O 

catalisador contendo ácido clorídrico imobilizado em sílica sintética teve sua atividade 

catalítica testada em reações de transesterificação de óleo vegetal refinado (óleo de girassol 

refinado), sendo que após diversas tentativas, este se mostrou incapaz de catalisar esta reação. 

A ineficiência deste catalisador pode estar diretamente relacionada à força do ácido utilizado, 

assim como, em uma provável perda da concentração do ácido inorgânico imobilizado em 

sílica quando se realiza o processo de ativação deste sistema catalítico por aquecimento em 

estufa. Desta forma, buscou-se a substituição do ácido clorídrico por um ácido mais forte, 

com maior peso molecular e menos volátil.  Realizaram-se alguns testes empregando o ácido 

sulfúrico na síntese do catalisador de fase sólida, pois este ácido, quando utilizado diretamente 

no meio reacional, é um catalisador tradicional em reações clássicas de trans/esterificação.  

Trabalhos descritos na literatura, como o desenvolvido por Zolfigol et al., (2013) 

relatam a utilização da mistura catalítica a base de H2SO4/SiO2 em reações de proteção de 

aminas com rendimento de 100% após 38 horas de reação, utilizando 5mg do catalisador, 5 

mmols de 4-metoxialinina e 5,5 mmols de di-tert-butildicarbonato. Já Baltork et al., (2008) 

fizeram uso deste catalisador na síntese de várias oxazolinas e imidazolinas com rendimentos 

de até 95% em diferentes condições reacionais. Rajput et al., (2006) prepararam e utilizaram o 

catalisador contendo a mistura H2SO4/SiO2 para a hidrólise seletiva do grupo terminal O-

isopropilideno de derivados de açúcar, com rendimento de 94% em 30 minutos de reação. 

Finalmente; Zolfigol et al., 2006 fizeram uso deste catalisador na metoximetilação de alcoóis 

sob condições livres de solvente, com rendimento de até 95% e tempo reacional de 6 horas, 

utilizando 1:10:0.2 de álcool, formaldeído e catalisador, respectivamente. 

Essa diversidade de aplicação do catalisador a base de H2SO4/SiO2 incentivou a 

aplicação do catalisador contendo ácido sulfúrico imobilizado em sílica sintética em processos 

de transesterificação de diferentes óleos vegetais. Neste sentido foi inicialmente testada uma 

solução 1,0M de ácido sulfúrico (2.0 mL ácido sulfúrico 1.0 M para 1.00 grama de sílica 

sintética 24 mesh) em reações de transesterificação de óleo vegetal refinado de girassol. Este 

catalisador contendo, C1, se mostrou ineficiente no processo de transesterificação de óleos 

vegetais, na qual, mesmo após 48 horas de reação acompanhada por cromatografia em 

camada delgada não foi detectada a formação de ésteres de ácidos graxos. Foram feitos 
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estudos de MEV (Figura 19) e de EDS (Figura 20), sendo que o EDS demonstrou ausência de 

grupos sulfônicos na superfície deste catalisador. 

 

 

Figura 19: Análises de MEV da superfície do catalisador C1 

 

 

Figura 20: Análises de EDS da superfície do catalisador C1. 

 

 Desta maneira, optou-se por aumentar a concentração do ácido sulfúrico a ser 

imobilizado em sílica sintética, passando dessa forma a usar uma concentração de 5M, 

catalisador C5. Os estudos de MEV (Figura 21) e EDS (Figura 22) do catalisador foram 

realizados e novamente o EDS demonstrou a ausência de enxofre na superfície da sílica. A 

ausência de atividade catalítica foi confirmada quando se realizou a transesterificação de óleo 

vegetal de girassol. 
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Figura 21: Análises de MEV da superfície do catalisador C5. 

 

 

Figura 22: Análises de EDS da superfície do catalisador C5. 

 

 As tentativas de se preparar o catalisador com uma concentração ideal de ácido 

sulfúrico foram se repetindo. Foi determinada a concentração de 10M de solução de H2SO4 

como a ideal para a preparação do catalisador (C10). O volume de ácido utilizado pela massa 

de sílica foi determinado através da inserção da massa de 1,00 grama de sílica em um Becker 

(100 mL) e adicionado sobre esta massa a solução de ácido H2SO4 10M até um volume 

necessário para cobrir 1,00 grama de sílica, sendo determinado o volume de 2,00 mL. Esta 

nova mistura catalítica de coloração cinzenta, foi mantida em repouso durante 12 horas, 

filtrada com o auxílio de um funil de fundo sinterizado e levada a estufa a 150º C para 

secagem e ativação Figura 23. 
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Figura 23: Catalisador C10. 

 

 

5.3 Caracterização da sílica sintética pura e do catalisador C10 

 

 

5.3.1 Análises de MEV e EDS 

 

 

 A superfície do catalisador C10 foi analisada por MEV (Figura 24) e a presença de 

enxofre em sua superfície pode ser confirmada por EDS (Figura 25). 

 

  

Figura 24: Análises de MEV da superfície do catalisador C10 
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Figura 25: Análises de EDS da superfície do catalisador C10 

 

 

5.3.2 Análises de IV da sílica e do catalisador C10 

 

 

 A fim de confirmar a presença de grupos sulfônicos no catalisador heterogêneo 

sintetizado foi realizada análise de espectroscopia de IV do C10 e da sílica sintética. 

No caso da sílica sintética o espectro de IV (Figura 26) demonstrou uma banda larga 

na região de 3500 cm
-1 

que foi atribuída ao estiramento dos grupos OH presentes na superfície 

da sílica e em 1630 cm
-1

uma banda de deformação angular dos grupos OH da água. A 

presença de silício na amostra foi confirmada pela banda de estiramento na região de 1050 

cm
-1

, a qual é característica de grupos siloxanos (Si-O-Si) e também pela banda em 965 cm
-1

 

referente à deformação dos grupos silanóis livres, sendo estes bastante sensíveis à 

imobilização. Desta forma, o espectro de infravermelho da sílica sintética produzida neste 

trabalho apresentou a mesma característica do espectro encontrado por Prado e Faria (2005), 

que sintetizaram sílica a partir de areia utilizando a mesma metodologia, assim como, no 

espectro de infravermelho encontrado no trabalho como Zolfigol e colaboradores (2013). 
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Figura 26: Espectro de IV da sílica sintética pura. 

 

 O espectro de infravermelho obtido para o catalisador C10 está apresentado na Figura 

27. Em comparação com a sílica pura, observam-se picos em 883 e 851 cm
-1

, referentes à 

deformação de grupamento SO. Os picos que se encontram em 1286 e 1231 cm
-1

 

correspondem ao estiramento assimétrico e simétrico de S=O, respectivamente (LI et al., 

2006). Estes sinais confirmam a existência de grupo sulfônico na estrutura de sílica. 

 O espectro de IV do catalisador contendo ácido sulfúrico imobilizado em sílica 

apresentam similaridade com os espectros descritos na literatura, tal qual o descrito por Yang 

et al., (2011). 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

20

30

40

T
ra

n
sm

itâ
n

ci
a

 (
%

)

Comprimento de onda (cm
-1
)

 
Figura 27: Espectro de IV do catalisador C10 
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5.3.3 Análise de TGA da sílica e do catalisador C10 

 

  

 A análise de TGA foi realizada para determinar a estabilidade da sílica e a quantidade 

de grupos sulfônicos no catalisador C10. O espectro da sílica sintética pura (Figura 28) 

demonstrou uma perda de aproximadamente 10,67% de massa a aproximadamente 149,71º C, 

sendo esta massa referente à perda de água adsorvida pela sílica possivelmente durante o 

período de armazenamento. Após essa perda de massa, mesmo com o aumenta da temperatura 

até aproximadamente 900º C não ocorre perda substancial de massa (perda de 

aproximadamente 5,38% em massa) demonstrando a total estabilidade térmica do material. 

 

 

Figura 28: Espectro de TGA da sílica sintética pura 

 

 O espectro de TGA do catalisador C10 (Figura 29) demonstrou de imediato uma perda 

de aproximadamente 16,24% de massa à aproximadamente 149,71º C, sendo esta massa 

referente à perda de água adsorvida pelo catalisador. Após essa perda de massa, a temperatura 

foi elevada a aproximadamente 322,26º C onde ocorreu a redução de massa para 75,88% da 

amostra inicial ou uma perda de 7,88% da massa inicial do catalisador. Essa massa é 

equivalente a 9,41% m/m de H2SO4 em relação à massa do catalisador ou equivale dizer quem 
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em 83,76 gramas do catalisador, temos a seguinte mistura: 75,88 gramas de sílica e 7,88 

gramas de ácido sulfúrico. Essa proporção equivale a 1.91x10
-3

 mols de H
+
/g de catalisador 

empregado. 

 

 

Figura 29: Espectro de TGA do catalisador C10. 

 

 Durante o processo reacional foi utilizado 10% m/m do catalisador em relação óleo. A 

proporção de ácido sulfúrico em relação à massa total do catalisador é de 9,4% m/m, ou seja, 

0,94% de ácido sulfúrico foram utilizados em relação à massa de óleo. Essa proporção está 

bem abaixo da proporção comumente utilizada em reações de transesterificação de óleos 

vegetais catalisada por ácido sulfúrico, que geralmente fica em torno de 4 a 5%. 

 

 

5.4 Óleo e gordura residuais (OGR) 

 

 

Após comprovar a eficiência do catalisador C10 na transesterificação de óleos vegetais 

refinados, tais como, óleo de girassol, milho, canola e cártamo, partiu-se para os objetivos do 

trabalho que seria estudar e sintetizar um catalisador heterogêneo ácido que fosse capaz de 

efetuar a transesterificação de óleos vegetais de baixa qualidade, ou óleos vegetais que 
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contenham um alto índice de acidez e um elevado teor de água, como OGR. Como se sabe, a 

utilização de catalisadores básicos (NaOH, KOH, metanolatos e etanolatos) no processo de 

transesterificação de OGR de baixa qualidade, sem prévia purificação, leva a formação de 

subprodutos, tais como os carboxilatos (sabões). O alto índice de acidez destes óleos é 

causado por hidrólises dos triglicerídeos ao serem submetidos a processos de aquecimento. 

Ao trabalhar com OGR, em uma primeira etapa foi realizada a purificação deste 

composto por processo de filtração em sílica sintética (MIRANDA 2011; BARBOSA et al., 

2013), sendo que esta purificação inclui a retenção da água contida no OGR e posterior  

submissão deste material de partida a reações de transesterificação utilizando metanol como 

um dos reagentes. Após obter os ésteres metílicos de ácidos graxos em rendimentos acima de 

98%, foi testada a eficiência catalítica do catalisador C10, em condições reacionais drásticas, 

isto é, condições em que o OGR continha cerca de 1% de água em sua composição (Figura 

30), o que poderia causar a total desativação do catalisador por lixiviação, processo comum 

nessas condições reacionais.  

 

 

Figura 30: Óleo e gorduras residuais (OGR) sem purificação. 

 

 

5.4.1 Transesterificação de OGR 

 

 

Os grupos silanóis presentes na superfície da sílica conferem a esta substância uma 

característica ácida, sendo este composto um ácido na concepção de Brönsted-Lowry. Após 

ser sintetizada a sílica foi desidratada para ativação (desobstruções dos grupos silanóis) em 

uma estufa a 150º C (Figura 31). 
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Figura 31: Ativação da sílica por aquecimento a 150º C 
Fonte: Próprio autor 

 

 

Uma das primeiras etapas do trabalho na reação de transesterificação foi empregado 

OGR previamente purificado, metanol como reagentes e a sílica sintética pura, sem a presença 

de ácido sulfúrico imobilizado, como catalisador. Após 48 horas de refluxo não foi possível 

detectar o consumo de material de partida e consequentemente a formação de nenhuma 

quantidade de ésteres metílicos de ácidos graxos. Desta forma a sílica sintética pura se 

mostrou inativa em reações de transesterificação de OGR. 

 A mistura catalítica se mostrou efetiva quando foi realizado o trabalho com uma 

concentração de 10M de ácido sulfúrico imobilizado em sílica, C10 (Figura 32). 

 

 

Figura 32: Representação da estrutura do catalisador heterogêneo contendo ácido sulfúrico 

imobilizado em sílica. 
Fonte: Próprio autor 

 

O processo de transesterificação do OGR se mostrou efetivo após um tempo reacional 

de 24h sob refluxo, sendo que nas condições reacionais empregadas foram utilizados 10% 

m/m de catalisador C10 em relação ao OGR, 180 mL de metanol e 17,6 gramas de OGR. Este 

mesmo procedimento foi repetido utilizando quantidades menores de catalisador como 5% 

m/m, 6%, 7%, mas em nenhuma dessas proporções foi possível obter a conversão total do 

OGR em ésteres metílicos de ácidos graxos. Quando foram utilizados 10% m/m de catalisador 
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em relação ao óleo vegetal, foi aplicado uma proporção de ácido sulfúrico imobilizado na 

sílica em relação ao OGR de 0,94% m/m, esta proporção é muito baixa e mesmo assim o 

sistema catalítico se mostrou efetivo. 

 Após o processo reacional, a mistura contendo catalisador heterogêneo, metanol, 

biodiesel e glicerol foi resfriada a temperatura ambiente e filtrada sob pressão reduzida. A 

mistura resultante contendo metanol, biodiesel e glicerol foi concentrada em rotaevaporador, 

transferida a um funil de separação, onde ocorreu a separação das fases contendo biodiesel 

(fase superior) e glicerol (fase inferior). A fase superior contendo biodiesel foi separada, 

lavada com água destilada, seca em Na2SO4 anidro e posteriormente purificada por destilação 

a pressão reduzida com o auxilio de bomba de alto vácuo. 

O rendimento obtido em biodiesel (ésteres metílicos de ácidos graxos) foi acima de 

99%, sendo calculado a partir dos dados obtidos por analises de CG/EM (item 4.7). O glicerol 

obtido no processo foi utilizado sem prévia purificação em reações de catalisação com 

diferentes compostos carbonílicos. Quanto ao catalisador (1,76 gramas) utilizado no processo, 

foi lavado em éter etílico (3 x 20 mL) a fim de retirar o resíduo de produtos (biodiesel e 

glicerol) contidos em sua superfície. Posteriormente a mistura catalítica foi levada a estufa a 

150º C por 3 horas para ativação e utilizado mais 2 vezes, sempre seguido de purificação. 

O sucesso com a aplicação do catalisador a base de ácido sulfúrico imobilizado em 

sílica na transesterificação de OGR purificado, levou aos testes da atividade catalítica desta 

mistura utilizando OGR com 1% m/m de água (Figura 33). Esta proporção de água no OGR é 

suficiente para inibir processos reacionais catalisados por ácidos minerais, ou até mesmo 

alguns catalisadores ácidos heterogêneos, devido a processos de lixiviação. 

 

 

 

Figura 33: Reação de transesterificação de OGR sem purificação utilizando catalisador 

heterogêneo (H2SO4/SiO2) 
Fonte: Próprio autor 
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Desta maneira foi testado o catalisador em processos simultâneos de esterificação de 

ácidos graxos livres (AGL) e transesterificação de triglicerídeos.  

Os resultados obtidos demonstraram que o catalisador C10 não perdeu a sua atividade 

catalítica, sofrendo pouca perda de atividade por lixiviação durante o processo reacional.  

Análise de TGA no catalisador após o término do processo reacional demonstrou que este 

continha 5,37% m/m de ácido sulfúrico em relação à massa do catalisador (figura 34). O 

catalisador empregado sofre um pequeno processo de lixiviação, pois inicialmente continha 

uma proporção de 9,4% m/m de ácido sulfúrico em relação ao catalisador. A proporção de 

ácido sulfúrico contida no catalisador recuperado em relação à massa de OGR é 0,537% m/m. 

O catalisador recuperado foi empregado em um novo ciclo reacional. Os resultados obtidos 

demonstraram que esta mistura catalítica pode ser empregada com êxito em até dois ciclos 

reacionais. 

 

 

Figura 34: Espectro de TGA do catalisador recuperado 
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5.5 Catálise homogênea 

 

 

 A catálise homogênea ácida empregando H2SO4 concentrado como catalisador na 

transesterificação de óleo refinado de girassol, OGR purificado e também OGR não 

purificado, foi também realizada para fins comparativos, levando em consideração as 

condições reacionais, tais como, o tempo de reação, a quantidade de catalisador utilizada, o 

rendimento do processo, com os dados obtidos a partir da transesterificação a base de ácido 

sulfúrico 10M suportado em sílica como catalisador (Figura 35). 

 

 

Figura 35: Reação de transesterificação do OGR utilizando catalisador homogêneo (H2SO4) 

 

A quantidade de ácido sulfúrico utilizada diretamente como catalisador no processo 

reacional sob catálise homogênea foi determinada levando em consideração a massa de ácido 

utilizada para preparar o catalisador heterogêneo C10. No preparo do catalisador heterogêneo 

foi utilizado uma proporção de 1g de sílica para 2 mL de solução de H2SO4 , considerando que 

todo ácido foi imobilizado na superfície da sílica. 

A reação de transesterificação sob condição de catálise homogênea foi realizada 

apenas com a quantidade de ácido sulfúrico presente no catalisador C10, onde foi utilizada 

uma massa de 1,16 gramas de ácido sulfúrico concentrado, respeitando a proporção de 1:2 

relação massa/volume de sílica para ácido sulfúrico 10M, para um volume de 180 mL de 

metanol e uma massa de 17,6 gramas de OGR purificado. A reação foi realizada sob refluxo e 

o processo reacional acompanhado por CCD, sendo o tempo reacional de 22 horas de reação 

determinado após constatar o consumo total do material de partida. Após esse período a 

mistura reacional foi resfriada a temperatura ambiente e posteriormente concentrada com o 

auxílio de um rotaevaporador. A mistura contendo biodiesel, glicerol e ácido sulfúrico foi 

transferido para um funil de separação, onde o biodiesel foi separado do glicerol, por 

decantação. O biodiesel foi lavado com água destilada (500 mL) até pH neutro, seco em 



80 

 

 

 

Na2SO4 anidro e purificado por destilação a pressão reduzida. O rendimento obtido de 

biodiesel no processo foi acima de 98%. 

 O rendimento alcançado com a utilização direta de ácido sulfúrico como catalisador na 

transesterificação de OGR purificado, foi similar ao rendimento obtido quando empregado o 

catalisador heterogêneo C10, porém no processo utilizando somente ácido sulfúrico como 

catalisador, este não pode ser recuperado. Além disso, destaca-se o grande volume de água 

(500 mL) que foi utilizado para neutralização de 17,20 gramas de biodiesel, produzindo desta 

forma uma grande quantidade de efluentes, que foi posteriormente neutralizada com uma 

solução diluída de hidróxido de sódio. Enquanto que na catálise heterogênea o catalisador 

pode ser utilizado em mais de 2 novos processos reacionais, sendo que depois desses 

processos a sílica inativa foi utilizada como material de partida na composição de uma nova 

sílica sintética em uma reação com carbonato de sódio. Já com relação à neutralização do 

biodiesel formado por catálise heterogênea, não houve necessidade de uma grande quantidade 

de água (10,0 mL de água para 17,00 gramas de biodiesel obtido). Desta forma o processo de 

transesterificação de óleos vegetais empregando catalisador C10 se mostrou de acordo com 

alguns dos princípios da Química Verde, descritos por Anastas e Warner (1998). 

  

 

5.6 Análises físico-químicas do biodiesel e do OGR 

 

 

 Os primeiros testes da atividade catalítica da mistura contendo H2SO4/SiO2 foram 

realizados na transesterificação de óleos refinados e de OGR previamente purificados com 

metanol. A Tabela 8 fornece os dados das análises realizadas para o OGR purificado por 

filtração e para o biodiesel (ésteres metílicos de ácidos graxos) obtido. 

 

Tabela 8: Análises físico-químicas do OGR filtrado e do biodiesel 

Parâmetros analíticos OGR filtrado Biodiesel 

Índice de acidez (mg KOH/g) 2,75 0,49 

Índice de acidez (% AGL) 1,40 0,24 

Índice de peróxido (mEg/1000g) 49,72 20,22 

Teor de água (%) 0,58 0,084 

Índice de saponificação (mg KOH/g) 211,58 198,37 

Densidade relativa 0,910 0,880 
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 A determinação da acidez fornece um dado importante na avaliação do estado de 

conservação do OGR e do biodiesel. Um processo de decomposição, seja por hidrólise, 

oxidação ou fermentação, altera quase sempre a concentração dos íons hidrogênio. A 

decomposição dos glicerídeos é acelerada por aquecimento e ação da luz, sendo a rancidez 

quase sempre acompanhada pela formação de ácidos graxos livres (AGL), os quais são 

expressos em termos de índice de acidez. 

 A ANP, pela Resolução Nº 14 de 2012 determina que o índice de acidez para o 

biodiesel seja de no máximo 0,5 mg KOH/g. Desta forma, o biodiesel produzido neste 

trabalho está de acordo com o parâmetro estabelecido (Tabela 8). 

 A determinação do índice de peróxido define todas as substâncias, em termos de 

miliequivalentes de peróxido por 1000 g de amostra, que oxidam o iodeto de potássio nas 

condições do teste. Estas substâncias são geralmente consideradas como peróxidos ou outros 

produtos similares resultantes da oxidação da gordura. A presença de peróxidos na matriz 

para produção do biodiesel não é desejável, embora seja um fator intrínseco relacionado à 

predisposição de cada óleo aos processos de degradação térmica e oxidativa. As amostras de 

OGR analisadas apresentaram índices de peróxidos elevados (Tabela 8), por se tratarem de 

óleos e gorduras resultantes do processamento térmico. Estes fatores podem acelerar os 

processos oxidativos e consequentemente, a degradação do biocombustível. Entretanto, 

alguns aditivos antioxidantes podem aumentar a estabilidade oxidativa do biodiesel frente a 

estes fatores, o que viabiliza a utilização dos OGR como matéria-prima para a produção do 

biodiesel (Knothe 2007). A ANP não estabelece limite máximo para o índice de peróxido no 

biodiesel, mas estudos reportados por Ferrari e Souza (2009) indicam que um valor superior a 

300 meq/1000g é considerado alto para esse biocombustível. Considerando esses parâmetros, 

o índice de peróxido do biodiesel produzido a partir do OGR é baixo. 

 Conforme padrão estabelecido pela ANVISA, o valor de peróxido permitido para 

óleos de fritura usados na alimentação é de no máximo 10 meq/1000g, desta forma o óleo 

doado ao laboratório estava inadequado para uso alimentício. 

 O índice de saponificação (IS) é o número de miligramas de KOH necessários para 

neutralizar os ácidos graxos livres e saponificar um grama de gordura. Quanto maior o índice 

de saponificação, mais base será consumida, sendo, portanto uma gordura não apta a ser 

utilizada para produção de biodiesel via catálise básica, pois haverá formação de sabão. O 

OGR apresentou índice de saponificação (211,58) superior à maioria dos óleos vegetais 

utilizados comumente na alimentação (Tabela 9). Não há parâmetros oficiais que determinem 
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um valor para o índice de saponificação para o biodiesel. A redução do IS no biodiesel em 

relação ao OGR é um indicativo que ocorreu a esterificação dos AGL. 

 A utilização de catalisador básico em reações de transesterificação fica condicionada, 

além do índice de acidez, a umidade presente na matéria-prima, que pode promover a 

desativação do catalisador e a formação de ácidos graxos livres. Para que isso não ocorra, é 

aconselhável que o índice de umidade do material não ultrapasse 0,10% (CANDEIA, 2008). 

Conforme os resultados desse trabalho, a umidade do OGR filtrado ultrapassa esse valor 

(0,58%) e o OGR bruto continha mais de 1% de água. O grande desafio do trabalho de 

mestrado foi desenvolver um catalisador que pudesse ser ativo, mesmo em condições de 

envenenamento do catalisador pela presença de água. O sistema catalítico desenvolvido a base 

de H2SO4/SiO2 se mostrou ativo mesmo com o emprego de OGR contendo 1% de água em 

sua constituição.  

 A densidade relativa geralmente representa a relação entre a massa de uma substância 

e a massa de igual volume de água a dada temperatura. A densidade para triglicerídeos é 

menor quanto menor for sua massa molecular e mais alto for seu grau de insaturação. A 

Tabela 9 demonstra a densidade relativa de alguns óleos vegetais. 

 

Tabela 9: Índice de saponificação e densidade relativa de alguns óleos vegetais 

Óleo vegetal Índice de saponificação Densidade relativa (25ºC) 

Canola 182-193 0,911-0,917 

Girassol 188-194 0,915-0,920 

Soja 189-195 0,916-0,920 
Fonte: ANVISA 

 

 O OGR utilizado para a produção de biodiesel apresentou densidade relativa de 0,910. 

Com base na densidade relativa do biodiesel produzido de OGR, obtém-se um valor de 880 

kg/m
3
 de massa específica. Este valor está dentro dos padrões estabelecido pela Resolução 

ANP nº14 de 2012, que estabelece limites de 850-900 kg/m
3
. 

 

 

5.7 Análises de CG/EM e de ESI – MS do biodiesel produzido 

 

 

A espectrometria de massa foi a ferramenta aplicada para a análise das estruturas dos 

diferentes ésteres metílicos de ácidos graxos constituintes do biodiesel, obtido a partir da 
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transesterificação de óleos vegetais ou do OGR com metanol, catalisada pela mistura 

H2SO4/SiO2. Os cromatogramas e principais espectros obtidos para os variados óleos e estão 

apresentados no Anexo I. 

A técnica de separação de compostos escolhida está relacionada diretamente a espécie 

de molécula (ésteres) contida na amostra (biodiesel) analisada. Desta forma, a técnica de CG é 

aplicada para compostos de baixo peso molecular, tais como, os ésteres, com relação aos 

triglicerídeos. Vale ressaltar que foi levado em consideração, também, o fato que os ésteres 

metílicos de ácidos graxos são termicamente estáveis e relativamente voláteis. 

Com relação à espectrometria de massas, o método de ionização e de detectores 

aplicados também esteve relacionado diretamente às moléculas (ésteres) analisadas. Neste 

sentido a técnica de ionização utilizada foi à ionização por impacto eletrônico (IE), pois esta 

técnica pertence aos métodos de ionização forte, o qual transfere uma quantidade adicional de 

energia assim que todas as moléculas são ionizadas, causando uma grande fragmentação 

molecular. 

O cromatograma obtido por CG de uma amostra de biodiesel produzido a partir da 

transesterificação ácida heterogênea (H2SO4/SiO2) do OGR, assim como, os diferentes ésteres 

de ácidos graxos identificados nessa amostra a partir das fragmentações obtidos por ionização 

por IE e comparadas com a biblioteca de fragmentações do espectrômetro de massas 

utilizado, estão apresentados abaixo (Figura 36). Estas técnicas foram de fundamentais 

importâncias para que pudéssemos calcular o rendimento reacional, obtidos nos diferentes 

processos reacionais (item 4.7). 

 

 
Figura 36: Cromatograma de uma amostra de biodiesel produzida a partir de OGR. 
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 Os principais ésteres que compõem o biodiesel de OGR estão em destaque na Tabela 

10. 

 

Tabela 10: Principais ésteres metílicos presentes no biodiesel de OGR. 

Nome do Éster Tr(min) m/z Pe(%) 

Octanoato de metila (C9H18O2) 4.615 74,00 0,31 

Miristato de metila (C15H30O2) 8.405 74,05 0,13 

Palmitato de metila (C17H34O2) 10.140 74,00 8,28 

Palmitoleato de metila (C17H32O2) 10,424 55,05 0,13 

Margarato de metila (C18H36O2) 11.338 74,05 0,13 

Estearato de metila(C19H38O2) 13.014 74,05 5,61 

Elaidato de metila (C19H36O2) 13.422 55,05 28,16 

Oleato de metila (C19H36O2) 13.489 55,05 2,17 

Linoleato de metila(C19H34O2) 14.273 67,05 44,35 

Linolenato de metila(C19H32O2) 15.285 79,05 4,88 

Araquidicato de metila(C21H42O2) 16.473 74,05 0,61 

Eicosenoato de metila(C21H40O2) 16.830 55,05 0,32 

Behênato de metila(C23H46O2) 20.000 74,05 0,95 

Lignocerato de metila (C25H50O2) 24.957 74,05 0,33 

 

Os espectros de Massas por IE para os diferentes ésteres metílicos de ácidos graxos 

estão representados abaixo. 
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1) Octanoato de metila 

 

 

2) Miristato de metila  

 

 

3) Palmitato de metila 

 

 

4) Palmitoleato de metila 
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5) Margarato de metila 

 

 

6) Estearato de metila 

 

 

7) Elaidato de metila 

 

 

8) Oleato de metila 
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9) Linoleato de metila 

 

 

10) Linolenato de metila 

 

 

11) Araquidicato de metila 

 

 

12) Eicosenoato de metila 

 

 



88 

 

 

 

13) Behênato de metila 

 

 

14) Lignocerato de metila 

 

 

Neste trabalho também foi utilizada a técnica de ionização por eletrospray (ESI-MS), a 

qual é uma técnica de ionização suave; onde as vantagens deste método são que os substratos 

individuais podem ser ionizados, sem qualquer colisão, o que é muito difícil com os métodos 

de ionização convencionais. Desta forma, não sendo apenas utilizada para a análise de 

substratos purificados obtidos por síntese. 

Neste item foi citado o espectro de massas ESI-MS de uma amostra de biodiesel 

metílico de girassol, obtido através da transesterificação por catalise heterogênea ácida de um 

óleo de girassol com metanol (Figura 37). O objetivo do uso da técnica de ESI-MS na análise 

das amostras de biodiesel é comprovar a ausência total de óleo vegetal no produto final 

obtido, garantindo desta forma a eficiência da técnica empregada na produção de biodiesel. A 

ausência de óleos vegetais na amostra de biodiesel produzido coloca o produto conforme um 

dos padrões das normas internacionais da ASTM, neste caso o padrão ASTM D 6584. 

Nas análises de massas ESI-MS de alta resolução foram realizadas em um UltroTOF-

Q (BrukerDaltonics, USA) equipado com uma fonte de eletrospray de íons de funcionamento 

no modo de íons positivo. As massas precisas foram obtidas pela utilização de um padrão 
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interno. A energia aplicada ao emissor capilar foi testada, de modo que uma maior intensidade 

de moléculas protonadas foi conseguida. 

 

 

Figura 37: ESI (+)-MS da mistura reacional após 24 horas de refluxo, mostrando a total 

ausência de triglicerídeos 

 

Na Figura 37 pode-se observar na ausência do sinal relacionado aos triglicerídeos 

(região de m/z 850-950), confirmando a conversão completa de triglicerídeos nos ésteres 

metílicos de ácidos graxos. Foram observadas também as moléculas protonadas e sodiadas 

dos seguintes ésteres metílicos de ácidos graxos: linoleato de metila ou éster metílico do ácido 

linoleico ([M + H]
+
 295 e [M + Na]

+
 317), oleato de metila ou éster metil de ácido oléico ([M 

+ H]
+
 297 e [M + Na]

+
 319), linolenato de metila ou éster metílico do ácido linolênico ([M + 

H]
+
 293 e [M + Na]

+
 315), estearato de metila ou éster metílico do ácido esteárico ([M + H]

+
 

299 e [M + Na]
+
 321) e palmitato de metila ou éster metílico do ácido palmítico ([M + H]

+
 

271 e [M + Na]
+
 393). Vale ressaltar que a intensidade do sinal esta de acordo com a 

concentração de ésteres metílicos de ácidos graxos contidas na amostra. 

 

 

5.8 Análise de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 
1
H e RMN 

13
C) 

do biodiesel metílico de OGR 

 

 

A conversão dos óleos utilizados como matéria-prima em biodiesel empregando 

H2SO4 imobilizado em sílica como catalisador também pode ser comprovada por RMN 
1
H e 

RMN 
13

C, cujos espectros estão apresentados no Anexo I. Na Figura 38 é apresentado o 
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espectro de RMN 
1
H do OGR. Os sinais relevantes são: o tripleto em 2,67 ppm do grupo –

CH2–, em posição α em relação à carbonila e um forte sinal em 3,6 ppm aparece, referente aos 

prótons da metila provenientes do álcool do éster metílico. Outros picos observados foram 

0,85 ppm de prótons de metila terminal, um forte sinal de 1,26 ppm relacionadas com prótons 

de metileno de cadeia carbônica, um sinal 1,58 ppm de prótons β-carbonila de metileno e em 

5,28 ppm, devido à hidrogênio olefínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Espectro de 
1
H RMN do biodiesel metílico de OGR. 

 

A Figura 39 apresenta o espectro referente às análises de 
13

C RMN e mostra os picos 

característicos da carbonila de éster (-COO-) e C-O de 174,26 e 51,38 ppm, respectivamente. 

 

 
Figura 39: Espectro de 

13
C RMN do biodiesel metílico de OGR. 
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Os picos em torno de 131,88 e 127,08 ppm indicam insaturação nos ésteres metílicos 

de ácidos graxos. Outros picos de 14 ppm são devido ao carbono terminal de grupos metila e 

sinais em 22-34 ppm estão relacionados com carbonos metilênicos na longa cadeia carbônica 

nos ésteres metílicos de ácidos graxos (Figura 40). Além disso, os espectros de 
13

C RMN dos 

ésteres metílicos não apresentam sinais entre 62-69 ppm, característicos de picos glicerólicos 

e de mono-, di-, triglicerideo e glicerol, evidenciando um rendimento quantitativo. 

 

 
Figura 40: Deslocamento químico, δ (PPM), dos carbonos presentes nos ésteres metílicos. 

 

 

5.9 Reação de cetalisação 

 

 

Um grande número de produtos químicos são produzidos a partir do glicerol, através do 

emprego de processos catalíticos, como por exemplo, oxidação, hidrogenólises, desidratação, 

pirólises, gasificação, transesterificação, esterificação, esterificação, oligomerização, 

polimerização, carboxilação (SANCHEZ 2001). 

Nesta etapa do trabalho foi buscado mais uma vez atender ao anseio industrial por 

novos produtos, que possa ter um alto valor agregado e que seja preferencialmente sintetizado 

empregando materiais catalíticos quimiosseletivos a partir de uma metodologia quimicamente 

verde ou limpa. Desta forma, a mistura contendo biodiesel, glicerol, metanol e catalisador 

heterogêneo foi filtrada com o auxilio de um funil de vidro sinterizado, a fim de que se 
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pudesse separar o catalisador heterogêneo e recuperá-lo. O glicerol obtido foi utilizado de 

forma bruta na síntese do cetal 2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-il metanol, com acetona 

(propanona) empregando o catalisador C10 (H2SO4/SiO2) anteriormente purificado(Figura 

41). 

 

 

Figura 41: Equação geral da produção de glicerol a partir da glicerina via catálise 

heterogênea 
Fonte: próprio autor 

 

O produto reacional foi analisado por CG/EM e RMN (Anexo I), onde foi comprovado 

apenas a obtenção do cetal 2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-il metanol e não do seu isômero 

constituído por um anel de 6 membros o cetal 2,2-dimetil-1,3-dioxa-5-ol, mostrando que neste 

caso a hidroxila central do glicerol não se mostrou reativa. Estes dados foram obtidos através 

de comparação da fragmentação do produto com os dados fornecidos por uma biblioteca de 

fragmentação do espectrômetro de massas, sendo o rendimento obtido de 93%, além de 7% 

do éter 1,4-dioxano-2,6-diil dimetanol, demonstrando que todo o glicerol reagiu.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

O catalisador H2SO4/SiO2 foi facilmente preparado por método de precipitação, sendo 

que o H2SO4 foi impregnado em SiO2 previamente preparada a partir de areia e carbonato de 

sódio. Desta forma, se mostrou muito atrativo, pois foi preparado a partir de materiais de 

baixo custo, sendo muito estável a lixiviação e envenenamento aquoso. Além disso, se 

mostrou um catalisador ambientalmente correto, podendo ser reutilizado até 2 vezes, sendo 

que após esse período a sílica pode ser utilizada em um novo processo de formação de uma 

nova sílica sintética a partir de reação com carbonato de sódio. 

O catalisador sintetizado apresentou um conteúdo de ácido de 1,91 mmols de H
+
/g, sendo 

que esta concentração de H
+
 se mostrou ativa até mesmo na conversão de óleo e gorduras 

residuais de baixa qualidade (alto índice de AGL e também alto teor de água) em biodiesel 

(ésteres metílicos de ácidos graxos), no qual foram obtidos rendimentos acima de 99% 

determinados por métodos de fragmentação e comparação desses fragmentos com a biblioteca 

de fragmentação de um Espectrômetro de Massas acoplado a um Cromatógrafo Gasoso 

(CG/EM). A simplicidade do método de preparação deste catalisador e a consequente 

facilidade de recuperação, aliado a sua efetividade mesmo após diversas reutilizações, assim 

como a utilização do subproduto na síntese de produtos de alto valor comercial tornam esse 

processo completamente viável e em acordo aos princípios da Química Verde. 

 O catalisador desenvolvido se mostrou ativo e seletivo para reações de esterificação, 

transesterificação de óleos residuais de baixa qualidade, assim como na catalisação 

(esterificação) do glicerol, sendo que neste caso se mostrou uma alternativa extremamente 

viável para a produção exclusiva do cetal 2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-il com um rendimento 

de 93%. Desta forma acreditamos que este catalisador pode ser uma alternativa a outros 

catalisadores heterogêneos ácidos comercialmente disponíveis tais como as resinas de troca 

iônica. 
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7. ATIVIDADES FUTURAS 

 

 

A descoberta de um novo catalisador a base de sílica sintética 24 mesh e ácido sulfúrico e 

os resultados obtidos com seu emprego em reações de transesterificação de óleos vegetais, 

óleos residuais de baixa qualidade e na catalisação de cetonas, nosso grupo de pesquisa a dar 

sequência à pesquisa atual e deste modo recentemente iniciou-se um estudo de imobilização 

do ácido sulfúrico em outras superfícies como o carvão ativado, pois se acredita que devido a 

sua maior área de superfície em relação à sílica e até mesmos o aumentado da porosidade 

possa ter um ganho em poder catalítico. Alguns testes prévios realizados ainda em neste 

estudo, aplicamos esses dois catalisadores na esterificação de ácidos graxos livres do óleo de 

palma de dendê, obtidos como subprodutos pelas indústrias de extração de óleos vegetais no 

processo de produção de óleo vegetal de dendê, os rendimentos obtidos nesses processos 

foram similares e acima de 95%, porém houve uma substancial redução no tempo reacional 

quando empregando o catalisador heterogêneo contendo ácido sulfúrico imobilizado em 

carvão ativado. Esses estudos serão aprofundados e os resultados publicados em uma revista 

da área, assim como, essas duas misturas catalíticas serão estudadas, testadas e comparadas 

em processos de transesterificação de OGR. 

Devido a grande aplicabilidade desses catalisadores desenvolvidos, pretende-se também 

estudar a atividade catalítica dessas misturas em processos de “scaleup” empregando volumes 

cada vez maiores de OGR, podendo chegar até 5,0 litros, para que em um futuro próximo esse 

processo reacional seja testado em bateladas, evitando o processo de purificação do OGR 

comumente utilizado pelas indústrias, reutilizando o metanol e aplicando a glicerina obtida de 

forma bruta, na síntese de diferentes produtos de aplicação industrial, levando a diminuição 

no custo de produção e um consequente avanço tecnológico. 
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ANEXO I- ESPECTROS SELECIONADOS 

 

 

CROMATOGRAMAS E ESPECTROS DE MASSAS DOS DIFERENTES ÉSTERES 

METÍLICOS DE ÁCIDOS GRAXOS 

 

 

1) Biodiesel de Canola 

 

CROMATOGRAMA 

 

 

Principais ésteres metílicos presentes no biodiesel de canola 

Nome do Éster Tr(min) m/z Pe(%) 

Palmitato de metila 

(C17H34O2) 
10.130 74,05 5,09 

Estearato de 

metila(C19H38O2) 
13.030 74,030 3,5 

Oleato de metila 

(C19H36O2) 
13.486 55,05 56,86 

Linolenato de metila 

(C19H34O2) 
14.228 67,10 22,68 

Linoleato de metila 

(C19H32O2) 
15.289 79,05 4,22 
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ESPECTROS 
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2) Biodiesel de Milho 

 

 

CROMATOGRAMA 

 

 

 

Principais ésteres metílicos presentes no biodiesel de milho 

Nome do Éster Tr(min) m/z Pe(%) 

Palmitato de metila 

(C17H34O2) 
10.140 74,05 12,81 

Estearato de 

metila(C19H38O2) 
12.995 74,05 2,9 

Oleato de metila 

(C19H36O2) 
13.410 55,05 33,52 

Linoleato de metila 

(C19H34O2) 
14.249 67,05 45,88 

Behênato de 

metila(C23H46O2) 
19.995 74,05 0,3 

Lignocerato de metila 

(C25H50O2) 
24.965 74,05 0,24 
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ESPECTROS 
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Linoleato de metila
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3) Biodiesel de Cártamo 

 

CROMATOGRAMA 

 

 

Principais ésteres metílicos presentes no biodiesel de cártamo 

Nome do Éster Tr(min) m/z Pe(%) 

Miristato de metila 

(C15H30O2) 
8.405 74,05 0,31 

Palmitato de metila 

(C17H34O2) 
10.425 55,05 0,49 

Margarato de metila 

(C18H36O2) 
11.340 74,05 0,19 

Estearato de 

metila(C19H38O2) 
13.025 74,05 6,75 

Oleato de metila 

(C19H36O2) 
13.425 55,05 31,4 

Linoleato de 

metila(C19H34O2) 
14.275 67,05 47,63 

Linolenato de metila 

(C19H32O2) 
15.285 79,05 5,47 

Behênato de 

metila(C23H46O2) 
20.005 74,05 0,93 
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ESPECTROS 
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ESPECTROS DE RMN
13

C DE BIODIESEL PRODUZIDO 
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ESPECTROS DE RMN
1
H DO BIODIESEL PRODUZIDO 

 

1) Biodiesel de óleo de Girassol 
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2) Biodiesel de OGR 
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CROMATOGRAMAS E ESPECTROS MASSA DO CETAL PRODUZIDO 

 

 

CROMATOGRAMA 

 

 

 

 

ESPECTRO 

 

1) 2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-il metanol 
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