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RESUMO 

Neste estudo, foram demonstradas a síntese e a aplicação de catalisadores heterogêneos 
inovadores para reações de esterificação e transesterificação. Os trabalhos foram inicialmente 
baseados em hidróxidos duplos lamelares (HDLs) e em hidroxissais lamelares (HSLs) como o 
hidroxinitrato de zinco (HNZ). Os resultados mostraram que tanto HDLs quanto HSLs foram 
bastante ativos na síntese de ésteres metílicos, gerando amostras com teores superiores a 97 % 
quando as condições experimentais foram adequadamente ajustadas. A atividade catalítica 
destes materiais também foi observada na presença de etanol hidratado. No entanto, o 
desempenho de ambos diminuiu na medida em que se aumentou o teor de água presente no 
etanol. A resposta catalítica de HDLs e HSLs (HNZ) foi bastante sensível à elevação da 
temperatura, sendo que, em ambos os casos, excelentes resultados foram obtidos com 2 % de 
catalisador, razão molar (RM) metanol:material graxo de 6:1 e 2 h de reação a 140ºC. A 
caracterização dos materiais lamelares contendo zinco por difração de raios-X (DRX) e 
espectrometria no infravermelho (IVTF), após uso em reações de esterificação metílica do ácido 
láurico, mostrou que os mesmos foram transformados no meio de reação em laurato de zinco 
(LZ). Por outro lado, experimentos de reuso demonstraram que os mesmos mantêm boa 
atividade catalítica até o décimo primeiro ciclo de reação, e que a estrutura química do LZ é 
mantida ao longo deste processo sem quaisquer evidências de lixiviação. Desta forma, foi 
proposto que o LZ é o verdadeiro catalisador da esterificação e que sua estrutura é gerada in 
situ. O uso de LZ na esterificação de outros ácidos graxos e de mistura complexas contendo 
vários ácidos graxos mostrou que o íon laurato foi substituído por outros carboxilatos durante a 
reação e que o carboxilato que permanece associado ao zinco, após o processo catalítico, 
depende fundamentalmente da estrutura química dos reagentes. Os óxidos duplos lamelares 
(ODLs) obtidos por calcinação de HDLs também foram testados como catalisadores esterificação 
metílica do ácido láurico, tendo sido obtidas amostras com teor de ésteres da ordem de 98 %. A 
caracterização por DRX e IVTF dos catalisadores após o uso mostrou que os mesmos foram 
transformados em laurato de zinco, a exemplo do que ocorreu com os HDLs e HSL. Os materiais 
lamelares utilizados neste estudo também foram testados como catalisadores em reações de 
transesterificação. O HDL Zn2AlNO3 foi calcinado e os ODLs obtidos foram testados na 
metanólise do óleo de soja refinado (OSR), tendo sido obtidas amostras com 97 % de 
monoésteres utilizando-se RM metanol:óleo de soja de 63:1 a 120ºC por 24 h, com 10 % de 
catalisador. Já o uso do Zn2AlNO3 não calcinado forneceu rendimentos de 83 % em 
monoésteres nesta reação, empregando 5 % de catalisador a 120ºC com RM de 12:1 por 4 h e, 
neste caso, a caracterização por DRX e IVTF do material reciclado não revelou qualquer 
alteração na estrutura química do HDL depois da alcoólise. O HNZ também se mostrou muito 
ativo em reações de metanólise do óleo de palma refinado (OPR), tendo sido obtidas amostras 
com teores de ésteres superiores a 95 % em RM de 48:1, 150ºC, 5 % de catalisador e 2 h de 
reação. Nestas condições, a glicerina isolada do processo apresentou grau de pureza da ordem 
de 93 %. A caracterização por DRX e IVTF do HNZ após uso mostrou que parte do material foi 
convertido em carboxilato de zinco e parte em óxido de zinco. O LZ também foi testado como 
catalisador na alcoólise do OPR. Foram obtidas amostras com teor de monoésteres de 69,3 % 
na metanólise e 80,1 % na etanólise, quando a reação foi realizada com RM de 12:1 e 5 % de 
catalisador por 2 h a 150ºC, sendo que a glicerina isolada nestes processos apresentou grau de 
pureza da ordem de 95 %. A caracterização do LZ após uso na alcoólise mostrou que parte do 
material se transformou em óxido de zinco e parte se manteve como carboxilato de zinco, a 
exemplo do que aconteceu com o HNZ. Foi realizado ainda um experimento de reuso do 
catalisador e o mesmo mostrou-se novamente ativo na alcoólise, na forma de uma mistura de 
óxido de zinco e carboxilato de zinco. Estes resultados credenciam alguns dos materiais 
investigados neste trabalho como catalisadores em potencial para a indústria do biodiesel. 
 
PALAVRAS-CHAVE: biodiesel, hidróxidos duplos lamelares, hidroxissais lamelares, carboxilatos 
lamelares, esterificação, transesterificação 
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ABSTRAC 

In this work, the synthesis, characterization and use of new heterogeneous catalysts for the 
production of (m)ethyl esters have been demonstrated. Two classes of solid materials were 
initially investigated: layered double hydroxides (LDH) and one layered hydroxide salts (LHS) 
named zinc hydroxide nitrate (ZHN). Under suitable esterification conditions, products were 
shown to contain as much as 98 wt% methyl esters after only one reaction stage and some of the 
solid catalysts displayed activity even when 10 wt% ethanol was used for the esterification of free 
fatty acids. The catalytic response of both lamellar materials (LDHs and LHSs) increased 
considerably with the increase of reaction temperature. Favorable conditions for best 
performance of both catalysts included the use of 2 wt% catalysts at 140 ºC with a methanol:fatty 
acid molar ratio (MR) of 6:1 for 2 h. The X-ray diffraction analysis (XRD) and Fourier-transformed 
infrared spectroscopy (FTIR) of layered materials containing zinc, after their use in the 
esterification of lauric acid with methanol, revealed that these solids were almost completely 
converted to zinc laurate (ZL) within the reaction environment. In addition, recycling experiments 
have shown that ZL was able to maintain its catalytic activity for as much as eleven reaction 
cycles. The use of ZL in the esterification of other fatty acids, as well as mixtures of naturally 
occurring fatty acids such as those found in tall oil, revealed that the laurate anion can be 
substitute by other carboxylate anions during the reaction course, meaning that the chemical 
composition of zinc carboxylates that are produced in situ will depend on the chemical 
composition of the fatty acids blend stock. Layered double oxides (LDOs) derived from the 
calcination of LDHs were also tested as solid catalysts for the esterification of lauric acid with 
methanol and their performance was similar to that observed with the LDH and LHS catalysts. 
Characterization of these solids by XRD and FTIR, after one reaction cycle, revealed that they 
were also converted into ZL, likewise previously observed for LDHs and LHSs. The lamellar 
materials cited above were also evaluated as heterogeneous catalysts for the alcoholysis of 
vegetable oils. Initially, the LDH Zn2AlNO3 was calcined and the resulting LDOs were used for the 
methanolysis of refined soybean oil. As a result, ester layers containing 97 wt% methyl esters 
were obtained when 10 wt% LDOs were used in relation to the oil mass at 120 ºC with a 63:1 
methanol:oil MR for 24 h. The use of uncalcined Zn2AlNO3 resulted in ester layers with 83 wt% 
ester content in one single reaction stage, using 5 wt% catalyst at 120 ºC with a 12:1 methanol:oil 
MR for 4 h. Characterization of the uncalcined LDH by XRD and FTIR, before and after 
methanolysis of soybean oil, revealed that no alteration had occurred in its lamellar structure as a 
result of alcoholysis. ZHN displayed a considerable catalytic activity when applied as a 
heterogeneous catalyst for the methanolysis of refined palm oil. Ester layers containing more than 
95 wt% methyl esters were obtained after one single reaction stage when 5 wt% ZHN was used 
in relation to the oil mass at 150 ºC with a 48:1 methanol:oil MR for 2 h. The glycerin layer 
derived from this process was shown to contain 93 wt% glycerol by chromatographic analysis. 
Characterization of the solid ZHN after use revealed that its structure had been partly modified 
into a mixture of zinc oxide and zinc carboxylates. The alcoholysis of refined palm oil was also 
carried out with zinc laurate (ZL) as the reaction catalyst. Palm oil methanolysis resulted in ester 
layers containing 69.3 wt% methyl esters, whereas palm oil ethanolysis produced ester layers 
with 80.1 wt% ethyl esters. In both cases, reactions were carried out for 2 h with 5 wt% catalyst at 
150 ºC with a 12:1 methanol:oil MR and the glycerin derived from these processes contained 95 
wt% glycerol. Likewise ZHS, characterization of the solid ZL after use revealed that its structure 
had been partly modified into a mixture of zinc oxide and zinc carboxylates. In conclusion, the 
reaction performance, catalytic activity, easiness of recovery and reuse, and favorable chemical 
properties are indicative of a great potential of this type of catalysts for applications in the 
biodiesel industry. 

 
KEY-WORDS: biodiesel, layered double hydroxides, layered hydroxide salts, layered 
carboxylates, esterification, transesterification. 



 1

1. INTRODUÇÃO 
 

No Brasil e em outros países, o comportamento dos preços dos derivados de 

petróleo, em especial os da gasolina e do diesel, tem influenciado de maneira 

expressiva os índices dos preços ao consumidor, na medida em que grande parte da 

distribuição de bens de consumo é efetuada através da malha rodoviária e que 

qualquer aumento no preço dos combustíveis é, geralmente, repassado de imediato 

ao consumidor.  

Além do aspecto econômico, o uso de combustíveis fósseis é também a 

principal causa do aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a temperatura média da Terra 

aumentará entre 1,8 e 4 ºC até o ano de 2100 e isto deverá acelerar o derretimento 

das geleiras, aumentar o nível do mar e provocar intensos furacões. O balanço 

hídrico do planeta também deverá ser alterado e o índice pluviométrico de algumas 

regiões mudará significativamente (ONU, 2007).  

Os gases tóxicos produzidos na queima de combustíveis fósseis também têm 

sido responsáveis pelo agravamento de problemas de saúde nos grandes centros 

urbanos. O governo do Peru diagnosticou que estes gases estão entre os principais 

contaminantes atmosféricos na cidade de Lima, e que cerca de 4000 pessoas 

morrem por ano vítimas destes poluentes na capital peruana (Soluciones Prácticas, 

2007). 

Com o objetivo de reduzir a dependência econômica sobre os derivados do 

petróleo e de minimizar o impacto ambiental de sua utilização, o Brasil e outros 

países têm optado por substituir parte dos combustíveis fósseis por outros 

 

 

http://www.un.org/english/
http://www.solucionespracticas.org.pe/biodiesel/index.htm
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provenientes da biomassa. Entre estes, o biodiesel e o bioetanol, utilizado em 

motores do ciclo Diesel e do ciclo Otto, respectivamente, figuram entre os 

biocombustíveis líquidos de maior importância na atualidade.  

O biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, que 

pode ser obtido por diferentes processos tais como o craqueamento, a esterificação 

ou pela transesterificação. O método de síntese mais comum é a alcoólise de óleos 

vegetais e/ou gorduras animais mediante a utilização de um catalisador, que pode ser 

homogêneo (ácido ou básico), heterogêneo ou enzimático. Trata-se de um 

biocombustível que possui grande adaptabilidade aos motores do ciclo Diesel. 

Enquanto o uso de outros combustíveis alternativos, como o hidrogênio, o gás natural 

ou o biogás, requerem adaptações na tecnologia dos motores, a combustão do 

biodiesel pode dispensá-la, configurando-se como uma alternativa técnica capaz de 

atender a toda a frota já existente e movida a diesel de petróleo (Oliveira e Costa, 

2003). O biodiesel também apresenta muitas vantagens ambientais em relação ao 

petrodiesel, como a baixa emissão de monóxido de carbono e material particulado 

(Milttelbach et al., 1988; Zhang et al., 2003), a não liberação de compostos de enxofre 

na atmosfera, melhores propriedades combustíveis como o número de cetano e 

menores emissões dos gases do efeito estufa, pois grande parte do gás carbônico 

produzido na combustão é reincorporado pela fotossíntese, durante o cultivo das 

oleaginosas (Peterson e Hustrulid, 1998). 

A seguir, apresenta-se uma discussão sobre o uso do biodiesel em diversos 

países e também sobre as principais tecnologias de produção deste biocombustível.  

 

  

 

 

http://www.ivig.coppe.ufrj.br/
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-483024P-4&_user=10&_coverDate=08%2F31%2F2003&_alid=775119646&_rdoc=18&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5692&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=19&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V22-3WGS3GT-1&_user=10&_coverDate=03%2F23%2F1998&_alid=775966599&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5690&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d4bf7f104
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1.2. O Biodiesel no Brasil e no Mundo 

 

O biodiesel vem sendo produzido em escala industrial na União Européia (UE) 

desde 1992. Hoje existem aproximadamente 120 usinas com capacidade de 

produção de aproximadamente 6.100.000 toneladas anuais. Estas usinas estão 

localizadas principalmente na Alemanha, Itália, Áustria, França e Suécia.   

A produção de biodiesel na UE aumentou consideravelmente nos últimos anos. 

A Figura 1 mostra a evolução na produção de biodiesel pelos países da UE desde 

2002, quando Alemanha representava 42 % da produção de toda a Europa. Nos 

anos seguintes (2003 a 2006), a produção alemã aumentou e passou a representar 

52 % em média da de toda a produção européia e, em 2007, a produção expandiu 

mais 16,8 % em relação a 2006. De 2002 para 2007, a produção de biodiesel na UE 

aumentou cerca de 5,4 vezes, sendo que, atualmente, a UE utiliza 2 % de biodiesel 

no petrodiesel (B2), valor que deverá mudar para 5,75 % em 2010 e para 20 % 

(B20), em 2020 (EBB, 2008).  
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Figura 1. Evolução na produção de biodiesel na União Européia (´000 toneladas) (EBB, 2008). 
 

 

http://www.ebb-eu.org/stats.php
http://www.ebb-eu.org/stats.php
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O consumo de óleo diesel no Peru passou de 32.700 barris por dia em 1990 

para 63.700 em 2004 e, apesar da entrada do gás natural, estima-se que a demanda 

diária subirá para 89.000 barris em 2014. Desde 2003, os peruanos contam com a 

Lei de Promoção do Mercado de Biocombustíveis (Lei 28054), a qual busca 

promover pesquisas para a produção e comercialização de biocombustíveis, bem 

como difundir vantagens econômicas, sociais e ambientais do seu uso. Tanto o 

biodiesel de óleo palma quanto o de soja são vistos como uma oportunidade para 

reduzir gradativamente a importação de petrodiesel, para diminuir a contaminação 

ambiental e, também, para gerar novas oportunidades de desenvolvimento agrícola 

e agroindustrial. A Lei 28054 prevê o uso de biodiesel em todo o país a partir de 

2010 e, na Amazônia peruana, a partir de 2008 (Soluciones Prácticas, 2007).  

A principal matéria-prima para a produção de biodiesel na Colômbia é o óleo de 

palma africana. O país é o principal produtor de óleo de palma das Américas e o 

quarto produtor mundial (2 %), atrás da Malásia (46 %), Indonésia (31,3 %) e Nigéria 

(5,1 %) e, atualmente, importa 5 % do óleo diesel consumido por sua frota de 

veículos (Avendaño, 2008). O Decreto 2629 de 10/07/2007 estabelece que, a partir 

de 1 de janeiro de 2012, os motores novos fabricados na Colômbia deverão estar 

habilitados a receber a mistura B20 (FEDEPALMA, 2007). Recentemente, a 

Colômbia inaugurou a sua primeira fábrica de biodiesel, com capacidade para 

produzir 50 mil litros por dia a partir de óleo de palma. A fábrica está localizada no 

município de Codazzi, no Departamento de Cessar (nordeste) (Gobierno del  

Colombia, 2008).   

Em 12 de maio de 2006, o Governo da Argentina promulgou a Lei nº 26.903, 

que estabeleceu as condições de mercado, bem como os prazos para início do uso 

 

 

http://www.solucionespracticas.org.pe/biodiesel/index.htm
http://www.ecoportal.net/content/view/full/67217
http://www.fedepalma.org/biodiesel_marco_tec.htm
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2007/julio/07/09072007.htm
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2007/julio/07/09072007.htm
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2007/julio/07/09072007.htm


 5

de biocombustíveis naquele país. A legislação argentina define como 

biocombustíveis: (a) o etanol; (b) o biogás e; (c) o biodiesel. Todos estes 

combustíveis devem, obrigatoriamente, ser produzidos a partir da biomassa para se 

enquadrarem na presente lei. A legislação também estabelece que, a partir de maio 

de 2010, toda a gasolina vendida no país deverá ter 5 % de etanol (mistura E5). O 

governo tem a intenção de aumentar esta porcentagem de acordo com as variações 

do mercado interno (Argentina, Lei 26.093). Assim como a gasolina, o diesel de 

petróleo vendido na Argentina também será acrescido de biocombustíveis. A partir 

de 2008, todo o diesel de petróleo vendido no território argentino deverá ter em sua 

composição 5 % de biodiesel (mistura B5). A produção de biodiesel na Argentina 

será concentrada na rota metílica, sendo que 78 % da produção deve ser com óleo 

de soja e 21 % com óleo de girassol.  

Para tornar isto possível, cerca de 650 milhões de litros de biodiesel deverão 

ser produzidos em 2010 e 1090 milhões em 2023. Isto exigirá 3,5 milhões de 

toneladas de soja (1,2 milhões de hectares) em 2010 para atender totalmente à 

demanda. Na condição de terceiro maior produtor mundial de soja (depois dos 

Estados Unidos e do Brasil) e primeiro exportador mundial de óleo de soja na safra 

de 2003/2004, a Argentina apresenta grande potencial para exportar biodiesel e já 

existem muitas iniciativas de trabalho neste sentido. A produção de soja do país é 

maior na região central, tendo como principais províncias produtoras Córdoba  

(29,22 %), Buenos Aires (26,11 %) e Santa Fe (27,28 %) (Panichelli, 2006). O país 

também possui posição de destaque na produção de óleo de girassol, estando entre 

os maiores produtores mundiais (Gaioli, 2007). Além das matérias-primas 

supracitadas, a Argentina ainda dispõe de gorduras de origem animal, colza, sorgo e 

 

 

http://www.biodiesel.com.ar/download/ACV_Biodiesel_L_Panichelli_Tesis_UBA_FINAL.pdf
http://www.biodiesel.com.ar/download/ArgentinaBiodiesel.pdf
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cártamo para conversão em biodiesel, e de cana-de-açúcar para produção de etanol 

(Obschatko e Begenisic, 2006).  

A Figura 2 mostra a matriz energética da Argentina. Observa-se que cerca de 

93 % desta matriz é de energia não renovável (49 % de gás natural, 38 % de 

petróleo e 6 % de outras fontes não renováveis) e apenas 7 % é de energia 

renovável (5 % hidroelétrica, 2 % biomassa). Aproximadamente 92 % do diesel de 

petróleo consumido no país é destinado aos transportes de cargas, agropecuário e 

de passageiros. As reservas de petróleo já comprovadas devem se esgotar em 9,1 

anos e as de gás natural em 10,2 anos (Obschatko e Begenisic, 2006). Estes valores 

justificam plenamente o interesse do Governo da Argentina em incentivar a maior 

participação de materiais derivados da biomassa em sua matriz energética, 

principalmente os óleos vegetais. 

49,0%

38,0%

6,0% 5,0% 2,0%
Gás Natural
petróleo
Outros não renováveis
Hidroeletricidade
biomassa

Figura 2. Matriz energética da Argentina (Obschatko e Begenisic, 2006). 

 

Em 2 de dezembro de 2004, mediante o Decreto nº 2332, o Governo do 

Equador declarou o interesse do país na produção, comercialização e uso de 

combustíveis renováveis. Simultaneamente, foi criado o Conselho Nacional de 

 

 

http://www.iica.org.ar/documentos/at-A&E-Biocombustibles.pdf
http://www.iica.org.ar/documentos/at-A&E-Biocombustibles.pdf
http://www.iica.org.ar/documentos/at-A&E-Biocombustibles.pdf
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Biocombustíveis, subordinado à Presidência da República e presidido pelo Ministro 

de Energia. Ainda fazem parte do Conselho associações do setor privado e 

canavieiro. Por outro lado, o Regulamento Ambiental para Operações Petrolíferas 

do Equador, em seu artigo 67, estabelece privilégios na produção e uso de aditivos 

oxigenados como o etanol produzido a partir de matérias-primas renováveis. O 

interesse equatoriano em diversificar a sua matriz energética é justificado por 

vários fatores. O país é exportador de petróleo, porém, importa 56,7 % da gasolina, 

79 % do GLP e 39 % do diesel consumidos anualmente (Gomes, 2008). 

O Chile importa 72 % da energia que consome (em 2004, foram 98 % de 

petróleo, 98 % de carvão e 75 % de gás natural). Naturalmente, isto deixa o país em 

situação de vulnerabilidade frente à volatilidade dos preços e interrupções de 

fornecimento. Em resposta a estas questões, o Governo do Chile possui um plano 

de incentivo ao uso de biocombustíveis e energias renováveis no país. Em 2007, o 

governo chileno anunciou que irá isentar o biodiesel e o bioetanol dos impostos 

específicos que incidem sobre a gasolina, como medida para diversificar as fontes 

energéticas de um país que importa quase todo o combustível que consome (BCN, 

2008). Existem ainda iniciativas no sentido de utilizar oleaginosas não comestíveis 

para produção de biodiesel. A Universidade de Tarapacá está impulsionando o 

plantio de pinhão-manso, já que este não contribuiria para a crise dos alimentos que, 

na opinião de alguns, foi impulsionada pelo uso de biocombustíveis. As sementes 

serão plantadas no deserto do Atacama, o mais árido do mundo, utilizando, portanto, 

terrenos impróprios para produção de alimentos. Usualmente, esta planta é utilizada 

em várias regiões do planeta para combater a desertificação e para reabilitar terras 

 

 

http://www.menergia.gov.ec/secciones/hidrocarburos/HidroBiocombustible.html
http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2007-01-26.2084740943
http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2007-01-26.2084740943
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degradadas (Biodieselbr, 2008). No entanto, o teor de óleo disponível na semente da 

oleaginosa pode chegar a 45 %. 

O Governo Paraguaio pretende misturar de 18 a 24 % de etanol na gasolina e, 

para o uso do biodiesel, as metas são de 2 % em 2007, de 3 % em 2008 e de 5 % 

em 2009. A partir de 2010, a porcentagem de biodiesel no diesel fóssil deverá ser 

maior que 5 %, mas o valor exato dependerá disponibilidade de matéria-prima no 

mercado. Entre as opções mais favoráveis para produção nacional de biodiesel, 

estão a soja, o pinhão-manso, o girassol, a canola e a mamona (Biodieselbr, 2008). 

O interesse do Uruguai pela produção e uso de combustíveis alternativos, 

renováveis e substitutivos aos derivados de petróleo teve seu marco legal com a 

Lei Nº 17.564 de 20 de outubro de 2002. Recentemente, o governo do Uruguai 

aprovou a Lei de Agrocombutíveis, que estava pendente desde fevereiro de 2007. 

A presente lei estabelece que, até dezembro de 2014, a gasolina vendida no país 

deverá ter no mínimo 5 % de etanol. A lei também estabelece que, a partir de 

dezembro de 2008, todo o diesel fóssil comercializado no Uruguai deverá conter 2 

% de biodiesel e, a partir de 2012, este percentual deverá ser de 5 %. A Lei prevê 

ainda alguns incentivos fiscais na forma de redução de impostos para o etanol e o 

biodiesel (Biodiesel-Uruguay, 2008). 

 A produção de biodiesel nos Estados Unidos passou de 94,6 milhões de litros 

em 2004 para mais de 946 milhões de litros em 2006. Em 2007, os produtores 

esperam ultrapassar a marca de 1,13 bilhão de litros. Com 165 plantas em 

operação no país, a capacidade de produção é estimada em 7 bilhões de litros do 

biodiesel por ano. Recentemente, o Comitê de Finanças do Senado Norte-

Americano aprovou a Lei “4-H Act of 2007” que, entre outras coisas, prorroga o 

 

 

http://www.biodieselbr.com/noticias/biodiesel/chile-produzira-biodiesel-pinhao-manso-brasileiro.htm
http://www.biodieselbr.com/noticias/biodiesel/pinhao-manso-soja-canola-opcoes-biodiesel-paraguai-13-08-07.htm
http://www.biodiesel-uruguay.com/
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período de duração de três tipos de incentivos fiscais federais para o biodiesel. 

Inicialmente, todos eles expirariam em 31 de dezembro de 2008. Com a lei, os 

créditos de US$ 0,13 por litro para quem mistura o biodiesel ao diesel, e de US$ 

0,26 por litro para quem produz o biodiesel propriamente dito, ficarão vigentes por 

mais dois anos. Já o crédito de US$ 0,026 por litro para os primeiros 56,78 milhões 

de litros de biodiesel gerados por pequenos produtores (com capacidade para 

produzir até 227,12 milhões de litros anuais) será válido até 31 de dezembro de 

2012. Essas prorrogações custarão ao governo US$ 267 milhões ao longo de dez 

anos (Boletim Inovação, 2007).  

O Brasil foi o primeiro país da América Latina a desenvolver uma política de 

uso de biocombustíveis. A Lei Nº 737 de 1938 e a Lei Nº 723 de 1993 versam sobre 

a obrigatoriedade do uso de etanol em mistura à gasolina. Em 2000, o governo 

brasileiro, através do Decreto Nº 3.546, criou o Conselho Interministerial do Açúcar e 

do Álcool, que teve como objetivo desenvolver políticas para o setor.  No entanto, as 

tentativas de utilização de biodiesel no Brasil iniciaram na década de 1970 e não 

foram motivadas por questões ambientais, pois estiveram muito mais relacionadas à 

conquista de auto-suficiência energética ou como estratégia para superar crises 

econômicas (Rabelo, 2001). Em 1983, o governo brasileiro, motivado pelo aumento 

do preço do petróleo, determinou a implantação do Programa de Óleos Vegetais 

(Projeto OVEG), no intuito de testar o uso do biodiesel puro e em diferentes níveis 

de mistura ao diesel mineral. Tal iniciativa foi coordenada pelo Ministério da Indústria 

e Comércio (atual Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio) e teve forte 

participação das indústrias automobilística, de autopeças, de óleos vegetais, de 

combustíveis e lubrificantes, além de diferentes centros de pesquisa (Abreu et al, 

 

 

http://www.inovacao.unicamp.br/report/noticias/index.php?cod=174
http://www.ppgte.cefetpr.br/
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2006). Em 2002, a etanólise de óleos vegetais foi considerada como a rota principal 

para um programa nacional de substituição do diesel de petróleo, que foi batizado 

como PROBIODIESEL na Portaria MCT nº 702 de 30 de outubro de 2002 (Ramos e 

Wilhelm, 2005; Suarez e Meneghetti, 2007). No entanto, este programa foi 

descontinuado por que não priorizava a agricultura familiar, o que veio a se tornar 

uma prioridade quando da readequação de seus objetivos.  

Em 02 de julho de 2003, a Presidência da República instituiu, por meio de 

Decreto, um Grupo de Trabalho Interministerial encarregado de apresentar estudos 

sobre a viabilidade de utilização de biodiesel como fonte alternativa de energia. 

Como resultado, foi elaborado um relatório que serviu como base para a elaboração 

do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB). A forma de 

implantação do PNPB foi estabelecida por meio de Decreto em 23 de dezembro de 

2003, sendo que o lançamento oficial do PNPB foi em 06 de dezembro de 2004. Em 

24 de novembro de 2004, foi divulgada a Resolução da Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nº 42, que determinou a 

especificação nacional do biodiesel que poderia ser adicionado ao óleo diesel na 

proporção 2 % em volume (B2). Em 13 de janeiro de 2005, foi então publicada a Lei 

11.097, que dispôs sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira e 

estabelece que todo o diesel de petróleo comercializado no território nacional, a 

partir de janeiro de 2008, deveria estar misturado a 2 % de biodiesel (B2) e, em 2013 

este valor deveria mudar para 5 % (B5) (PNPB, 2007). No entanto, a Resolução nº 2 

do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), publicada em março de 2008, 

aumentou de 2 para 3 % o teor de biodiesel para uso obrigatório em mistura ao 

 

 

http://www.biodiesel.gov.br/
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diesel de petróleo a partir do dia 1 de julho de 2008. Além disso, o governo brasileiro 

estuda a possibilidade de antecipar o uso da mistura B5 para 2010. 

A Figura 3 apresenta a matriz energética brasileira em 2006. Observa-se que 

cerca de 45 % da energia consumida no Brasil é renovável, porém, ainda há uma 

parcela significativa de energia não renovável em sua composição (MME, 2008). 

Entretanto a matriz energética mundial (Figura 4) apresenta apenas 14 % de 

energia renovável e, segundo Obschatko e Begenisic (2006), as reservas 

comprovadas de petróleo serão suficientes apenas para os próximos 19 anos e as 

de gás natural, para os próximos 17 anos. 
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Figura 3. Matriz energética do Brasil - 2006 (MME, 2008). 
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Figura 4. Comparação entre a matriz energética do Brasil e do Mundo - 2005 (Gomide, 2006). 

 

 

http://www.mme.gov.br/frontSide/site/view.do?viewPublicationId=7523&viewPublicationTypeId=9&queryUrl=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsite%2Fsearch.do%3Fquery%3Dmatriz%2Benerg%25E9tica
http://www.iica.org.ar/documentos/at-A&E-Biocombustibles.pdf
http://www.mme.gov.br/frontSide/site/view.do?viewPublicationId=7523&viewPublicationTypeId=9&queryUrl=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fsite%2Fsearch.do%3Fquery%3Dmatriz%2Benerg%25E9tica
http://www.iar-pole.com/presentationbresil/MME%20Biocombust%EDveis%20-%20Encontro%20Franco-Brasileiro%20-%2027-nov-2006%20RIcardo.pdf
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Atualmente, vários países da América do Sul possuem leis que regulamentam 

a qualidade do biodiesel utilizado em seu território. No Brasil, a Resolução ANP 42 

de novembro de 2004 foi substituída pela Resolução ANP 7 de março de 2008, em 

que foram estabelecidos para parâmetros que a ANP 42 recomendava apenas para 

anotação dos resultados (densidade relativa, viscosidade cinemática, quantidades 

de ésteres, enxofre, fósforo e dos metais cálcio e magnésio). Está nova norma 

passou a não mais recomendar a determinação do número de iodo nem do resíduo 

de destilação, diminuiu de 10 para 5 mg/Kg a quantidade permitida dos metais sódio 

e potássio, baixou de 0,38 para 0,25 % (m/m) o teor máximo de glicerina total e 

diminuiu de 0,10 para 0,05 % (m/m) o resíduo de carbono permitido. 

A Tabela 1 apresenta as normas da Argentina (IRAM 6515), Brasil (ANP 7), 

Chile (Decreto Nº 11) e Uruguai (UNIT 1100), bem como as normas da União 

Européia (EM 14214) e dos Estados Unidos (ASTM 6751) para efeito de 

comparação, já que as normas sul-americanas foram inspiradas nestas duas 

últimas. Observa-se na Tabela 1 que a Resolução da ANP possui várias 

similaridades em relação às normas de outros países da América do Sul, bem como 

às normas européia e norte-americana. Por outro lado, as diferenças observadas na 

norma foram propostas para simplificá-la em sua execução ou para evitar a exclusão 

de matérias-primas nacionais que pudessem oferecer viabilidade técnica e sócio-

ambiental para a produção de biodiesel. A opção da ANP em não recomendar a 

determinação do número de iodo é um exemplo claro desta estratégia, pois 

oleaginosas como a soja, o girassol e o amendoim seriam excluídas caso o limite de 

120, estabelecido pela norma européia, fosse introduzido na especificação nacional.  
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Tabela 1. Normas de análise de biodiesel na Argentina (IRAM 6515), Brasil (ANP 7), Chile (Decreto 

11), Uruguai (UNIT 1100), Estados Unidos (ASTM 6751) e União Européia (EM 14214). 

 

Especificações do biodiesel IRAM 6515 ANP 7 Dec. 11 UNIT 1100 ASTM 6751 EN 14214 

Aspecto -- LII -- -- -- -- 

Densidade relativa, 20ºC (Kg/m3) 875-900 850-900 860-900 -- -- 860-900 

Viscosidade cinemát., 40ºC, mm2/s 3,5-5,0 3,0-6,0 3,5-5,0 1,9-6,0 1,9-6,0 3,5-5,0 

Água e sedimentos (%) 0,05 máx. 0,05 máx. -- 0,05 máx. 0,05 máx. -- 

Ponto de fulgor (vaso fechado) ºC 120 min. 100 min. 130 min. 100 min. 93 min. 101 min. 

Resíduo de carbono (%, m/m) 0,05 máx. 0,05 máx. 0,05 máx. 0,01 máx. 0,05 máx. 0,03 máx. 

Teor de ésteres (%, m/m) 96,5 min. 96,5 min. 96,5 min. 96,5 min. 96,5 min. -- 

Cinzas sulfatadas (%, m/m) 0,02 máx. 0,02 máx. 0,02 máx. -- 0,02 máx. 0,02 máx. 

Enxofre (%, m/m) 0,001 máx. 0,05 máx. 0,005 máx. -- 0,05 máx. 0,001 máx. 

Corrosividade ao cobre, 3h, 50ºC No. 1 máx. No. 1 máx. No. 2 máx. No. 3 máx. No. 3 máx. No. 1 máx. 

Número de cetano 47 min. Anotar -- 45 min. 45 min. 51 min. 

Ponto de entup. de filtro a frio -- 19ºC máx. -- -- Regional -- 

Resíduo de destilação, 360ºC -- -- -- -- -- 95 % 

Índice de acidez, mgKOH/g 0,50 máx. 0,50 máx. 0,50 máx. 0,80 máx. 0,80 máx. 0,50 máx. 

Número de iodo 150 máx. Anotar -- -- -- 120 máx. 

Álcool (%, m/m) 0,20 máx. 0,20 máx. 0,20 máx. 0,20 máx. -- 0,20 máx. 

Glicerina livre (%, m/m) 0,02 máx. 0,02 máx. 0,02 máx. 0,02 máx. 0,02 máx. 0,02 máx. 

Glicerina total (%, m/m) 0,25 máx. 0,25 máx. 0,25 máx. 0,25 máx. 0,25 máx. 0,25 máx. 

Monoacilgliceróis 0,80 máx. Anotar -- 0,80 máx. -- 0,80 máx. 

Diacilgliceróis 0,20 máx. Anotar -- 0,20 máx. -- 0,20 máx. 

Triacilgliceróis 0,20 máx. Anotar -- 0,20 máx. -- 0,20 máx. 

Estabilidade à oxidação a 110ºC, h 6 min. 6 min. 6 min. 6 min. 3 min. 6 min. 

Fósforo (mg/kg) 10 máx. 10 máx. -- Anotar 10 máx. 10 máx. 

Sódio + potássio (mg/kg) 5 máx. 5 máx. 5 máx. 10 máx. 5 máx. 5 máx. 

Cálcio + magnésio (mg/kg) -- 5 máx. 5 máx. 5 máx. 5 máx. 5 máx. 

Linolenato de metila (%, m/m) 12 máx. -- -- 12 máx. -- 12 máx. 

Ésteres poli-insaturados -- -- -- 1 máx. -- 1 máx. 

Contaminação total (mg/kg) 24 -- -- -- -- -- 
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No que diz respeito ao resíduo de destilação, observar-se na Tabela 1 que a 

quantidade de material volátil já é restringida pelo ponto de fulgor e o de material 

com maior massa molar e/ou maior viscosidade, pela determinação da viscosidade 

cinemática.  

 

1.3. Materiais Graxos Utilizados na Síntese do Biodiesel 

 

A utilização direta de óleos vegetais in natura em motores do ciclo-diesel é 

dificultada principalmente por fatores associados a sua alta viscosidade (11 a 17 

vezes mais viscoso que o petrodiesel), e baixa volatilidade, que faz com que a 

combustão não seja completa e gere depósitos de carbono em partes internas do 

motor (Schuchardt et al., 2008; Jordan e Gutsche, 2001; Canacki e Gerpen, 1999). 

Além disso, a queima do triacilglicerol está associada à emissão de acroleína 

(substância altamente tóxica e cancerígena) formada pela decomposição térmica do 

glicerol (Rinaldi et al., 2007). Entretanto, vários trabalhos têm mostrado que estes 

efeitos podem ser contornados se o triacilglicerol em questão for submetido a um 

processo de transesterificação. Os monoésteres alquilícos produzidos, depois de 

devidamente purificados, usualmente apresentam propriedades adequadas para uso 

em motores do ciclo-diesel (vide Tabela 1), sendo classificados então como biodiesel 

(Joshua, 1999; Cordeiro, 2003; Zagonel, 2003; Domingos, 2005; Kucek, 2005). 

Entre as principais fontes de triacilgliceróis para produção do biodiesel, temos 

os óleos vegetais, gorduras animais e óleos residuais como os oriundos da fritura de 

alimentos. Naturalmente, os triacilgliceróis estão entre os principais componentes 

destes, juntamente a outros componentes minoritários como ácidos graxos livres, 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V74-428DTPJ-H&_user=10&_coverDate=04%2F30%2F2001&_alid=775954934&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5832&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=986e68371
http://www.hanf-info.ch/info/de/The-Complete-Guide-to-Using.html
http://www.ppgem.ct.utfpr.edu.br/
http://www.quimica.ufpr.br/%7Ecpgquim/npgq/dissert.php
http://www.quimica.ufpr.br/%7Ecpgquim/npgq/dissert.php
http://www.quimica.ufpr.br/%7Ecpgquim/pgq/dissert/M02203.pdf
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água, esteróis, fosfolipídios e outras impurezas como produtos de reações 

hidrolíticas e oxidativas que, por vezes, estão presentes nos óleos utilizados para a 

cocção de alimentos. Alguns destes compostos estão apresentados na Figura 5 

(Gutfinger e Letan, 1974; Hildebrand, 1984; Mounts e Nash, 1990; Rabelo, 2001), 

enquanto que a Tabela 2 mostra a composição química de diversos tipos de óleos 

vegetais (Cordeiro, 2003; Alander et al., 2009). 
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Figura 5. Substâncias comuns na composição química de óleos e gorduras (Rabelo, 2001; Mounts e Nash, 
1990; Hildebrand, 1984; Gutfinger e Letan, 1974 ). 

 

De uma maneira geral, monoésteres alquilícos de ácidos graxos podem ser 

produzidos a partir de qualquer óleo vegetal. No entanto, existem restrições a alguns 

tipos de óleo considerados não ideais. Uma propriedade indesejada é o alto índice de 

iodo, que torna o biodiesel mais susceptível à oxidação e inadequado para uso direto 

 

 

http://www.springerlink.com/content/8p773q04m41uh251/fulltext.pdf
http://www.springerlink.com/content/f78736124p76r45k/fulltext.pdf
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em motores do ciclo-diesel (Canacki et al., 1999; Ramos, 2004). Entretanto, este 

problema pode ser superado pela adição de antioxidantes (Domingos et al., 2007). 

 

Tabela 2. Composição química em ácidos graxos de diversos tipos de óleos vegetais (Cordeiro, 2003; 
Alander et al., 2009). 

Ácido graxo 
Óleo vegetal 

Soja Milho Algodão Uva Oliva Amendoim Palma Cacau Girassol 

C12:0 Láurico 0,1 - - - - - - - - 
C14:0 Mirístico 0,2 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,1 0,1 
C16:0 Palmítico 11,0 13,0 27,3 7,0 10,2 12,5 43,7 0,1 5,5 
C16:1 Palmitoléico 0,2 0,0 0,8 0,1 0,7 0,0 0,1 0,3 0,1 
C17:0 Heptadecanóico - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
C18:0 Esteárico 4,2 2,5 2,0 3,0 2,5 2,5 4,5 44,6 4,7 
C18:1 Oléico 21,8 30,5 18,3 22,1 78,1 37,9 39,8 48,1 19,5 
C18:2 Linoléico 53,3 52,1 50,5 67,2 7,1 41,3 10,5 4,9 68,5 
C18:3 Linolênico 7,5 1,0 0,0 0,5 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 
C20:0 Araquídico 0,3 0,5 0,3 0,1 0,5 0,5 0,2 1,5 0,3 
C20:1 Gadolêico 0,2 0,2 0,0 0,0 0,3 0,7 0,0 0,1 0,1 
C22:0 Behênico 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,1 0,9 
C22:1 Erúcico 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
C24:0 Lignocérico 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2 

 

Outra questão importante está relacionada às propriedades de fluxo do 

biodiesel à baixas temperaturas. O biodiesel produzido a partir de matérias-primas 

com alto teor de ácidos graxos saturados tende a apresentar problemas de 

solidificação quando utilizados nestas condições. Assim, as quedas bruscas de 

temperatura são responsáveis pelo aumento da viscosidade de ésteres saturados 

que, eventualmente, podem causar o entupimento dos filtros de óleo e do sistema de 

injeção. Este mesmo problema é observado no petrodiesel pela presença de 
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http://www.biotecnologia.com.br/revista/bio31/biodiesel.pdf
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http://www.ppgem.ct.utfpr.edu.br/
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materiais parafínicos, que podem ser minimizados tanto no biodiesel quanto no 

petrodiesel pelo uso de aditivos (Kucek, 2004; Soldi et al., 2007). 

Os óleos vegetais, utilizados como meio de transferência de calor para a fritura 

de alimentos, também podem ser empregados para a síntese do biodiesel (Felizardo 

et al., 2005), assim como matérias graxas de elevada acidez (borras), tais como 

rejeitos oriundos de processos de refino e de tratamento de efluentes. Por exemplo, 

a empresa Agropalma® (Belém, PA) desenvolveu tecnologia para produzir biodiesel 

através da esterificação metílica, em meio heterogêneo, dos ácidos graxos 

presentes na borra de refino do óleo de palma (dendê) (Teixeira, 2007). 

Os ácidos graxos de tall oil também figuram entre os lipídios que podem ser 

potencialmente aproveitados para síntese de biodiesel (Pisarello et al., 2007; Keskin 

et al., 2007; Altiparmak et al, 2008; Keskin et al., 2008; McNeff et al., 2008). Estes 

são obtidos como subproduto na fabricação da pasta de celulose por processos 

alcalinos, mais especificamente, pelo processo sulfato. A produção mundial de tall oil 

é estimada em 1,2 milhões de toneladas por ano (Prakash, 1998). Entre os principais 

componentes encontrados neste material, têm-se 40-50 % de resinas ácidas (ácido 

abiético, ácido pirâmico, etc.), 30-40 % de ácidos graxos (oléico, linolênico, 

esteárico, linoléico) e 10 % de materiais insaponificáveis (hidrocarbonetos, alcoóis 

superiores e esteróis). Porém, o número de componentes individuais pode 

facilmente exceder as centenas, pois os compostos mencionados acima são 

facilmente passíveis de isomerização, esterificação e lactonização, dentre outras 

possibilidades (Bokis et al., 1998).  
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1.4. Métodos de Síntese do Biodiesel 
 

1.4.1. Síntese do Biodiesel em Meio Homogêneo 

 

Industrialmente, o processo tradicional de produção do biodiesel é baseado na 

catálise alcalina em meio homogêneo, utilizando KOH ou NaOH como coadjuvante 

de catálise e  variando-se o tipo de óleo vegetal de acordo com a região (Carvalho et 

al., 2003). Estas bases de Brönsted-Lowry produzem o íon alcóxido in situ, que é 

responsável pelo ataque nucleofílico à carbonila do acilglicerol. As quantidades 

usualmente empregadas em processos industriais variam de 0,4 % (Kucek, 2005; 

Domingos et al., 2007) a 1,0 % (Cordeiro, 2003).  

A Figura 6 mostra o mecanismo de transesterificação em meio alcalino de um 

triacilglicerol, em que uma base B reage com o álcool utilizado como agente de 

transesterificação, produzindo o ácido conjugado BH+ e um alcóxido nucleofílo que 

ataca o carbono da carbonila do triacilglicerol. O intermediário tetraédrico gerado 

elimina uma molécula de éster e também outro íon alcóxido, que se combina com o 

ácido BH+, produzindo um diacilglicerol e regenerando a base B. O processo 

completo envolve uma seqüência de três reações sucessivas e reversíveis, em que 

di- e monoglicerídeos são formados como intermediários (Figura 7) (Schuchardt et 

al., 1998; Zagonel et al., 2000; Kucek at al., 2007). A composição do sistema no 

equilíbrio da alcoólise pode ser influenciada por diversos fatores, tais como a pureza 

dos reagentes, a razão molar álcool/óleo e a temperatura de reação, que atuam 

isoladamente ou em conjunto. O tipo de catalisador também influi na velocidade e no 

 

 

http://www.sbcat.org.br/sbcat/publicacoes.php
http://www.quimica.ufpr.br/%7Ecpgquim/pgq/dissert/M02203.pdf
http://jbcs.sbq.org.br/jbcs/2007/vol18_n2/25-06299AR.pdf
http://www.ppgem.ct.utfpr.edu.br/
http://jbcs.sbq.org.br/jbcs/1998/vol9_n3/30.pdf
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ajuste do equilíbrio da reação (Schuchardt et al. 1998; Fangrui et al., 1999; 

Freedman et al., 1986).  

Alternativamente, pode-se adicionar diretamente os íons alcóxidos à reação, 

mediante a utilização de alcóxidos metálicos, como metóxido, etóxido, propóxido e 

butóxido de sódio. Estas reações são muito mais rápidas que as realizadas por 

catálise ácida (Siler-Marinkovi e Tomasevic, 1998). Por outro lado, a metanólise 

conduzida com carbonatos de sódio e potássio, em frações de 2 a 3 % em base 

molar, também proporcionam bons rendimentos de reação (Schuchardt et al., 1998; 

Bondioli et al., 1995; Demirbas, 2003). 
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Figura 6. Mecanismo de transesterificação em meio alcalino (Schuchardt et al., 1998). 

 

Triacilglicerol + ROH Diacilglicerol + R1COOR
Diacilglicerol + ROH Monoacilglicerol + R1COOR

Monoacilglicerol + ROH Glicerol + R1COOR  

Figura 7. Etapas reacionais durante a transesterificação de óleos vegetais (triacilgliceróis), onde R 
representa o grupamento alquil do acilglicerol. 

 

 

http://jbcs.sbq.org.br/jbcs/1998/vol9_n3/30.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-3XM8NHG-M&_user=10&_coverDate=10%2F31%2F1999&_alid=775141982&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5692&_docanchor=&view=c&_ct=2&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3d84cb339
http://www.springerlink.com/content/u51ru557k56479k1/?p=8060ffe92cbc4c34b123d5f672ca31f0&pi=11
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V3B-3TP10M0-K&_user=10&_coverDate=10%2F31%2F1998&_alid=775146714&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5726&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=2&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=5
http://jbcs.sbq.org.br/jbcs/1998/vol9_n3/30.pdf
http://www.springerlink.com/content/u2874q662w46744v/fulltext.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V2P-47C8P6M-2&_user=10&_coverDate=08%2F31%2F2003&_alid=775148361&_rdoc=12&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5708&_docanchor=&view=c&_ct=13&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=06b2042
http://jbcs.sbq.org.br/jbcs/1998/vol9_n3/30.pdf
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A presença de ácidos graxos livres e água na matéria-prima lipídica possui 

efeito negativo quando a alcoólise é conduzida com um catalisador alcalino (Zhang 

et al., 2003). A presença de água no meio de reação provoca a hidrólise de 

monoésteres alquilícos formados na transesterificação e os ácidos carboxílicos, 

frutos da hidrólise ou presentes no próprio óleo vegetal, reagem com o catalisador 

alcalino formando sais de ácidos graxos (sabões) que diminuem o rendimento da 

reação em monoésteres alquilícos (Canacki e Gerpen,1999).  

Ácidos de Brönsted-Lowry podem ser utilizados como catalisadores da 

alcoólise, preferencialmente os ácidos sulfônico e sulfúrico. Na reação de 

transesterificação de óleos vegetais catalisada por ácidos (Figura 8), a protonação 

do grupo carbonila do éster leva à formação do carbocátion II que, posteriormente, 

sofre o ataque nucleofílico do álcool, produzindo o intermediário tetraédrico III, que 

por sua vez, elimina a glicerina para a formação do éster IV e regenera o catalisador 

H+, podendo ocorrer a formação de ácido carboxílico através da reação do 

carbocátion II com a água presente no meio reacional. Devido a isto, a catálise ácida 

deve ser realizada na ausência de água, para evitar a formação competitiva entre 

ácidos carboxílicos e monoésteres alquílicos (Schuchardt et al, 1998). 

Os catalisadores ácidos fornecem alto rendimento em monoésteres alquílicos, 

mas, a reação é lenta, exige altas temperaturas, elevadas razões molares e mais de 

2 h para conversão completa. Por exemplo, Canacki e Gerpen (1999) obtiveram 

rendimentos da ordem de 98,4 % em ésteres etílicos utilizando razão molar 

álcool:óleo de 30:1 e 3 % em massa de ácido sulfúrico como catalisador. A mistura 

de reação permaneceu em refluxo a 60°C por 48 h. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-499F6F7-1&_user=10&_coverDate=12%2F31%2F2003&_alid=775119646&_rdoc=17&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5692&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=19&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1355170
http://jbcs.sbq.org.br/jbcs/1998/vol9_n3/30.pdf
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1355170
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Figura 8. Mecanismo de transesterificação em meio ácido (Schuchardt et al., 1998). 
 

Muito embora a condução do processo para produção do biodiesel em meio 

ácido exija condições mais enérgicas e maiores excessos de álcool em relação ao 

processo conduzido em meio alcalino, para óleos que possuam teores de ácidos 

graxos livres superiores a 1 % (e. g. os óleos utilizados em frituras), o emprego de 

ácidos de Brönsted-Lowry como catalisadores pode trazer vantagens (Canacki e 

Gerpen, 1999). Em função da elevada quantidade de ácidos graxos livres, estes 

óleos não são transformados em biodiesel via catálise alcalina porque, estando 

livres, reagem rapidamente com o catalisador, produzindo sabões que inibem a 

separação entre o éster e a glicerina nas etapas de lavagem com água. Por outro 

lado, os resíduos de catalisadores ácidos podem trazer problemas para o motor, 

atacando as partes metálicas e, por isso, devem ser sempre eliminados 

completamente.  
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A Figura 9 mostra o mecanismo de esterificação de ácidos graxos, onde R e R1 

representam, respectivamente, as cadeias carbônicas hidrofóbicas do ácido graxo e 

do álcool (Smith e March, 2007). O mecanismo mostra que a protonação do grupo 

carbonila do ácido que leva à formação do carbocátion II, que posteriormente sofre 

um ataque nucleofílico do álcool, produzindo o intermediário tetraédrico III que, por 

sua vez, elimina água e leva à formação do éster IV e à regeneração do catalisador 

H+. 
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Figura 9. Mecanismo de esterificação de ácidos graxos (Smith e March, 2007). 
 

Estudos cinéticos da reação de esterificação metílica de ácidos graxos, 

utilizando o ácido sulfúrico como catalisador, mostraram que o estado de equilíbrio 

do sistema pode ser atingido em menos de 1 h de reação, variando-se 

adequadamente as condições experimentais (Pisarello et al., 2007). Sendo assim, a 

catálise ácida em meio homogêneo poderia ser utilizada como método de pré-

tratamento de óleos de elevada acidez, em que os ácidos graxos livres seriam 

transformados em monoésteres para que, em uma segunda etapa, os triacilgliceróis 
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fossem convertidos em monoésteres por catálise alcalina tradicional também em 

meio homogêneo. 

Outro tratamento que poderia ser dispensado à matérias-primas de elevada 

acidez é a hidroesterificação. Neste processo, todo o triacilglicerol é convertido em 

ácidos graxos e o material assim obtido é submetido a um processo de esterificação 

via catálise ácida homogênea ou heterogênea (vide abaixo). Com isso, é possível 

obter altos rendimentos em monoésteres totalmente livres de glicerina, já que este 

componente é removido na etapa preliminar de hidrólise (Lima et al., 2008). 

Devido aos diversos fatores que influenciam na síntese do biodiesel, vários 

pesquisadores têm desenvolvido planejamentos fatoriais (PF) com o intuito de 

verificar as melhores condições de síntese dos monoésteres alquilícos. A Tabela 3 

apresenta uma compilação de diversos resultados obtidos com o auxílio desta 

técnica analítica, em que as variáveis consideradas mais relevantes para a maior 

parte destes estudos foram a razão molar álcool:óleo (RM), a quantidade percentual 

de catalisador (C) e a temperatura (T). Em alguns trabalhos, a variável tempo (t) 

também foi estudada. 

Os resultados apresentados na Tabela 3 revelam ainda que a melhor condição 

de síntese é influenciada pelo tipo de matéria-prima e pelo álcool escolhido como 

agente de transesterificação (metanol ou etanol).  A base de Brönsted-Lowry 

escolhida para geração do catalisador alcóxido in situ também tem influência, 

considerando que as quantidades de base são usualmente calculadas em função da 

massa de óleo utilizado no processo e que a quantidade de íons hidróxido fornecida 

por um mol de hidróxido de potássio (KOH) é diferente da quantidade fornecida por 

um mol de hidróxido de sódio (NaOH) (Vicente et al., 2004). 

 

 

http://www.biodiesel.gov.br/docs/congresso2007/producao/35.pdf
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Tabela 3. Planejamentos fatoriais utilizados para síntese de biodiesel. 

Matérias-primas Planejamento fatorial (PF) Condição ótima R 

Óleo Álcool C Tipo 
RM C (%) T (°C) t (min) 

RM C T t % 
(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 

OV1 EtOH KOH 24 6:1 12:1 0,5 1,0 40 70 60 90 12:1 1,0 40 60 95,5 
OF1 EtOH KOH 24 6:1 12:1 0,5 1,0 40 70 60 90 12:1 1,0 40 90 95,6 
OD2 EtOH KOH 23 6:1 14:1 0,2 1,0 40 70 - - 12:1 0,8 40 60 94 
ON3 EtOH NaOH 23 6:1 12:1 0,4 0,8 45 65 - - 12:1 0,4 45 60 104,1 

OGO4 EtOH KOH 23 5:1 7:1 0,5 1,5 20 32 - - 5:1 1,5 32 60 97,5 
OGA4 EtOH KOH 23 5:1 7:1 0,5 1,5 20 32 - - 5:1 1,5 32 60 91,3 
OGB4 EtOH KOH 23 5:1 7:1 0,5 1,5 20 32 - - 6:1 1,5 20 60 99,5 
OF5 EtOH H2SO4 23 6:1 9:1 - - 50 90 120 180 6:1 - 50 120 78 
OG6 MeOH KOH 23 6:1 9:1 0,28 0,55 60 70 - - 9:1 0,28 70 - 96 
OG7 MeOH NaOH 22 - - 0,5 1,5 25 65 - - 6:1 1,0 65 480 100 
OC8 MeOH KOH 24 5:1 7:1 0,8 1,2 35 55 55 75 6,5:1 1,0 48,2 65,4 83,3 
OG9 MeOH KOH 23 4,5:1 7,5:1 0,5 1,5 25 65 - - 6:1 1,3 25 60 100,0 
OJ10 MeOH KOH 22 - - 0,75 1,25 20 30 - - 6:1 1,35 25 60 83,5 

Legenda: EtOH = etanol, MeOH = metanol, C = catalisador, RM = razão molar álcool:óleo, T = temperatura, t = tempo, R = 
rendimento em monoésteres alquilícos, Ref. = Referência, OV = óleo de soja refinado, OF = óleo de fritura, OD = óleo de 
soja degomado, OG = óleo de girassol, OGO = óleo de girassol com alto teor de ácido oléico, OGA = óleo de girassol com 
alto teor de ácido erúcico, OGB = óleo de girassol com baixo teor de ácido erúcico, ON = óleo de nabo forrageiro, OC = óleo 
de colza com acidez de 2,29 mg KOH/g amostra. 
1 Cordeiro, 2003; 2 Zagonel et al., 2003; 3 Domingos, 2005; 4 Bouaid et al., 2007a. 5 Tashtoush et al., 2003, em que o H2SO4 
foi utilizado na concentração de 2,25 mol/L.  6 Antolín et al., 2001;  7 Vicente et al., 1998;  8 Yuan et al., 2008; 9 Vicente et al., 
2007; 10 Bouaid et al., 2007a. 

 

1.4.2. Síntese do Biodiesel em Meio Heterogêneo 

 

Os catalisadores heterogêneos podem ser empregados na síntese do biodiesel 

com notórias vantagens técnicas e ambientais, pois facilitam a purificação dos 

monoésteres alquilícos, possibilitam a reutilização do catalisador sólido e minimizam 

a geração de resíduos (Faria et al., 2003; Reis et al., 2003). Além disso, facilitam 

consideravelmente a recuperação e purificação da glicerina que é produzida na 

alcoólise. 
 

 

http://www.ppgem.ct.utfpr.edu.br/
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http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TFJ-4NCR9K2-8&_user=687303&_coverDate=11%2F01%2F2007&_alid=790736455&_rdoc=4&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5228&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_ct=10&_version=1&_urlVersion=0&_userid=687303&md5=3928b2fb90
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V2P-4BK2BCG-2&_user=10&_coverDate=10%2F31%2F2004&_alid=775506730&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5708&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=8
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-44JHWJJ-2&_user=10&_coverDate=06%2F30%2F2002&_alid=775508394&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5692&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=2
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T77-3SBW2MC-3&_user=10&_coverDate=03%2F31%2F1998&_alid=775510082&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5051&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=c
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V4S-4R05V50-1&_user=687303&_coverDate=07%2F31%2F2008&_alid=790736455&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5766&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_ct=10&_acct=C000037779&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6873
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4KR3J77-3&_user=687303&_coverDate=07%2F31%2F2007&_alid=790736455&_rdoc=5&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5692&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_ct=10&_acct=C000037779&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6873
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B8JGG-4SB7N5Y-7&_user=687303&_coverDate=12%2F31%2F2007&_alid=790736455&_rdoc=7&_fmt=high&_orig=search&_cdi=43670&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_ct=10&_acct=C000037779&_version=1&_urlVersion=0&_userid=687
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A seguir, apresentamos uma revisão sobre os vários catalisadores 

heterogêneos que têm sido empregados em reações de (trans)esterificação 

(m)etílica de óleos, gorduras e outros materiais graxos. O conteúdo desta revisão foi 

dividido em “Catalisadores Heterogêneos em Geral”, que englobam sólidos 

catalíticos que não foram utilizados neste trabalho, e os “Materiais Lamelares”. 

 

1.4.2.1 Catalisadores Heterogêneos em Geral 

 

Muitas classes de compostos químicos têm sido testadas como catalisadores 

heterogêneos para produção de biodiesel, seja por processos de esterificação e/ou 

transesterificação. Entre estes estão as zeólitas (Faria et al., 2003; Suppes et al., 

2004; Xie et al., 2007), que são muito utilizadas na indústria petroquímica como 

catalisadores heterogêneos em reações de hidroisomerização, craqueamento 

catalítico, hidrotratamento, isomerização de hidrocarbonetos aromáticos, 

dismutação1 do tolueno, produção de gasolina a partir do metanol e produção de 

aromáticos a partir de alcanos leves (Figueiredo e Ribeiro, 1987). Além das zeólitas, 

outros materiais, como resinas de troca iônica (Reis et al., 2003; Shibasaki-Kitakawa 

et al., 2007; Marchetti et al., 2007), óxidos inorgânicos (Karmee e Chadha, 2005; 

Granados et al., 2007; MacLeod et al., 2008; Yang e Xie, 2007), guanidinas 

(Schuchardt et al.,1998), complexos (Silveira Neto et al., 2007), superbases (Li et al., 

 

                                                 

1 Dismutação: Processo que converte compostos aromáticos de menor valor comercial como o tolueno em 
benzeno e xilenos.   

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TF5-49SWCF2-2&_user=10&_coverDate=01%2F20%2F2004&_alid=775160430&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5217&_docanchor=&view=c&_ct=2&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=c44fa980b
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4K428JJ-1&_user=10&_coverDate=03%2F31%2F2007&_alid=775161475&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5692&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=7&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=c
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http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4FH0W54-1&_user=10&_coverDate=09%2F30%2F2005&_alid=775165908&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5692&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TF6-4MSHXYT-1&_user=10&_coverDate=05%2F11%2F2007&_alid=775168840&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5218&_docanchor=&view=c&_ct=2&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=330836321
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TFJ-4NH7F5J-2&_user=10&_coverDate=01%2F15%2F2008&_alid=775171025&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5228&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=4&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TG3-4NBR8P1-1&_user=10&_coverDate=06%2F30%2F2007&_alid=775172202&_rdoc=7&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5243&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=31&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=
http://jbcs.sbq.org.br/jbcs/1998/vol9_n3/30.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WHJ-4NW1HDM-4&_user=10&_coverDate=07%2F25%2F2007&_alid=775175102&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6852&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=7&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4
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2007), dentre outros, têm sido testados como catalisadores para produção de 

biodiesel. 

Gunnewegh et al. (1995) utilizaram a zeólita Hβ (razão molar Si/Al = 12) em 

tolueno a 111ºC por 4 h para a esterificação do ácido acrílico com resorcinol, 3-

metóxifenol, m-cresol e fenol. Os rendimentos encontrados foram, respectivamente 

de, 73 %, 64 %, 8 % e 10 %. A zeólita Hβ também foi utilizada para 

transesterificação metílica do óleo de Pongamia pinnata e apresentou rendimento de 

59 %. A reação foi conduzida com razão molar álcool:óleo de 10:1, temperatura de 

120 ºC e 24 h de reação (Karmee e Chadha, 2005).  

Shu et al. (2007) utilizaram zeólita β modificada com íons La3+ como catalisador 

heterogêneo para a transesterificação metílica do óleo de soja. O catalisador foi 

preparado pela mistura de 12 g da zeólita β com uma solução aquosa 0,1 mol/L de 

nitrato de lantânio, seguido por agitação vigorosa por 3 h na temperatura ambiente. 

O catalisador foi calcinado a 250 ºC e em seguida passou por algumas etapas de 

lavagem aquosa, sendo então seco a 120 ºC para uso posterior. O rendimento na 

condição ótima de reação foi de 48,9 % utilizando razão molar metanol:óleo de 

14,5:1, 11 % de catalisador em relação à massa de óleo e 4 h de reação. 

Faria et al. (2003) obtiveram rendimento de 85 % na esterificação metílica de 

borras de óleos vegetais (mistura de ácidos graxos) utilizando a zeólita do tipo “Y” 

com razão molar SiO2/Al2O3 = 80. As características do catalisador e as condições 

utilizadas nessa reação encontram-se listadas na Tabela 4. Segundo os autores, o 

processo não foi plenamente otimizado nesse estudo, de modo que conversões 

ainda maiores poderiam ter sido obtidas. 
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Tabela 4.  Propriedades da Zeólita do tipo “Y” e as condições reacionais utilizadas por Faria et al. (2003). 

Catalisador Zeólita Y 

Massa do catalisador (g) 1,0 
Diâmetro do Pellet (mm) 1,5 
Área superficial (m2g-1) 720 
Temperatura (°C) 140 
Pressão (psi) 175 
Massa de borra ácida (g) 15 
Volume de metanol (mL) 10 

 

Meyer e Hoelderich (1999) utilizaram zeólitas básicas para promover a 

transesterificação do benzoato de metila com etileno-glicol, obtendo 2-hidróxi-etil 

benzoato como produto principal e 1,2-etanodiol dibenzoato como sub-produto. A 

conversão máxima conseguida foi de 83,7 % com a zeólitas impregnada com sódio.  

Suppes et al. (2004) utilizaram zeólitas básicas (Tabela 5) na transesterificação 

de óleo de soja refinado com metanol utilizando razão molar de álcool:óleo de 6:1. 

As zeólitas NaX e ETS-10 proporcionaram rendimentos superiores a 90 % em 

temperaturas de 150 °C e 120 °C após 24 h de reação. A 100 °C, a zeólita ETS-10 

promoveu uma conversão de 92 % em 3 h. 

 
Tabela 5. Composição química, superfície de contato e volume de poro das zeólitas NaX e ETS-10 
Suppes et al. (2004). 

Catalisador Composição química Superfície de contato (m2/g) Volume de poro (cm3/g) 

ETS-10 Na21,9K7,5Ti16,5Si77,5O208 326 0,159 

NaX Na82,8K1,8Al85,8Si106,2O384 591 0,299 
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Xie et al. (2007) utilizaram a zeólita NaX (Si/Al = 1,23) pré-impregnada com 

KOH como catalisador heterogêneo para transesterificação do óleo de soja. Os 

melhores resultados foram obtidos quando o percentual de KOH impregnado foi de 

10 % e o material foi aquecido em mufla por 3 h a 129 ºC. Quando a 

transesterificação foi efetuada com metanol a 65 ºC, com razão molar metanol:óleo 

de 10:1, em refluxo por 8 h, utilizando 3 % em massa de catalisador, o rendimento 

da reação foi de 85,6 %. Nas tentativas de reciclagem do catalisador, foi observado 

que, enquanto a primeira utilização do catalisador forneceu um bom rendimento, o 

catalisador reciclado, nas mesmas condições, forneceu apenas 48,7 %. Isso se deve 

provavelmente à lixiviação do K2O, obtido a partir da calcinação do KOH. 

Xie et al.  (2006a) utilizaram nitrato de potássio impregnado em óxido de 

alumínio como catalisador heterogêneo para produção de biodiesel. O nitrato de 

potássio foi impregnado em alumina pelo método da solução aquosa, seguido de 

calcinação a 120 ºC por 16 h. Antes de cada alcoólise, o catalisador foi aquecido 

tipicamente a 500 ºC por 5 h. Foram testadas diferentes concentrações de KNO3 

suportado em Al2O3. O melhor rendimento encontrado foi 87 %, utilizando-se razão 

molar 15:1 (metanol e óleo de soja, respectivamente), aquecimento sob refluxo por 7 

h e 6,5 % de um catalisador contendo 35 % de KNO3 suportado em alumina. 

Meneghetti et al. (2004) utilizaram carbonato de sódio como catalisador 

heterogêneo na transesterificação etílica do óleo de mamona. As proporções 

molares foram de 1:6,35:0,16 para óleo, etanol e catalisador, respectivamente. A 

reação foi executada sob refluxo na temperatura de ebulição do álcool e o melhor 

rendimento encontrado foi de apenas 15,5 % em 6 h de reação.  
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Karmee e Chadha (2005) utilizaram o óxido de zinco e as zeólitas Hβ e 

montimorilonita K-10 como catalisadores heterogêneos para obtenção de biodiesel 

metílico a partir do óleo não comestível de Pongamia pinnata. Os melhores resultados 

foram 47, 59 e 83 % com os catalisadores montmorilonita K-10 e zeólitas Hβ e óxido 

de zinco, respectivamente, quando as condições de reação corresponderam a uma 

razão molar álcool:óleo de 10:1 e aquecimento a 120 °C por 24 h.  

Jitputti et al. (2005) promoveram a metanólise dos óleos de palma e de 

semente de noz, utilizando ZrO2, ZnO, SO4
2−/SnO2, SO4

2−/ZrO2, KNO3/zeólita KL e 

KNO3/ZrO2 como catalisadores heterogêneos. Uma razão molar metanol:óleo de 6:1 

foi utilizada em temperatura uniforme de 200 °C, agitação orbital de 350 rpm e 4 h 

de reação. Todos os catalisadores sofreram pré-tratamento sob elevadas 

temperaturas para ativação antes da alcoólise. Os resultados encontrados estão 

reunidos na Tabela 6, onde o primeiro experimento refere-se à realização da 

transesterificação sem catalisador. Os melhores resultados foram obtidos com 

catalisadores contendo os metais estanho e zircônio. 

 
Tabela 6. Resultados da transesterificação metílica dos óleos de semente de noz e coco. As condições de 
reação foram: razão molar 6:1 (metanol:óleo), temperatura 200°C e tempo 4 h (Jitputti et. al. 2005).  

Catalisador Óleo de semente de noz   

Rendimento (%) Rendimento (%) 

- 30,4 41,0 
ZrO2 64,5 49,3 
ZnO 86,1 77,5 

SO42−/SnO2 90,3 80,6 
SO42−/ZrO2 90,3 86,3 

KNO3/zeólita KL 71,4 77,2 
KNO3/ZrO2 74,4 65,5 
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Granados et al. (2007) utilizaram óxido de cálcio como catalisador heterogêneo 

para promover a metanólise do óleo de girassol. O CaO foi previamente calcinado a 

1000 ºC e então transferido para um dessecador com sílica gel e KOH em pellets 

para remover o gás carbônico e a água residual. Nas tentativas de reutilização do 

catalisador, o rendimento caiu de 94 % para 79 % logo após o primeiro reuso, 

permanecendo constante neste nível até a oitava reutilização. As reações foram 

realizadas com razão molar álcool:óleo de 13:1 em atmosfera de N2 sob 

aquecimento de 60 ºC, com agitação vigorosa (1000 rpm) por 2 h. Demirbas (2007) 

também utilizou CaO para transesterificação metílica do óleo de girassol, porém, sob 

condições supercríticas. A 62 ºC, o rendimento em monoésteres foi de apenas 5 % 

em 3 h, mas quando a temperatura subiu para 252 ºC, a reação de 

transesterificação se completou em 6 minutos com 3 % de CaO e razão molar 

álcool:óleo de 41:1.   

Kawashima et al. (2008) investigaram a produção de biodiesel de óleo de colza 

por metanólise alcalina em meio heterogêneo utilizando óleo de colza. Os 

catalisadores utilizados foram ativados por calcinação e testados a 60 ºC por 10 h 

com razão molar metanol:óleo de 6:1. Já os catalisadores contendo cálcio, CaTiO3, 

CaMnO3, Ca2Fe2O5, CaZrO3 e CaO-CeO2, mostraram elevada atividade catalítica, 

proporcionando rendimentos da ordem de 90 % em monoésteres metílicos. Os 

testes de reuso mostraram que estes catalisadores apresentam elevada durabilidade 

e portanto, grande potencial para uso na síntese de biodiesel.  

MacLeod et al. (2008) utilizaram uma série de óxidos dopados com metais 

alcalinos como catalisadores heterogêneos na metanólise do óleo de colza. Os 

catalisadores LiNO3/CaO, NaNO3/CaO, KNO3/CaO and LiNO3/MgO resultaram em 
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rendimentos da ordem de 90 % em 3 h de reação, razão molar metanol:óleo de 6:1 e 

agitação de 600 rpm. A quantidade de catalisador utilizada correspondeu a 0,2 g de 

material para cada 2 mL de óleo. Os catalisadores foram sintetizados pelo preparo 

de uma solução contendo os sais de metais alcalinos dos óxidos respectivos, de 

modo a obter 5 % em massa de metal no respectivo suporte. A suspensão foi seca a 

110ºC e calcinada a 600ºC por 5 h.  

Yang e Xie (2007) produziram uma espécie catalítica para alcoólise misturando 

2,5 mmol de nitrato de estrôncio por grama de óxido de zinco, seguido de calcinação 

a 600 ºC por 5 h. Quando o material obtido foi testado na metanólise do óleo de soja, 

com razão molar metanol:óleo de 12:1, sob refluxo e com 5 % em massa de 

catalisador em relação a massa de óleo, foram obtidos rendimentos da ordem de 

94,7 %. Entretanto, quando tetrahidrofurano foi utilizado como co-solvente, o 

rendimento obtido nestas mesmas condições foi de 96,8 %. Porém, o reuso do 

catalisador nas mesmas condições experimentais forneceu rendimentos de apenas 

15,4 % em ésteres metílicos. 

Li et al. (2007) utilizaram o sólido Eu2O3/Al2O3 para a metanólise do óleo de 

soja em um reator operando à pressão atmosférica e sob agitação. Foram obtidos 

rendimentos de 63,2 % com o reator operando a 70 ºC por 8 h. 

Liu et al. (2008) utilizaram metóxido de cálcio como catalisador heterogêneo na 

metanólise do óleo de soja. O alcóxido foi sintetizado pela dissolução do cálcio 

metálico em metanol e posterior secagem até peso constante, para eliminação do 

excesso de metanol. As melhores condições de síntese foram obtidas com razão 

volumétrica metanol:óleo de 1:1, 2 % de catalisador e 65ºC por 2 h. Nestas 
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condições, foi observada conversão total dos triacilgliceróis em monoésteres 

metílicos.  

Jermy e Pandurangan (2005) utilizaram cerâmicas porosas sintetizadas a partir 

de metassilicato de sódio, sulfato de alumínio, brometo de cetiltrimetilamônio e ácido 

sulfúrico, com relação molar silício/alumínio (Si/Al) de 33, 52, 72 e 114, como 

catalisadores para a esterificação do ácido acético com álcool n-butílico. Os 

materiais apresentaram área superficial de 900 a 1000 m2/g e diâmetro de poro da 

ordem de 26 Å. Quanto testados a 200 ºC, por 9 h e com razão molar álcool:ácido 

2:1, os catalisadores com razões molares Si/Al de 114, 72, 52 e 33 apresentaram, 

respectivamente, rendimentos de 81, 85,2, 87,2 e 88,7 % em acetato de n-butila.   

Alonso et al. (2007) produziram biodiesel por metanólise do óleo de girassol 

utilizando potássio impregnado em alumina como catalisador heterogêneo. O 

método de impregnação utilizou solução aquosa de carbonato de potássio e 

posterior calcinação do material obtido. Foram obtidos rendimentos da ordem de  

99 % em monoésteres metílicos com 1 h de reação, razão molar metanol:óleo de 

25:1 e 3 % em massa de catalisador. Experimentos de reuso do catalisador, nas 

mesmas condições supracitadas, mostraram que os rendimentos caíram para 33, 

6,5 e 3,8 % quando este foi utilizado pela segunda, terceira e quarta vez, 

respectivamente.  

Narasimharao et al. (2007) sintetizaram sais de heteropolitungstatos 

pertencentes à série CsxH3−xPW12O40 (x = 0,9 - 3) para uso como catalisador em 

reações de esterificação metílica do ácido palmítico e transesterificação metílica da 

tributirina. Os sais contendo césio, em que “x” esteve entre 2,0 e 2,7, apresentaram 

área superficial de aproximadamente 100 m2/g e sítios de Brönsted com  
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Δ (NH3) = - 150 kJ/mol. Para valores de “x” de 2,3, houve conversão total na 

esterificação metílica do ácido palmítico após 6 h de reação. Na transesterificação 

da tributirina, foram observados rendimentos de 50,2 % em 6 h e 82,3 % em 24 h. As 

reações de esterificação foram realizadas a 60 ºC, mediante adição ao reator de  

50 mg de catalisador, 0,01 mol de ácido palmítico, 0,3026 mol de metanol e 2,5 

mmol de éter hexílico. As reações de transesterificação também foram efetuadas a 

60ºC, mediante adição ao reator de 50 mg de catalisador, 0,01 mol de tributirina, 

0,3036 mol de metanol e 2,5 mmol de éter hexílico. 

Sunita et al. (2008) utilizaram zircônia (ZrO2) suportada em isopoli- e 

heteropoli-tungstato como catalisadores heterogêneos para a transesterificação 

metílica do óleo de girassol. A ZrO2 suportada com isopoli-tungstato mostrou 

atividade catalítica superior à suportada com heteropoli-tungstato. Quando a reação 

foi conduzida a 200 ºC, com razão molar metanol:óleo de 15:1 e 15 % de catalisador 

WO3/ZrO2 calcinado a 750 ºC, o rendimento foi da ordem de 97 %.  

Serio et al. (2007) utilizaram fosfato de vanádio como catalisador heterogêneo 

em reações de metanólise do óleo de soja. Os resultados mostraram que este 

catalisador pode ser facilmente regenerado por calcinação ao ar e que a perda de 

atividade catalítica se deve à progressiva redução de espécies V5+, V4+ e V2+. Foram 

realizados estudos cinéticos em três temperaturas distintas, 120, 150 e 180 ºC. Os 

resultados mostraram que rendimentos da ordem de 80 % foram obtidos a 180 ºC 

após 30 min de reação. Os rendimentos obtidos a 150 e 120 ºC foram de, 

respectivamente 80 e 52 %. Em cada experimento, foram utilizados 1,55 g de óleo, 

1,55 g de metanol e 0,1 g de catalisador.  

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W7K-4PG1198-2&_user=10&_coverDate=03%2F20%2F2008&_alid=775317306&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6629&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=f
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TF5-4MH299G-2&_user=10&_coverDate=03%2F22%2F2007&_alid=775318131&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5217&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=8
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Liu et al. (2007a) utilizaram SrO como catalisador heterogêneo para a 

transesterificação metílica do óleo de soja. Os resultados mostraram rendimentos da 

ordem de 94 % quando a reação foi conduzida a 65 ºC por 30 min sob refluxo, com 

razão molar metanol:óleo de 6:1 e 3 % de SrO em relação a massa de óleo. Foram 

efetuados testes de reutilização do catalisador e, depois de dez ciclos de 

reutilização, não foram observadas quedas significativas de rendimento.  

Liu et al. (2007b) utilizaram CaO como catalisador heterogêneo na alcoólise do 

óleo de soja com metanol contendo 2,03 % de água. Foram obtidos rendimentos da 

ordem de 95 % em 3 h de reação com razão molar metanol:óleo de 12:1 e 8 % de 

catalisador a 65 ºC. Foram efetuados 10 ciclos de reuso do catalisador e o mesmo 

manteve o desempenho ao longo dos testes, não apresentando perdas significativas 

de rendimento. 

Nakagaki et al. (2008) utilizaram o molibdato de sódio (Na2MoO4) na 

metanólise do óleo de soja. Foram obtidos rendimentos da ordem de 96 % com  

RM 54:1, com 10 % de catalisador a 120 ºC por 3 h. 

Reis et al. (2003) utilizaram resinas sulfônicas na metanólise dos óleos de coco 

de babaçu e de soja e obtiveram, respectivamente, 76 % e 56 % de rendimento, 

utilizando uma razão molar de 300:1. A atividade catalítica da resina variou de 

acordo com o tamanho da cadeia carbônica dos triacilgliceróis. 

Shibasaki-Kitakawa et al. (2007) utilizaram resinas aniônicas para 

transesterificação etílica da trioleína. Estas resinas apresentam maior atividade 

catalítica em relação às resinas catiônicas. Foi obtido rendimento de 98,8 % em 

oleato de etila quando a razão molar foi de 20:1 (álcool:material graxo), empregando 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W7K-4M6XMGS-1&_user=10&_coverDate=07%2F31%2F2007&_alid=775318482&_rdoc=17&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6629&_docanchor=&view=c&_ct=30&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=97292f2
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V3B-4NSR1M5-3&_user=10&_coverDate=02%2F29%2F2008&_alid=775318928&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5726&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=2&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=8
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4J6W71J-1&_user=10&_coverDate=01%2F31%2F2007&_alid=775162849&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5692&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=6
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4 % em massa de resina e temperatura de 50 ºC por 1 h. A capacidade de troca 

iônica da resina era de 800 mol/m3.  

Chemseddine e Audinos (1996) efetuaram a esterificação do ácido oléico com 

metanol utilizando um reator equipado com uma membrana trocadora de íons capaz 

de ceder prótons. As reações foram executadas na temperatura ambiente e a 

renovação da superfície da membrana foi efetuada utilizando-se uma solução de 

álcool e ácido carboxílico. As membranas com diferentes capacidades de troca 

apresentaram uma capacidade de conversão superior a 80 % em 8 h.  

Marchetti et al. (2007) utilizaram as resinas Dowex Monosphere 550 A e Dowex 

Upcore Mono A-625 como catalisadores heterogêneos para a metanólise do óleo de 

girassol com acidez equivalente a 10,684 g de ácido oléico por 100 g de amostra. 

Quando as reações foram efetuadas a 45 ºC com razão molar metanol:óleo de 

6,080:1, 2,272 % de catalisador em relação a massa de óleo e 200 rpm de agitação, 

a resina Dowex Monosphere 550 A apresentou rendimentos da ordem de 75 % e a 

resina Dowex Upcore Mono A-625 de 20 %, após 120 h de reação. Acima de 120 h 

até o limite de 180 h, não houve variação significativa nos rendimentos das reações 

supracitadas. 

Silveira Neto et al. (2007) utilizaram complexos metálicos do tipo 1-n-butil-3-

metilimidazol tetracloro-indano (BMI.InCl4) como catalisador heterogêneo para a 

transesterificação (m)etílica do óleo de soja. Foram obtidos rendimentos da ordem de 

84 % quando o metal complexado foi o estanho. A reação foi conduzida utilizando-se 

3 g de metanol para cada 10 g de óleo por 10 h a 80 ºC, sob agitação magnética e 

refluxo. Em condições análogas, a etanólise forneceu rendimentos da ordem de 42 %. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TGK-3V996KX-13&_user=10&_coverDate=06%2F26%2F1996&_alid=775333975&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5257&_docanchor=&view=c&_ct=2&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=eeb09aa4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V3B-4M33SM7-8&_user=10&_coverDate=04%2F30%2F2007&_alid=775163869&_rdoc=6&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5726&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=6&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WHJ-4NW1HDM-4&_user=10&_coverDate=07%2F25%2F2007&_alid=775175102&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6852&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=7&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4
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Soldi (2006) obteve rendimento de 94 % na metanólise do óleo de soja, 

utilizando como catalisador uma resina de poliestireno linear sulfonada. A reação foi 

conduzida sob refluxo a 60 ºC, com razão molar metanol:óleo de 100:1 e 40 % de 

catalisador (medido em base molar) por 12 h. 

 

1.4.2.2 Hidróxidos Duplos Lamelares (HDLs) 

 

Os hidróxidos duplos lamelares (HDLs) podem ser representados pela fórmula 

, na qual M2+ representa um cátion divalente, M3+ 

representa um cátion trivalente e Am- representa o ânion intercalado com carga -m 

(Cardoso, 2002; Crepaldi e Valim, 1998). Estes materiais correspondem a compostos 

do tipo hidrotalcita e possuem lamelas com estruturas do tipo brucita (Mg(OH)2). As 

lamelas da brucita são neutras, com cátions magnésio localizados no centro de 

octaedros e grupamentos hidroxila nos vértices. Com a substituição de cátions 

divalentes por trivalentes nestas lamelas, obtém-se uma estrutura positivamente 

carregada com estrutura idêntica à da brucita. Estas lamelas necessitam de ânions 

interlamelares para serem estabilizadas como mostra o esquema da Figura 10 (

OnHAOHMM m
mxxx 2/2

32
1 .])([ −++
−

Bravo-

Suárez et al. 2004). 

Os HDLs do sistema Mg/Al e Zn/Al são conhecidos por apresentarem uma 

propriedade denominada “efeito memória”, que consiste na regeneração da estrutura 

lamelar após a calcinação do HDL e o contato do material calcinado com solução 

aquosa de ânions que, sendo os mesmos originalmente presente no HDL, irá 

regenerar a mesma estrutura. Também é possível a intercalação de íons distintos 

aos presentes originalmente na matriz do HDL, mediante a adição do material 
 

 

http://www.scielo.br/pdf/qn/v27n4/20802.pdf
http://www.scielo.br/pdf/qn/v27n4/20802.pdf
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calcinado em uma solução contendo íons distintos. Materiais como estes podem ser 

empregados na possível substituição de catalisadores básicos como amônia, sais de 

amônio ou aminas e no desenvolvimento de catalisadores sólidos que não afetam o 

meio ambiente e que podem ser facilmente separados e reciclados. A atividade 

como catalisador é devida à grande área superficial que os HDLs naturais ou 

sintéticos apresentam (Cardoso, 2002). Por exemplo, os HDLs do sistema Zn/Al, 

intercalados com os ânions nitrato, sulfato ou ortofosfato, são ativos em reações de 

esterificação (Wypych e Satyanarayana, 2004), enquanto que o HDL Mg/Al-t-

butóxido é ativo em reações de transesterificação (Choudary et al., 2000). 

 

Figura 10. Estrutura de um HDL com cátions M2+ e M3+ com anions  tendo suas cargas estabilizadas no espaço 
interlamelar. http://www.crystallography.net/; http://www.ccdc.cam.ac.uk/products/mercury/; Arizaga, 2008. 

 
Nos anos 70, foi efetuado o primeiro pedido de patente que relacionava o uso 

de HDLs com a síntese de catalisadores. Neste processo, os óxidos estruturados 

oriundos da calcinação de HDLs foram utilizados na produção de catalisadores para 

 

 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-01082003-150652/
http://www.quimica.ufpr.br/%7Ecpgquim/npgq/tese.php
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reações de hidrogenação. A Tabela 7 apresenta alguns exemplos de HDLs que, 

depois de calcinados, foram utilizados como precursores para produção de 

catalisadores industriais (Wypych e Satyanarayana, 2004). 

 
Tabela 7. Exemplos de hidróxidos duplos lamelares (HDLs) utilizados como precursores para a 
indústria de catalisadores, depois de calcinados.  

HDL precursor Aplicação catalítica 

Mg6Al2CO3(OH)16.4H2O Desidratação, suporte catalítico 
Ni6Al2CO3(OH)16.4H2O Hidrogenação, desalquilação 

Ni3Mg3Al2CO3(OH)16.4H2O Hidrogenação, desalquilação, craqueamento 

Co3Mg3Al2CO3(OH)16.4H2O Hidrogenação 
Co6Al2CO3(OH)16.4H2O Hidrogenação  

Ni0,90Co0,75Cu0,35Mg4Al2CO3(OH)16.4H2O Hidrogenação, desidrogenação 
Cu3Mg3Al2CO3(OH)16.4H2O Desidrogenação de alcoóis secundários, hidrogenação de grupos nitro 

Cu6Al2CO3(OH)16.4H2O Isomerização, hidrogenação de grupos nitro, desidrogenação de alcoóis 
secundários 

Cu3Zn3Al2CO3(OH)16.4H2O Desidrogenação de alcoóis secundários 
Ni3Zn3Al2CO3(OH)16.4H2O Hidrogenação  

Ni3Mg3Al1,8Cr0,2CO3(OH)16.4H2O Hidrogenação 

 

1.4.2.3 Hidróxissais Lamelares (HSLs) 

 

Se o cátion trivalente de um HDL for gradativamente substituído pelo divalente, 

em um caso limite, apenas o cátion divalente vai estar presente na estrutura do 

material e estrutura resultante passa a ser classificada como um hidroxissal lamelar 

(HSL). Estes materiais também podem ser entendidos como estruturas semelhantes 

da brucita, porém, de maior complexidade, onde alguns íons hidróxido dos vértices 

dos octaedros são substituídos por moléculas de água ou outros ânions. Como as 
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lamelas assim descritas possuem densidade de carga positiva, ânions são 

intercalados nos espaços interlamelares para promover o equilíbrio elétrico. 

Os HSLs podem ser classificados em dois tipos, baseados na estrutura do 

hidroxinitrato de zinco, Zn5(OH)8(NO3)2.2H2O, ou do hidroxinitrato de cobre, 

Cu2(OH)3NO3 (Figura 11). No hidroxinitrato de zinco, o íon nitrato não coordena com 

o íon metálico, enquanto que, no hidroxinitrato de cobre, um quarto das hidroxilas 

que coordenam com o metal são substituídas pelo ânion intercalado. A fórmula geral 

de um hidroxissal é M2+(OH)2-x(An-)x/n.mH2O, sendo M = Mg, Ni, Zn, Cu, Co e A = 

NO3
-, SO4

2- e Cl- (Arigaza, 2007). 

 

 
A 

 
B 

Figura 11. Estrutura do (a) hidroxinitrato de cobre (Cu2(OH)3NO3) e (b) hidroxinitrato de zinco 
(Zn5(OH)8(NO3)2.2H2O). i) vista lateral e ii) vista do topo da lamela. http://www.crystallography.net/; 
http://www.ccdc.cam.ac.uk/products/mercury/ 

 

 

http://www.crystallography.net/
http://www.ccdc.cam.ac.uk/products/mercury/
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A estrutura do hidroxinitrato de zinco (Figura 11b) pode ser considerada como 

uma variação estrutural hipotética do hidróxido de zinco que, por sua vez, possui 

estrutura semelhante à brucita. Nesta estrutura, um quarto dos átomos de zinco 

presentes em sítios octaédricos são removidos da lamela e cada octaedro é 

ocupado por íons Zn2+ que compartilham suas arestas com dois octaedros vazios e 

quatro octaedros ocupados, gerando um lamela com carga residual negativa 

([(Zn3(OH)8]2-). Para compensar esta carga negativa, átomos de zinco se coordenam 

em sítios tetraédricos acima e abaixo dos octaedros vazios da lamela. Três vértices 

do tetraedro se coordenam aos íons hidróxido da lamela de octaedros e a quarta 

posição do tetraedro se coordena com uma molécula de água. Desta forma, a lamela 

resultante possui carga positiva, [Zn3
octZn2

tet (OH)8 (H2O)2]2+, onde “oct” e “tetr” 

indicam os íons zinco em sítios octaédricos e tetraédricos, respectivamente (Arigaza, 

2007).    

A carga positiva da estrutura do HNZ é compensada pela presença de íons 

nitrato no espaço interlamelar e em uma posição perpendicular ao plano das 

lamelas. Normalmente, os íons nitrato não coordenam diretamente com os íons 

metálicos e a estrutura lamelar é mantida através de ligações de hidrogênio, onde 

dois átomos de oxigênio dos íons nitrato interagem com moléculas de água e o 

terceiro faz ligações de hidrogênio com as hidroxilas da lamela. O empilhamento das 

lamelas no hidroxinitrato de zinco possui espaçamento basal da ordem de 9,0 Å e as 

lamelas são deslocadas através do plano [001] em uma distância b/2 (Marangoni, 

2005, Arízaga, 2007). 

Auffredic e Louer (1983) publicaram o primeiro estudo sobre a decomposição 

térmica do Zn5(OH)8(NO3)2.2H2O, caracterizando-a como de duas etapas com a 
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formação do Zn3(OH)4(NO3)2 como fase intermediária. Um novo estudo, indicando a 

presença de quatro etapas de decomposição, foi publicado por Biswick et al. (2007). 

Segundo estes autores, ocorre primeiro a desidratação do Zn5(OH)8(NO3)2.2H2O a 

120ºC, seguida da produção de uma mistura de Zn3(OH)4(NO3)2 e ZnO a 240 ºC. No 

terceiro passo, que ocorre a 260ºC, o hidroxissal se decompõe de acordo com a 

equação: 

 
4 Zn3(OH)4(NO3)2  →  9 ZnO  + 3 Zn(NO3)2   +   7 H2O   +   2 HNO3    

 
E, finalmente, o nitrato de zinco, formado no terceiro passo, se decompõe a 

320ºC de acordo com a equação:   

 

Zn(NO3)2   →   ZnO   +  NO2  +    NO   +   O2    

 

1.4.2.4 Carboxilatos Lamelares 

 

Os carboxilatos de zinco (II), obtidos de cadeias saturadas de ácidos 

carboxílicos, obedecem a fórmula Zn(CnH2n+1COO)2. Nestes compostos, o zinco 

ocupa o centro de um tetraedro regular, coordenando com grupos carboxilatos 

bidentados. A Figura 12 mostra a estrutura do octanoato de zinco e, devido ao 

padrão típico de difração de raios X, pode-se supor que esta estrutura é similar à do 

laurato de zinco, que foi extensamente utilizado como catalisador neste trabalho.  

Segundo Taylor et al. (2007), esta série de sais de ácidos carboxílicos jamais 

foi aplicada como catalisadores em reações de (trans)esterificação. Por outro lado, 

os sais de ácidos carboxílicos divalentes, como os lauratos de zinco e magnésio, são 
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utilizados na indústria de plásticos e borrachas como plastificantes e emulsificantes 

para uso em cosméticos, sendo classificados como seguros pela “Food and Drug 

Administration” dos Estados Unidos para uma série de aplicações.  

 

 

Figura 12. Estrutura do octanoato de zinco anidro. 

 

1.4.2.5 Materiais Lamelares Como Catalisadores Heterogêneos em Reações de 

(Trans)Esterificação 

 

O uso de HDLs como catalisadores em reações de transesterificação é menos 

comum em relação ao uso de óxidos estruturados oriundos da calcinação destes 

materiais. Um dos primeiros trabalhos disponíveis na literatura não trata de reações 

envolvendo materiais graxos, mas será discutido aqui em função de sua relevância 
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cientifica. Choudary et al. (2000) utilizaram um HDL do sistema Mg/Al intercalado 

com o íon t-butóxido (Mg/AltBu) como catalisador heterogêneo na transesterificação 

de β-cetoésteres com alcoóis primários, secundários e terciários.  

O mecanismo proposto para transesterificação é apresentado na Figura 13, em 

que ocorre a abstração de um próton do álcool pelo íon t-butóxido, formando o íon 

alcóxido correspondente que é estabilizado pela carga catiônica do íon alumínio na 

estrutura lamelar do HDL. A carga catiônica favorece a interação das lamelas com o 

grupo carbonila do éster, formando o intermediário A (Figura 13). O íon alcóxido RO- 

ataca o carbono da carbonila do éster, formando o intermediário B. Este abstrai um 

próton do t-butanol, regenerando o catalisador e dando origem aos produtos da 

transesterificação. 
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Figura 13. Proposta para o mecanismo de transesterificação catalisado pelo HDL MgAltBu. HT+ representa a 
estrutura lamelar do HDL com carga positiva e R, R1 e R2 representam grupamentos alquila. 
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As reações foram conduzidas com razão molar β-cetoéster:álcool de 1:1,  

25 mg de catalisador para cada mmol de β-cetoéster utilizado e temperatura entre 90 

e 100 ºC. Os melhores rendimentos obtidos foram da ordem de 98 % na 

transesterificação do o-hidróxi-benzoato de metila com álcool benzílico, do 

acetoacetato de metila com ciclo-hexanol e do acetoacetato de metila com  

n-hexanol. Na primeira reação, o sistema foi mantido em reação por 3 h e, nas duas 

últimas, por 2 h. Foram ainda efetuados testes em que o Mg/AltBu foi calcinado a 

450 ºC. A mistura de óxidos obtida foi utilizada na transesterificação do acetoacetato 

de metila com n-hexanol nas mesmas condições supracitadas e o rendimento obtido 

foi de apenas 55 % após 12 h de reação. 

Serio et al. (2006) sintetizaram HDLs do sistema Mg/Al pelo método da co-

precitação para uso como precursores de óxidos estruturados (ODLs) que seriam 

empregados como catalisador para a metanólise do óleo de soja. O pH final de 

precipitação foi de 10 e, após devidamente lavado, o sólido foi seco a 85 ºC por 14 h 

e calcinado a 500 ºC por 14 h. Foram utilizadas ainda duas amostras de óxido de 

magnésio, MgO(I) e MgO(II), obtidos, respectivamente, da calcinação do Mg(OH)2 e 

(MgCO3)4.Mg(OH)2 por 18 h a 400 ºC. Testes catalíticos realizados com 10 % de 

ODLs (m/m) a 100 ºC por 3 h geraram rendimentos próximos a 80 %, enquanto que 

rendimentos inferiores a 20 % foram obtidos com MgO(I) e MgO(II). A 180 ºC, o 

rendimento com ODLs foi próximo de 90 %, enquanto que os obtidos com MgO(I) e 

MgO(II) se demonstraram ligeiramente inferiores.  

Serio et al. (2007) realizaram testes com LDOs obtido da mesma forma que 

Serio et al. (2006) para metanólise de óleo de soja neutro e de óleo de soja 

contendo 10 % de ácido oléico. Neste estudo, uma amostra de MgO comercial 
 

 

http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/iecred/2006/45/i09/abs/ie051402o.html
http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/iecred/2007/46/i20/abs/ie070663q.html
http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/iecred/2006/45/i09/abs/ie051402o.html
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também foi utilizada como controle. Os rendimentos obtidos foram de 92 e 75 %, 

respectivamente, utilizado os LDOs e MgO como catalisadores da reação com óleo 

neutro, e de 80,3 e 76,0 % ao ser utilizado o óleo contendo 10 % de ácido oléico. As 

reações foram realizadas a 180 ºC por 1 h com 5 % de catalisador.  

Xi e Davis (2008) utilizaram HDLs do sistema Mg/Al como catalisadores em 

reações de transesterificação, porém, com o diferencial de trabalhar com compostos 

lamelares reidratados. O HDL do sistema Mg/Al apresentou razão molar de 4 entre 

os cátions bivalente e trivalente, sendo que o mesmo foi sintetizado pelo método da 

co-precipitação. O sólido obtido foi calcinado a 500 ºC sob um fluxo N2 de  

100 cm3.min-1 para depois ser reidratado na fase de vapor. A cristalinidade da 

amostra reidratada diminuiu em tratamentos térmicos adicionais abaixo de 200 ºC, 

também sob atmosfera de N2. Esta informação de que a atividade catalítica melhora 

com a decomposição/reidratação já tinha sido mencionada na literatura (Rao et al., 

1998). Durante a reidratação, os compostos lamelares são reconstruídos de forma 

que as cargas referentes aos ânions carbonato, presentes na estrutura do material 

antes da calcinação, são substituídas por íons hidróxido de modo a formar mais 

sítios de Brönsted. Este sólido foi utilizado como catalisador na transesterificação da 

tributirina com metanol em excesso, fornecendo rendimentos da ordem 80 % em 

monoésteres em reações envolvendo 136,5 g de metanol, 43,0 g de tributirina e  

0,25 g de catalisador a 60 ºC por 400 min.  

Além de reações de transesterificação que visam à produção de monoésteres 

metílicos, os HDLs também são ativos em reações de glicerólise. Corma et al. (2005) 

utilizaram HDLs na transesterificação do oleato de metila com glicerol. Os HDLs 

foram ativados em mufla sob fluxo de N2 a 450 ºC, com taxa de aquecimento de 
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2º/min por 8 h. Os óxidos assim obtidos foram reidratados sob temperatura ambiente 

e fluxo N2 livre da presença de CO2. Os resultados mostraram que os HDLs do 

sistema Li/Al apresentam melhores resultados que MgO ou os do sistema Mg/Al 

devido a formação de sítios básicos de Lewis mais fortes. Estes efeitos também 

foram observados por Liu et al. (2007a) na transesterificação metílica da gordura de 

frango. As reações foram conduzidas com 4 % de catalisador a 500 rpm, produzindo 

amostras de oleato de glicerina com 98 % de conversão (69 % de seletividade para 

monoésteres) utilizando-se o catalisador KF/Al2O3 em 2 h de reação, e 96 % de 

conversão (73 % de seletividade para monoésteres) utilizando-se o catalisador MgO 

em 6 h de reação. Foi demonstrado ainda que quando os íons Mg2+ são substituídos 

por íons mais eletropositivos, como os íons Li+, a densidade de carga sobre o 

oxigênio aumenta, aumentando a basicidade da mistura de óxidos resultante.  

O uso catalítico de óxidos estruturados (LDO) oriundos da calcinação de HDLs 

é bem mais comum do que o uso direto de HDLs. Existem vários trabalhos que se 

utilizam de ODLs como catalisadores em reações de transesterificação de materiais 

graxos, quer para a produção de biodiesel, quer para a síntese de ésteres graxos de 

glicerina. Zeng et al. (2008) sintetizaram vários HDLs do sistema Mg/Al com várias 

razões molares entre os metais divalente e trivalente, utilizando o método da co-

precipitação. Depois de 2 h de reação durante a síntese do catalisador, os cristais 

foram envelhecidos a 65 ºC. O sólido obtido foi lavado e seco a 90 ºC por 24 h, 

depois calcinado em mufla a 400-800 ºC por 7 h, sendo então caracterizado e 

submetido aos testes de metanólise do óleo de colza refinado. A atividade do 

catalisador foi correlacionada com a temperatura e tempo de calcinação e também 

com a relação molar entre os cátions bivalente e trivalente (Mg/Al). Os melhores 
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resultados foram obtidos com o catalisador com razão Mg/Al igual a 3,0, calcinado 

por 12 h a 500 ºC. Na condição de melhor resposta do catalisador, envolvendo molar 

metanol:óleo de 6:1, 1,5 % de catalisador em relação a massa de óleo, 300 rpm a 65 

ºC por 4 h, foram obtidas amostras com teor de ésteres de 90,5 %. Os experimentos 

de reuso mostraram que o material foi ativo por seis ciclos de reação, com pequena 

perda de atividade a cada ciclo. 

A atividade de óxidos nanoestruturados oriundos da calcinação de HDLs do 

sistema Mg/Al, foi demonstrada por Xie et al. (2006) em reações de metanólise do 

óleo de soja. Foram sintetizados HDLs com razões molares entre os cátions 

divalente e trivalente de 2,0, 2,5, 3,0, e 4,0 pelo método da co-precipitação em pH 7, 

sendo estes então secos em estufa por 15 h a 80 ºC. Os HDLs obtidos foram em 

seguida calcinados a 500 ºC por 8 h para obtenção dos óxidos correspondentes. As 

reações foram realizadas sob refluxo e forneceram rendimentos de 67 % quando a 

razão molar metanol:óleo era de 15:1, com 7,5 % de catalisador, razão molar Mg/Al 

de 3,0 e 9 h de reação, sendo que está razão molar forneceu melhores resultados 

do que outras razoes molares como Mg/Al 2,0; 2,5; 3,5 e 4,0. Foi demonstrado ainda 

que a temperatura de calcinação influencia consideravelmente a atividade catalítica. 

Quando a temperatura de calcinação passou de 300 para 500 ºC, o rendimento na 

metanólise do óleo de soja aumentou gradualmente e atingiu um máximo em 66 % 

com o catalisador calcinado a 500 ºC, o que foi correlacionado com a força básica do 

catalisador obtido nestas condições. Entretanto, para temperaturas de calcinação 

superiores a 500 ºC, um material de menor força básica, e por conseqüência, de 

menor resposta catalítica, foi obtido. O catalisador obtido a 500 ºC se apresentou 

com uma estrutura de periclásio (MgO) e o obtido a temperaturas acima de 500 ºC, a 

 

 



 48

forma de espinélio (MgAl2O4), de acordo as caracterizações por DRX. A temperatura 

de 500 ºC foi considerada ótima para o HDL com razão molar de 3,0 entre os 

cátions. Em temperaturas mais baixas, o Al3+ substituiu em grande quantidade o 

Mg2+ e a basicidade do Mg2+ coordenado com o O2- foi maior do que a do Al3+ 

coordenado com o O2-. Isto explicou a melhor atividade catalítica do sólido com  

RM igual a 3 que foi calcinado a 500 ºC. 

O uso de materiais lamelares também foi proposto por Cantrell et al. (2005) 

para a transesterificação do tributirato de glicerina com metanol. Foram utilizados 

materiais da série [Mg(1-x)Alx(OH)2]x+(CO3)x/n
2- (x = 0,25-0,55), calcinados a 500 ºC por 

3 h sob fluxo de N2 (100 mL/min, 95 % de umidade). Os resultados obtidos nestas 

reações mostraram um aumento gradativo na conversão com o aumento do teor de 

magnésio na estrutura do material, com um ápice de 74,8 % de conversão quando o 

catalisador continha 24 % de magnésio. A reação foi efetuada a 60 ºC por 3 h. 

Nestas condições, o MgO puro proporcionou conversão de apenas 11 %. 

ODLs impregnados com metais alcalinos também foram testados como 

catalisadores heterogêneos para alcoólise de triacilgliceróis (Trakarnpruk e 

Porntangjitlikit, 2008). HDLs do sistema Mg/Al-NO3 foram sintetizados pelo método 

da co-precipitação e calcinados a 450 ºC por 35 h. O material foi colocado em 

contato com uma solução de acetato de potássio para impregnação do metal. O 

material foi seco a 100 ºC por 12 h e calcinado a 500 ºC por 2 h. A quantidade de 

potássio impregnada na matriz foi de 1,5 %. O material obtido foi utilizado como 

catalisador na metanólise do óleo de palma, tendo sido obtidas amostras com teor 

de ésteres de 96,9 % e rendimento de 86,6 % quando a razão molar utilizada foi de 

30:1 a 100 ºC por 6 h usando 7 % de catalisador. 

 

 



 49

Liu et al. (2007) utilizaram a hidrotalcita  Mg6Al2(CO3)(OH)16.4H2O como 

catalisador heterogêneo para a metanólise de gordura de frango, após calcinação 

em diferentes temperaturas (400 – 800 ºC) por 8 h sob fluxo de nitrogênio, com taxa 

de aquecimento do forno de 10 ºC/min. Foi observado que a temperatura de 

calcinação influiu no desempenho do sólido como catalisador, fator este também 

observado por Xie et al. (2006). O melhor desempenho catalítico foi obtido com o 

material calcinado a 550 ºC. Foram obtidos rendimentos da ordem de 94 % com  

0,04 g/mL de catalisador a 120 ºC por 6 h de reação. O catalisador mostrou alta 

atividade sem sinais de lixiviação nas etapas de reuso. 

Antunes et al. (2008) utilizaram óxidos estruturados oriundos da calcinação de 

hidrotalcitas do sistema Mg/Al e ZnAl, além de MgO, como catalisadores em reações 

de transesterificação metílica do óleo de soja. A calcinação foi realizada a 450 ºC, 

com taxa de aquecimento de 1 ºC/min por 12 h. Os experimentos foram conduzidos 

nas temperaturas de 70, 100 e 130 ºC, sendo que, em todos os casos, foram obtidos 

melhores rendimentos em temperaturas mais elevadas. Na temperatura de 130 ºC, 

foram obtidos rendimentos da ordem de 80 % com o MgO, 70 % com óxidos obtidos 

de HDLs do sistema Mg/Al, 63 % com óxidos obtidos de HDLs do sistema ZnAl,  

30 % com ZnO e 11 % com Al2O3, quando as reações foram conduzidas por 7 h com 

razão molar metanol óleo de 55:1. 

A atividade de ODLs obtidos da calcinação de HDLs do tipo 

Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O foi demonstrada por Ilgen et al. (2007). O HDL foi preparado 

pelo método da co-precipitação, sendo o pH final de síntese igual a 10 e os cristais 

envelhecidos à temperatura ambiente por 18 h. O material assim obtido foi seco a  

80 °C por 16 h e calcinado a 500 °C por 16 h. As reações foram efetuadas 
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utilizando-se de 50 g de óleo de canola com diferentes volumes de álcool e 

diferentes quantidades de catalisador, sob refluxo por 9 h a 500 rpm. 

Em experimentos realizados a 60 °C, utilizando-se de LDO com diâmetro de 

partícula de 150-177 µm, foram obtidos rendimentos da ordem de 63 % quando a 

razão molar metanol:óleo de canola era de 6:1. Curiosamente, a elevação da razão 

molar para 9, 12 e 16:1 resultou na queda do rendimento da reação para valores 

inferiores a 60 %. Outros experimentos, realizados sob as mesmas condições 

empregando partículas com diâmetro inferior (125, 125-150 e 150-177 µm), 

demonstraram que os melhores rendimentos são obtidos com partículas de  

125-150 µm de diâmetro. 

Ilgen et al. (2007) também avaliaram o efeito do uso de n-hexano como co-

solvente para o processo de alcoólise. Os resultados mostram que o uso do solvente 

orgânico ocasionou queda no rendimento das reações. Os testes também mostram 

que o uso de metanol gera melhores resultados do que o etanol na alcoólise do óleo 

de canola. A melhor condição de reação foi observada a 60 °C por 9 h, com razão 

molar metanol:óleo de 6:1 e partículas de diâmetro médio de 125-150 µm. 

Barakos et al. (2008) utilizaram óxido estruturados, oriundos da calcinação da 

hidrotalcita  Mg/AlCO3 a 350 ºC por 6 h como catalisadores para a metanólise do 

óleo de algodão. Foram obtidas amostras com teor de ésteres de 94,98 % quando a 

reação foi realizada a 180 ºC, com razão molar metanol:óleo de 6:1, 1 % de 

catalisador e pressão de 2200 kPa. 

ODLs oriundos da calcinação de HDLs do sistema MgM (M = Al e Ca) foram 

utilizados por Alburquerque et al. (2008) como catalisadores heterogêneos na 

transesterificaçao do butirato de etila com metanol a 60 ºC sob pressão normal.  Os 
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catalisadores foram sintetizados pelo método da co-precipitação, sendo que os 

mesmos foram secos a 60 ºC e calcinados por 6 h a 500 ºC a 800 ºC, quando nos 

sais precursores havia carbonato. O melhor resultado obtido foi o de rendimento 

igual a 45 %, quando a razão molar Mg:Ca era de 3,8, não tendo sido observada 

qualquer lixiviação do catalisador. O catalisador também foi utilizado na metanólise 

do óleo de girassol, tendo sido obtido rendimento de 92,4 %, com razão molar 

metanol:óleo de 12:1, a 60 ºC e 2,5 % de catalisador Mg:Ca (3,8). Para o catalisador 

Mg:Ca (5,8), o rendimento de metanólise foi de 66,3 % sob as mesmas condições 

experimentais. 

Macedo et al. (2006) utilizaram materiais obtidos da co-precipitação de alumina 

e óxidos de estanho e zinco como sistemas catalíticos ativos para alcoólise de óleos 

vegetais. Foi observado que óxidos metálicos do tipo (Al2O3)X(SnO)Y(ZnO)Z são 

ativos para a alcoólise do óleo de soja usando diversos alcoóis, incluindo 

ramificados. Os melhores resultados foram observados utilizando metanol, tendo 

sido atingidas conversões acima de 80 % em 4 h. Foi também possível reciclar estes 

materiais sem perda aparente de sua atividade catalítica. 

Shumaker et al. (2008) empregou ODLs na metanólise do óleo de soja. Foram 

sintetizados os HDLs do sistema Mg/Al e Mg/Fe pelo método da co-precipitação, 

sendo os mesmos calcinados a 450 ºC por 2 h. Foram preparados ainda diferentes 

HDLs do sistema Li-Al. O melhor resultado foi obtido com os ODLs oriundos da 

calcinação do HDL [LiAl2(OH)6](CO3)0,5.nH2O, com rendimento de 83,1 % 

empregando 1 % de catalisador, razão molar metanol:óleo de 15:1 e 2 h de reação. 

Sob as mesmas condições, os ODLs oriundos do HDL do sistema Mg/Al forneceram 

rendimentos da ordem de 13,6 %. Também foram realizados testes para verificar a 
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atividade destes catalisadores em reações de tributirato de glicerila com metanol. As 

reações foram conduzidas a 65 ºC sob refluxo e agitação por 3 h, com 20 mmol de 

tributirato de glicerila, 600 mmol de metanol e 0,1 g de catalisador. Todos os ODLs 

do sistema Li/Al apresentaram rendimentos superiores a 98 %, enquanto que o 

melhor rendimento obtido com ODLs oriundos de HDLs do sistema Mg/Al foi 32,0 % 

e, no caso do Mg/Fe, 23,9 %. Utilizando-se de MgO, sob as mesmas condições 

experimentais, o rendimento foi de 37,1 %. Por outro lado, o desempenho catalítico 

dos ODLs teve relação com a temperatura de calcinação do HDL, sendo que os 

melhores resultados foram obtidos quando o material lamelar foi calcinado em 

temperaturas de 450 e 500 ºC.  

Polioximetalatos também já foram utilizados como catalisadores em reações de 

transesterificação metílica da triacetina. Macala et al. (2008) sintetizaram HDLs do 

sistema Mg/Al dopados com íons de metais de transição pelo método da co-

precipitação. O pH final de síntese foi de 10 sendo o sólido obtido calcinado a  

460 °C para obter os óxidos amorfos. As reações foram realizadas por 0,5 a 2 h com 

razão molar metanol:triacetina de 6:1, 1 % de catalisador a 80 °C. Os experimentos 

foram realizados por 100 min de reação com ODLs não dopados, ODLs dopados 

com 5 e 10 % de Ga3+ e ODLs dopados com 5 e 10 % de Fe3+. Com os ODLs não 

dopados, rendimentos da ordem de 20 % foram obtidos em 100 min, mas os 

resultados foram sensivelmente melhores com ODLs dopados com 5 % de Ga3+, em 

que rendimentos da ordem de 60 % foram atingidos. Com 10 % de Ga3+, os 

rendimento foram da ordem de 90 %, enquanto que os ODLs com 5 % e 10 % de 

Fe3+ conduziram a rendimentos próximos de 100 %. 
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Materiais lamelares também já foram propostos como suportes para 

catalisadores. Yagiz et al. (2007) utilizaram hidrotalcitas do sistema Mg/Al e zeólitas 

comerciais (13-x, 5A, FM-8 e AW-300) como suporte para imobilização de lipases 

(Lipozyme-TL IM, fabricada pela Novozymes) para produção de biodiesel por 

metanólise do óleo de óleo de fritura. Foram avaliados o tempo, pH, temperatura e 

tamanho de partícula para melhor atividade da enzima. A hidrotalcita demonstrou ser 

o melhor suporte entre os testados. A melhor condição de adsorção foi 13 mg/g em 

pH 8,5 a 4 ºC. Foram obtidas amostras com teor de ésteres da ordem de 95 % após 

105 h de reação na temperatura ambiente. A lipase conservou 36 % da atividade 

inicial a 45 ºC e 14 % a 55 ºC, após o sétimo ciclo de reação. 
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2. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

2.1. Objetivo Geral 

Sintetizar, caracterizar e testar catalisadores heterogêneos lamelares para produção 

de monoésteres (m)etílicos de ácidos graxos. 

2.2. Objetivos Específicos  

i. Caracterizar as propriedades físico-químicas dos ácidos graxos e 

triacilgliceróis a serem utilizados na síntese dos monoésteres (m)etílicos; 

ii. Sintetizar hidróxidos duplos lamelares, hidroxissais lamelares e carboxilatos 

lamelares para uso como catalisadores heterogêneos para produção de 

monoésteres alquílicos; 

iii. Realizar testes com alguns dos catalisadores citados no item ii, visando 

avaliar o seu desempenho em reações de esterificação e transesterificação;  

iv. Utilizar planejamentos fatoriais para alguns dos catalisadores citados no item 

ii, com o objetivo de identificar, em cada caso, as melhores condições de 

produção de monoésteres alquílicos;  

v. Realizar a caracterização química dos catalisadores após as reações, com a 

intenção de verificar possíveis alterações na sua estrutura química. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAIS 

 

O óleo de palma refinado utilizado neste trabalho foi gentilmente cedido pela 

Agropalma® e o óleo de soja refinado marca Liza® foi adquirido no comércio local. 

Os ácidos graxos de tall oil (TOFA) foram gentilmente cedidos pela empresa 

Metachem Industrial e Comercial. Os outros reagentes (ácido láurico, ácido oléico, 

metanol, etanol, solventes) foram utilizados em grau analítico.  

Os hidróxidos duplos lamelares (HDLs) e hidroxissais lamelares (HSLs) 

utilizados como catalisadores foram sintetizados e caracterizados por técnicas 

instrumentais como difração de raios X (DRX), espectroscopia na região do 

infravermelho com transformada de Fourier (IVTF), termogravimetria (TG) e análise 

térmica diferencial calculada (cDTA). Foram utilizados os HDLs Zn2AlNO3, Zn3AlNO3, 

Zn2AlCO3, Mg2AlCO3, ZnAlCl, Zn2AlCl, Zn3AlCl, Zn4AlCl e Zn5AlCl e o HSL 

Zn5(OH)8(NO3)2.2H2O. 

 

3.2. PROCEDIMENTOS PARA SÍNTESE DOS HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES 

 

Os materiais lamelares Zn2AlCl, Zn3AlCl, Zn4AlCl, Zn5AlCl, Zn3AlNO3 e 

Zn5(OH)8(NO3)2.2H2O foram obtidos junto ao Laboratório de Química do Estado 

Sólido da UFPR. Estes sólidos foram devidamente caracterizados e submetidos a 

testes catalíticos. Deve-se ressaltar, ainda, que os procedimentos de síntese destes 
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materiais são bastante conhecidos, possuem boa repetibilidade e podem ser 

efetuados sem grandes dificuldades experimentais (Crepaldi e Valim, 1998). 

 

3.2.1. Síntese dos Hidróxidos Duplos Lamelares do Sistema ZnAlCl 

 

Em um balão de fundo redondo com três bocas esmerilhadas, foi preparada 

uma solução aquosa de cloreto de zinco (ZnCl2) e cloreto de alumínio (AlCl3). A 

mistura foi mantida sob agitação em fluxo contínuo de nitrogênio. Sob esta solução 

foi adicionada, lentamente, uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH)  

0,1 mol/L até pH 8. A mistura foi mantida sob agitação por mais 30 min. A fase sólida 

formada foi lavada com água deionizada, fervida por várias vezes e seca em estufa 

a 70 °C até peso constante (Khaldi, et al., 1998). Foram utilizadas concentrações 

variadas de metais em experimentos distintos, de modo a obter a série de hidróxidos 

duplos lamelares (HDLs) com razão molar de 1:1 até 1:5 (zinco:alumínio, Zn/Al). 

 

3.2.2. Síntese do Hidróxido Duplo Lamelar Mg2AlNO3 

 

Preparou-se uma solução de nitrato de magnésio (Mg(NO3)2.6H2O) e nitrato de 

alumínio (Al(NO3)3.9H2O) em 70 mL de água descarbonatada. Esta foi denominada 

de “solução A”. A seguir, preparou-se 150 mL de uma solução de hidróxido de sódio 

2,0 mol/L, doravante denominada “solução B”. 

A solução A foi adicionada lentamente à solução B (1,5 - 1,8 mL/min) sob 

agitação vigorosa, utilizando um funil de separação de haste prolongada, de maneira 

que a solução dos metais gotejasse diretamente na solução de NaOH, sem escorrer 
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pelas paredes do balão. A temperatura de precipitação foi de aproximadamente 

45°C. A síntese foi realizada em atmosfera de nitrogênio. O pH medido ao final da 

síntese foi 8,0 e a fração sólida obtida foi lavada com água e seca a 70°C até massa 

constante (Yang et al., 2006). 

 

3.2.3. Síntese dos Hidróxidos Duplos Lamelares Zn2AlNO3 e Zn3AlNO3 

 

Os HDLs Zn2AlNO3 e Zn3AlNO3 foram sintetizados mediante a mesma 

metodologia descrita no item 3.2.2, substituindo-se o sal de magnésio por nitrato de 

zinco (Zn(NO3)2.6H2O). 

 

3.2.4. Síntese do Hidróxido Duplo Lamelar Mg2AlCO3 

 

Em 50 mL de água destilada, aquecida a 65°C e sob agitação vigorosa, foram 

adicionados 35 g de Mg(NO3)2.6H2O e 13 g de Al(NO3)3.9H2O. A intensidade de 

agitação foi então diminuída e mantida constante por 1 h. Decorrido este tempo, 

foram adicionados 100 mL de uma solução contendo 19,6 g de carbonato de amônio 

((NH4)2CO3). O pH da mistura foi ajustado para 8 mediante adição de solução 

aquosa de hidróxido de amônio (NH4OH) 35 %. A solução foi então mantida sob 

agitação por mais 3 h, quando houve a precipitação do HDL. O material foi lavado 

até que a água de lavagem apresentasse pH 7 e seco a 70°C até massa constante. 
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3.2.5. SÍNTESE DO HIDRÓXIDO DUPLO LAMELAR Zn2AlCO3 

 

O HDL Zn2AlCO3 foi sintetizado mediante a mesma metodologia descrita no 

item 3.2.4, substituindo-se o sal de magnésio por nitrato de zinco. 

 

3.3. PROCEDIMENTO PARA SÍNTESE DO HIDROXINITRATO DE ZINCO 

 

O hidroxinitrato de zinco (Zn5(OH)8(NO3)2.2H2O) foi sintetizado por precipitação 

adicionando-se lentamente uma solução de hidróxido de amônio a 30 % em nitrato de 

zinco 0,5 mol.L-1, sob agitação e aquecimento a 45-50ºC, durante 1 h. O pH de síntese 

foi controlado para produzir HSLs quimicamente diferentes. Quando o pH foi mantido 

próximo a 9,0, obteve-se um HSL que possui grande quantidade de íons nitrato ligados 

quimicamente às lamelas (HNZ) e, quando o pH de síntese foi mantido próximo a 7,0, 

obteve-se um HSL com menor quantidade de íons nitrato ligados quimicamente às 

lamelas (HNZ B). O sólido obtido em cada síntese foi lavado com água por várias vezes 

e centrifugado após cada lavagem para separação do sólido disperso na fase aquosa. 

O material foi então seco em estufa a 70ºC até peso constante (Arizaga et al., 2008). 

 

3.4. PROCEDIMENTO PARA SÍNTESE DOS CARBOXILATOS LAMELARES 

 

3.4.1. Síntese do Laurato de Zinco (LZ) 

 

O laurato de zinco foi sintetizado conforme descrito por Barman e Vasudevan 

(2006). O ácido láurico foi neutralizado com uma solução de hidróxido de sódio em 

 

 

http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/jpcbfk/2006/110/i45/abs/jp064306p.html
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etanol, em proporção estequiométrica. Foi então adicionada ao sistema uma solução 

aquosa de cloreto de zinco, também em proporção estequiométrica, para 

precipitação do laurato de zinco. O sólido obtido foi lavado com etanol e água e seco 

em estufa a 70ºC até peso constante. 

 

3.4.2. Síntese do Laurato de Alumínio (LA) 

 

O laurato de alumínio foi sintetizado conforme descrito no item 3.4.1, pela 

substituição dos sais de zinco por sais de alumínio. 

 

3.4.3. Síntese do Laurato de Magnésio (LG) 

 

O laurato de magnésio foi sintetizado conforme descrito no item 3.4.1, pela 

substituição dos sais de zinco por sais de magnésio.  

 

3.5. PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DOS MONOÉSTERES (M)ETÍLICOS 

 

Os HDLs utilizados neste trabalho como catalisador foram sempre aquecidos a 

270 ºC anteriormente ao uso. As únicas exceções foram os HDLs que contêm o íon 

carbonato intercalado, que foram aquecidos a 80 ºC. A quantidade de catalisador 

utilizado em cada experimento variou de 2 a 10 %, sempre em relação à massa de 

material graxo utilizado em cada experimento. Os ensaios foram efetuados em 

diversas temperaturas e razões molares, sendo que as reações foram conduzidas em 

um reator Büchiglass, modelo “miniclave drive” (Figura 14). A pressão dentro do vaso 
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de reação correspondeu à pressão de vapor do componente mais volátil presente no 

meio. Em todos os experimentos, a rotação do rotor foi fixada em 500 rpm. 

 

 

 

Motor 

Dispositivo para medida de pressão 

Sistema de amostragem e injeção de gases 

Agitador mecânico 

Sistema de controle do motor 

Termopar  

Vaso para reação  

Figura 14. Reator Büchiglass do tipo miniclave drive utilizado na síntese dos ésteres. 

 

Os reagentes e o catalisador foram transferidos para o vaso de reação, cuja 

capacidade era de 100 mL. O material foi então aquecido à temperatura pré-

estabelecida e, na maioria dos experimentos, o sistema foi mantido sob aquecimento 

por 2 h. Após este período, a reação foi interrompida e o material submetido ao 

resfriamento por aproximadamente 2 h. A separação do catalisador do meio de 

reação foi efetuada por filtração e o (m)etanol utilizado em excesso estequiométrico 

foi retirado por evaporação à pressão reduzida. O índice de acidez das amostras 

obtidas foi determinado pelo método AOCS Ca-5a-40 nas reações de esterificação. 

A cromatografia a líquido de alta eficiência (CLAE) foi utilizada para determinar os 

teores de monoésteres e da glicerina produzida como co-produto nas reações de 

transesterificação. O catalisador sólido foi retirado do papel e filtro e lavado várias 

vezes com solução 1:1 etanol:hexano e depois seco a 70 ºC até peso constante. Em 

seguida, o catalisador foi analisado por difração de raios X (DRX) e espectroscopia 

no infravermelho com transformada de Fourier (IVTF). 
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3.6. MÉTODOS DE ANÁLISE 

 

3.6.1. Métodos Cromatográficos 

 

As determinações qualitativas e quantitativas dos monoésteres foram 

realizadas em um sistema cromatográfico da Shimadzu Scientific Instruments Inc. O 

método utilizado foi o de fase reversa quimicamente ligada, empregando uma coluna 

Waters Spherisorb-C18 (4,6 x 250 mm, 5 µm) mantida a 40 °C e eluída com 

acetonitrila:acetona (9:1, Carlo Erba) em eluição isocrática a 0,9 mL/min.  

A glicerina obtida como co-produto em reações de transesterificação foi 

analisada em uma coluna de troca iônica Aminex HPX-87H (Bio-Rad), precedida por 

pré-coluna Cátion-H e eluída a 65 °C com H2SO4 8 mmol/L a uma vazão de  

0,6 mL/min. Em ambos os casos, a quantificação foi efetuada por padronização 

externa utilizando padrões verdadeiros em pelo menos seis concentrações distintas 

para a construção das curvas de calibração. 

A cromatografia de permeação em gel (GPC) foi utilizada na quantização de 

acilgliceróis e monoésteres obtidos nos processos de transesterificação. Após a 

realização de cada experimento, o catalisador foi separado por centrifugação e todo 

o material restante foi transferido para um evaporador rotativo para retirada do álcool 

utilizado em excesso nos experimentos. Após esta etapa, o material graxo foi 

transferido para um recipiente a fim de esperar a separação de fases por 

decantação. Em seguida uma amostra graxa da retirada da fase superior foi utilizada 

para realização dos procedimentos de análise por GPC.  
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Estas análises de GPC foram realizadas em um aparelho Waters modelo 1515. 

Foram utilizadas duas colunas Progel - TSK (1000 e 2000 HXL, 30 cm x 7,8 mm) em 

série, mantidas a 45 °C e eluídas com tetrahidrofurano (THF) a uma vazão de  

0,8 mL/min. A análise quantitativa foi efetuada por padronização externa com base 

em soluções de triacilglicerol (1,2,3-tri-[(cis)-9-octadecenoil]-glicerol ou trioleína), 

diacilglicerol (1,3-di-[(cis)-9-octadecenoil]-glicerol ou dioleína), monoacilglicerol (1-

mono-[(cis)-9-octadecenoil]-rac-glicerol ou monooleína) e ésteres (m)etílicos dos 

mesmos ácidos descritos no procedimento analítico anterior. 

 

3.6.2. Métodos Espectroscópicos  

 

A caracterização dos catalisadores antes e após o uso por espectroscopia na 

região do infravermelho com transformada de Fourier (IVTF) foi realizada em um 

aparelho Bomem Michelson MB1000. As pastilhas de brometo de potássio foram 

preparadas após mistura de 1 % da amostra de teste em KBr seco e prensagem a  

8 ton. As análises foram realizadas no modo de transmissão, na faixa de 4000 a  

400 cm-1, com resolução de 2 cm-1 e aquisição de 16 varreduras. 

 

3.6.3 Difração de Raios X (DRX)  

 

As medidas foram realizadas em aparelho Shimadzu DRX-6000, disponível no 

Departamento de Química da UFPR, com radiação CuKα (λ = 0,15418 nm) operando 

a 40 kV e 30 mA. A velocidade de varredura foi de 1 ºC/min de 4 a 60 º em 2 θ. 
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As distâncias interplanares basais constantes nos difratogramas de raios X 

foram obtidas a partir dos picos em que constam os valores com auxílio da Lei de 

Bragg (equação 1), não indicando assim que o pico em questão possui a distância 

interplanar indicada. 

 

2       (equação 1) 

 

On

 = 1, 2, 3, ... 

de: 

 = Afastamento interplanar ou espaçamento basal; 

 = Ângulo de incidência; 

 = Comprimento de onda. 

 

3.6.4 Análise Térmica  

 

As medidas simultâneas de termogravimetria (TG) e calorimetria diferencial de 

varredura calculada (cDTA) foram realizadas em um equipamento Mettler Toledo, 

em cadinhos de platina, fluxo de oxigênio de 50 mL/min e velocidade de varredura 

de 10 ºC/min. 

 

3.6.5 Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 1H) 

 

Amostras de ésteres de ácidos graxos foram analisadas em um aparelho 

VARIAN® modelo GEMINI 2000 com 300 MHz de freqüência. O solvente foi o 

tetracloreto de carbono e o padrão interno foi o D2O. A quantificação do teor de 
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monoésteres metílicos foi efetuada conforme Gelbard et al (1995). Apenas as 

amostras 16, 17 e 18 (Tabela 21) foram quantificadas por RMN em função de estes 

três ensaios terem sido realizados no laboratório do Prof. Dr. Ulf Schuchardt na 

Universidade Estadual de Campinas. O teor de monoésteres em todas as outras 

amostras foi quantificado por CLAE, conforme já descrito. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS MATERIAIS GRAXOS 

 

Para avaliar o desempenho dos catalisadores lamelares em reações de 

transesterificação, foram escolhidos os óleos refinados de soja (OSR) e de palma 

(OPR), cujas propriedades físico-químicas estão listadas na Tabela 8.  

A quantidade de material graxo presente nos óleos, que poderia ser 

teoricamente transformada em biodiesel, pode ser estimada pelo índice de 

saponificação. Isto porque o material saponificável corresponde ao material passível 

de transformação em monoésteres pelo processo de transesterificação. O índice de 

saponificação também foi útil na determinação da massa molar média dos óleos, 

valor este que serviu como parâmetro para estabelecer as relações molares 

adequadas às reações de alcoólise.  

As amostras de OSR e OPR apresentaram baixa acidez (Tabela 8). Segundo 

Freedman et al. (1984), esta condição é fundamental para a opção pela 

transesterificação de óleos vegetais em meio alcalino. A acidez do OSR (Tabela 8) 

está de acordo com a especificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) (Tabela 8), enquanto que o índice de saponificação está ligeiramente 

acima do especificado e a densidade, ligeiramente abaixo. Para o OPR, estes dois 

parâmetros apresentam coerência frente às especificações estabelecidas pela 

ANVISA. É importante ressaltar que estas especificações são para fins alimentícios 

e que o fato de determinado parâmetro físico-químico não estar rigorosamente de 
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acordo com a especificação não compromete, necessariamente, a viabilidade do 

material graxo para a síntese de biodiesel. 

 
Tabela 8. Parâmetros físicos e químicos determinados para os óleos refinados de soja e palma. 

Parâmetro Método Unidade OSR VRS OPR VRP 

Índice de Saponificação AOCS Cd 3-25 mgKOH/g 204,24 180-200 196,23 190-209 
Densidade (25ºC) - g/mL 0,9061 0,916-0,922 0,918 0,891-0,899 
Índice de Acidez AOCS Ca-5a-40 mgKOH/g 

amostra 
0,30 - 0,32 - 

Acidez AOCS Ca-5a-40 % ácido oléico 0,15 <0,3 0,16 <0,3 
Massa molar média - g/mol 823 - 857,67 - 

VRS e VRP: valores de referência para os óleos refinados de soja e palma, respectivamente, de acordo com a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA), RDC n° 482 de 23/09/1999. OSR: óleo de soja refinado. OSP: óleo de palma refinado. 

 
Para a realização dos testes de esterificação, foram escolhidos os ácidos láurico, 

oléico, esteárico e os ácidos graxos de tall oil. Esta última escolha é justificada por se 

tratar de uma mistura complexa de ácidos graxos, possibilitando assim o teste dos 

catalisadores em uma matéria-prima real. A Tabela 9 mostra os índices de acidez dos 

ácidos oléico, láurico e esteárico. O índice de acidez representa o número de 

miligramas de hidróxido de potássio que reage com um grama de amostra que, 

mediante a utilização de um fator de conversão, poder ser expresso em gramas de 

ácido graxo por 100 gramas de amostra. Os valores encontrados atestam o elevado 

grau de pureza das matérias-primas utilizadas. 

 
Tabela 9. Determinação dos índices de acidez dos ácidos graxos puros utilizados nas esterificações.  

Parâmetro Método Unidade AO AL AE 

Índice de Acidez AOCS Ca-5a-40 mgKOH/g amostra 192,92 194,29 195,0 
Acidez AOCS Ca-5a-40 g ácido/100g amostra 97,04 97,73 98,08 

 
Obs.: AO, AL e AE, representam os ácidos oléico, láurico e esteárico, respectivamente. 
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As Tabelas 10 e 11 apresentam os resultados da caracterização físico-química 

dos ácidos graxos de tall oil comercial utilizado neste trabalho. Estes dados foram 

fornecidos pela empresa Arizona Chemical, fabricante do produto. Destes, os 

valores do índice de saponificação e a porcentagem de acidez podem ser facilmente 

relacionados e, como já discutido, estão diretamente associados à quantidade de 

material graxo passível de ser transformado em monoésteres (m)etílicos.  

 
Tabela 10. Especificações da amostra comercial de ácidos graxos de tall oil. 

Parâmetros Unidade Resultado 

Índice de Saponificação mg KOH/g amostra 197 
Densidade (25°C) g/mL 0,898 
Índice de Acidez  mg KOH/g amostra 196 
Índice de Iodo, Wijs - 130 
Viscosidade (25ºC) Centipoise (cp) 20 
Ponto de Fulgor, vaso aberto ºC 204 
Insaponificáveis % 2,2 
Ácidos Resínicos % 0,8 
Ácidos Graxos Totais % 97,0 
Umidade % < 0,1 
Cinzas % < 0,01 

 

Tabela 11. Composição química da amostra comercial de ácidos graxos de tall oil (TOFA). 

Ácido Graxo Unidade Resultado 

Ácidos graxos saturados % 2 
Ácido oléico % 50 
Ácido linoléico, não-conjugado % 37 
Ácido linoléico, conjugado % 7 
Outros ácidos graxos % 4 
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O índice de acidez de 196 mg de KOH por grama de amostra (Tabela 10) 

corresponde a 98,59 g de ácido oléico por 100 gramas de amostra. Por outro lado, 

sabe-se que, estequiometricamente, 282 g equivalentes de ácido oléico reagem com 

56 g de KOH. Logo, um grama de amostra dos ácidos graxos de tall oil (TOFA), com 

acidez 98,59, contém aproximadamente 985,88 mg equivalentes de ácido oléico que 

reagem com cerca de 195,78 mg de KOH. Este valor é muito próximo do valor de 

197 mg de KOH expresso pelo índice de saponificação, o que atesta a qualidade do 

reagente empregado e confirma a relação entre estes dois parâmetros de análise. 

Os valores das constantes físicas supracitadas, bem como o índice de iodo, o 

ponto de fulgor e a viscosidade estão diretamente relacionados com a composição 

química da amostra (Tabela 11). O índice de iodo representa o número de 

miligramas de iodo molecular necessário para reagir com as ligações π presentes 

nas cadeias hidrofóbicas de componentes insaturados da amostra em questão, 

como o ácido oléico, linoléico e linolênico (Tabela 11). Como a quantidade de ácidos 

graxos insaturados foi determinada em 94 % dos 97 % de ácidos graxos presentes 

nos ácidos TOFA, o valor encontrado para o índice de iodo (130) foi perfeitamente 

justificável. Esta grande quantidade de componentes insaturados, principalmente os 

ácidos linoléico e linolênico, torna o biodiesel mais susceptível à oxidação, problema 

que deve ser contornado com o uso de aditivos antioxidantes como butil-

hidroxitolueno, butilhidroxianisol e t-butil-hidroxiquinona (Domingos et al., 2007). 
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4.2 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS CATALISADORES 

 

4.2.1 Hidróxidos Duplos Lamelares do Sistema ZnAlCl 

 

A Figura 15 apresenta os difratogramas de raios X (DRX) dos HDLs do sistema 

Zn/Al intercalados com o íon cloreto. É possível observar que o padrão de difração é 

característico de sólidos cristalinos e que o espaçamento basal diminui 

sensivelmente na medida em que diminui a densidade de carga positiva nas lamelas 

dos HDLs. Observa-se ainda que o material com a proporção equimolar de Zn/Al 

(Figura 15a), existe uma menor ordem estrutural e/ou redução do tamanhos dos 

cristalitos, caracterizado pelo alargamento das reflexões do composto. 
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Figura 15. Difratograma de raios X dos HDLs do sistema Zn/Al intercalados com o íon cloreto. 
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A Figura 16 mostra os espectros de IVTF dos HDLs do sistema Zn/Al 

intercalados com o íon cloreto. Os espectros revelam a presença de uma banda de 

absorção larga e intensa na região de 3000 a 3600 cm-1, com intensidade máxima 

em 3472 cm-1, atribuída à deformação axial de O-H em hidroxilas associadas. As 

bandas na região de 400-800 cm-1 estão relacionadas às vibrações do retículo 

cristalino, enquanto que as bandas observadas nas proximidades de 1600 cm-1 são 

devidas às deformações angulares simétricas no plano da ligação O-H em moléculas 

de água. As bandas em 1382 cm-1 (espetros “b”, “c” e “f” da Figura 15) e 1364 cm-1 

(espectros “a” e “d” da Figura 6) são devidas à contaminação das amostras com íons 

nitrato. O nível de contaminação do íon nitrato pode ser extremamente baixo, por 

causa da sensibilidade da técnica a esse íon, com ligações altamente polarizáveis. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

(e) Zn5AlCl

(d) Zn4AlCl

(b) Zn2AlCl

(c) Zn3AlCl

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

.)

Número de onda (cm-1)

(a) ZnAlCl

1382

1620

3480

541
429

 
Figura 16. Espectrometria de IVTF da série dos HDLs do sistema ZnAlCl. 
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4.2.2 Hidróxido Duplo Lamelar do sistema Zn2AlCO3 

 

A Figura 17a apresenta o DRX do HDL Zn2AlCO3, em que o espaçamento 

basal, determinado com os dados do difratograma e com auxílio da Lei de Bragg, foi 

de 7,5 Å. Observa-se que a amostra possui uma pequena contaminação de Al(OH)3, 

caracterizada pelo pico de difração na região de 20° de 2 tetha e pelo espaçamento 

basal de 4,5 Å. No IVTF (Figura 17b), a banda centrada em 1381 cm-1 se deve à 

contaminação na amostra por íons nitrato e a banda em 1365 cm-1, à deformação 

axial de íons carbonato, enquanto que as bandas observadas nas regiões de 3434 e 

3231 cm-1 foram associadas às deformações axiais de O-H de hidroxilas associadas. 

As bandas na região de 1000 a 800 cm-1 foram atribuídas aos modos de vibração da 

ligação “Al-OH” e os modos de deformação axial dos grupos CO3
2- interlamelares 

foram observados na região de 820 a 630 cm-1. Bandas em números de onda 

inferiores a 500 cm-1 foram atribuídas às deformações axiais de ligações metal-

oxigênio (Benito et al., 2007). 

 

4.2.3 Hidróxido Duplo Lamelar Mg2AlCO3 

 

A Figura 18 apresenta o DRX e IVTF do HDL Mg2AlCO3. Observa-se um 

padrão de difração característico de um material lamelar. Porém, picos de difração 

relativamente estreitos, identificados na Figura 18a por um asterisco, mostram que a 

amostra contém alguma contaminação ainda não identificada. A banda larga e 

intensa na região de 3200 a 3800 cm-1, com intensidade máxima em 3486 cm-1, foi 

atribuída às deformações axiais de O-H em hidroxilas associadas. As bandas nas 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TH4-4P37JRB-3&_user=10&_coverDate=04%2F15%2F2008&_alid=775893861&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5272&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=6
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regiões de 1384 e 1459 cm-1 foram atribuídas aos modos de vibração dos íons 

carbonato, enquanto que as bandas em número de onda inferior a 500 cm-1 foram 

atribuídas aos modos de vibração da ligação “M-OH”, sendo M = Mg, Al (Reis et al., 

2004).  
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Figura 17. Difratograma de raios X (a) e espectro de IVTF (b) do HDL Zn2AlCO3. 
 

4.2.4 Hidróxido Duplo Lamelar Mg2AlNO3 

 

A Figura 19 apresenta o DRX e o IVTF do HDL Mg2AlNO3. Novamente há um 

pico identificado com asterisco devido a uma contaminação ainda não identificada 

da amostra.  
 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TXR-4B1XBG3-3&_user=10&_coverDate=03%2F31%2F2004&_alid=775948395&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5597&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=e
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Figura 18. Difratograma de raios X (a) e espectro de IVTF (b) do HDL Mg2AlCO3. O pico identificado com “*” 
corresponde à contaminação não identificada na amostra. 

 

O espaçamento basal, determinado no DRX de acordo com a Lei de Bragg, 

correspondeu a 8,81 Å e o difratograma foi característico de materiais com baixa 

ordem estrutural (Figura 19a). As bandas no IVTF (Figura 19b) com intensidades 

máximas em 3517, 3447 e 3388 cm-1 foram atribuídas às deformações axiais de O-H 

em hidroxilas associadas e a banda na região de 1381 cm-1, às deformações axiais 

de íons nitrato.  Vibrações em números de onda inferiores a 500 cm-1 foram devidas 

aos modos de vibração de ligações entre metal e oxigênio (Yang et al., 2006). 
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Figura 19. Difratograma de raios X (a) e espectro de IVTF (b) do HDL Mg2AlNO3. O pico assinado com asterisco 
no DRX corresponde a contaminação não identificada na amostra. 

 

4.2.5 Hidróxidos Duplos Lamelares do Sistema Zn/Al Intercalados com o Íon Nitrato 

 

A Figura 20a apresenta o DRX dos HDLs Zn2AlNO3 e Zn3AlNO3. Os valores de 

espaçamento basal para o HDL Zn2AlNO3 e Zn3AlNO3, de 8,8 Å e 8,9 Å, 

respectivamente, são coerentes com a presença de íons nitrato no espaço interlamelar 

(Xu e Zeng, 2001). Em ambos os casos, os difratogramas apresentam padrões de 

difração característicos de materiais lamelares. 
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Figura 20. Difratograma de raios X (a) e espectros de IVTF dos HDLs Zn2AlNO3 e Zn3AlNO3. 
 

Em ambos os espectros de IVTF dos HDLs Zn2AlNO3 e Zn3AlNO3 (Figura 20b), 

foi observada uma banda larga na região de 3471 cm-1, atribuída à deformação axial 

de grupos O-H associados. As bandas nas regiões de 1630 (Zn2AlNO3) e 1615 cm-1 

(Zn3AlNO3) também estão associadas à deformações angulares de moléculas de 

água. As bandas em número de onda inferiores a 500 cm-1, em ambos os espectros, 

correspondem a modos de vibração de ligações metal-oxigênio, enquanto que a 

banda na região de 1381 cm-1 corresponde às deformações axiais de íons nitrato 

(Lakraimi et al., 2006). 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TXC-4JF961G-3&_user=10&_coverDate=09%2F14%2F2006&_alid=775942698&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5587&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=f
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4.2.6 Caracterização Físico-Química do Hidroxinitrato de Zinco 

 

O hidroxinitrato de zinco (HNZ, Zn5(OH)8(NO3)2.2H2O) foi sintetizado em pH 9 e 

submetido à caracterização por DRX e IVTF. Utilizando os dados do difratograma da 

Figura 21a e os princípios da Lei de Bragg, o espaçamento basal do HNZ foi 

calculado em 10,2 Å. A Figura 21b mostra o IVTF para o HNZ. A banda na região de 

3593 cm-1 foi atribuída à grupamentos hidroxila ligadas à lamela, enquanto que a 

banda em 1380 cm-1  foi atribuída às deformações axiais da ligação N-O em íons 

nitrato (Arigaza et al., 2007). 
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Figura 21. Difratogramas de raios X (a) e espectros de IVTF do hidroxinitrato de zinco (HNZ). 
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4.2.7 Caracterização Físico-Química dos Óxidos Inorgânicos 

  

A Figura 22 apresenta os resultados da caracterização por DRX e IVTF dos 

óxidos estruturados (ODLs) oriundos da calcinação do HDL Zn2AlCO3 e óxidos 

simples (OSLs) obtidos da calcinação do HSL Zn5(OH)8(NO3)2.2H2O, sendo que 

estes óxidos foram obtidos dos materiais lamelares supracitados por calcinação a 

450ºC por 2 h. A Figura 22 mostra ainda o DRX e IVTF de uma mistura mecânica de 

ZnO/Al2O3, em proporção molar de 2:1, também calcinada a 450ºC por 2 h. 
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Figura 22. Difratogramas de raios X (a) e espectros de IVTF (b) do Zn2AlCO3, HNZ e ZnO/Al2O3 

após calcinação a 450ºC por 2 h. 
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O cinco picos posteriores a 30º de 2 theta no DRX (Figura 20) confirmam que 

os materiais lamelares foram convertidos em óxidos no processo de calcinação, 

sendo o difratograma dominado pelo ZnO. Observa-se que o ZnO derivado do 

Zn2AlCO3 é o que apresenta o menor tamanho das partículas, caracterizadas pela 

presença de picos de difração largos.  No espectro de IVTF, as bandas intensas em 

números de onda inferiores a 500 cm-1 são devidas à deformação axial da ligação 

metal oxigênio.   

 
4.3 REAÇÕES DE ESTERIFICAÇÃO  

 
4.3.1 Hidróxidos Duplos Lamelares 

 
A Tabela 12 apresenta os resultados obtidos nas reações de esterificação dos 

ácidos láurico e oléico catalisada por hidróxidos duplos lamelares (HDLs). Em vários 

experimentos, o teor de ésteres foi determinado por cromatografia a líquido de alta 

eficiência (CLAE) e corroborados com as medidas de acidez, que foram 

determinadas com auxílio do método AOCS Ca-5a-40. Foi observada uma boa co-

relação entre medidas realizadas por determinação de acidez e por CLAE, conforme 

é possível observar na Tabela 12. 

Em todos os experimentos assinalados com asterisco na Tabela 12, ou seja, 1 

ao 6, o tolueno foi adicionado ao meio de reação para facilitar a miscibilidade entre o 

metanol e o ácido láurico, conforme sugerido por Bazi et al. (2006). Porém, 

comparando-se o experimento 6, que foi realizado na presença de tolueno, com 7, 

que foi realizado na ausência de tolueno e nas mesmas condições de reação do 

experimento anterior, é possível observar que o uso do solvente orgânico não foi 
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acompanhado de uma melhora significativa no decréscimo da acidez. Este fato 

também foi observado por Ilgen et al. (2007) e, em função disto, a grande maioria 

dos ensaios subseqüentes foi realizado na ausência de tolueno, ou seja, apenas 

com ácido graxo, metanol e o catalisador heterogêneo no vaso de reação. 

  

Tabela 12. Resultados obtidos nas reações de esterificação (m)etílica do ácido láurico, oléico, esteáricos e 
ácidos graxos de tall oil. 

Amostra Ácido Álcool RM Cat. % Cat. T (ºC) % Acidez1 % Ésteres2 

1* Láurico Metanol 8:1 Zn2AlNO3 10 160 1,3 99,0 

2* Láurico Metanol 8:1 Zn2AlNO3 2 160 7,3 92,0 

3* Láurico Metanol 8:1 Zn2AlNO3 2 140 11,9 87,8 

4* Láurico Metanol 8:1 Zn3AlNO3 10 140 3,6 98,4 

5* Láurico Metanol 2:1 Zn2AlNO3 2 100 71,8 - 

6* Láurico Metanol 6:1 Zn2AlNO3 2 100 63,3 - 

7 Láurico Metanol 6:1 Zn2AlNO3 2 100 51,0 - 

8 Láurico Metanol 6:1 Zn2AlNO3 2 100 56,3 35,5 

9 Láurico Metanol 6:1 Zn2AlNO3 2 100 50,5 34,8 

10 Láurico Metanol 6:1 Zn3AlNO3 2 100 60,4 37,5 

11 Láurico Metanol 6:1 ZnAlCl 2 100 57,9 - 

12 Láurico Metanol 6:1 Zn2AlCl 2 100 57,8 - 

13 Láurico Metanol 6:1 Zn3AlCl 2 100 57,2 - 

14 Láurico Metanol 6:1 Zn4AlCl 2 100 56,7 - 

15 Láurico Metanol 6:1 Zn5AlCl 2 100 39,3 - 

Obs.: O tempo para todos os experimentos foi de 2 h. As amostras assinaladas com asterisco os experimentos foram 
conduzidos na presença de tolueno no meio de reação. 1 A acidez corresponde a porcentagem de ácidos graxos presentes 
na amostra, determinado de acordo com a norma AOCS Ca-5a-40. 2 A porcentagem de ésteres presentes na amostra, 
determinado por cromatografia a líquido de alta eficiência (CLAE). 
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Continuação da Tabela 12. Resultados obtidos nas reações de esterificação (m)etílica do ácido láurico, oléico, 
esteáricos e ácidos graxos de tall oil. 

Amostra Ácido Álcool RM Cat. % Cat. T (ºC) % Acidez1 % Ésteres2 

16 Láurico Metanol 6:1 Zn5AlCl 2 140 3,0 96,7 

17 Láurico Metanol 6:1 Zn2AlCO3 2 100 57, 6 - 

18 Láurico Metanol 6:1 Mg2AlCO3 2 100 62,7 - 

19 Láurico Metanol 6:1 Mg2AlCO3 2 140 37,7 61,6 

20 Láurico Metanol 6:1 Mg2AlNO3 2 100 75,3 - 

21 Láurico Metanol 6:1 Mg2AlNO3 2 140 44,9 54,5 

22 Láurico Metanol 6:1 Mg2AlNO3 2 140 45,2 54,2 

23 Oléico Metanol 6:1 Zn2AlNO3 5 80 81, 9 15,6 

24 Oléico Metanol 6:1 Zn2AlNO3 5 100 51,3 47,1 

25 Oléico Metanol 6:1 Zn2AlNO3 5 120 29,6 69,5 

26 Esteárico Metanol 6:1 Zn3AlNO3 2 140 1,5 96,4 

27 Esteárico Metanol 6:1 Zn2AlNO3 2 130 24,9 74,7 

28 Oléico Metanol 6:1 Zn3AlNO3 2 140 18,5 80,0 

29 Oléico Metanol 6:1 Zn2AlNO3 2 140 9,9 93,8 

30 Tall Oil Metanol 6:1 Zn3AlNO3 2 140 8,2 89,9 

31 Tall Oil Metanol 6:1 Zn2AlNO3 2 140 6,7 91,4 

32 Tall Oil Metanol 10:1 Zn4AlCl 2 140 6,7 93,1 

33 Láurico Etanol anidro 6:1 Zn5AlCl 2 140 13,9 88,3 

34 Láurico Etanol 95 % 6:1 Zn5AlCl 2 140 19,1 80,9 

35 Láurico Etanol 90 % 6:1 Zn5AlCl 2 140 35,8 64,9 

Obs.: O tempo para todos os experimentos foi de 2 h. As amostras assinaladas com asterisco os experimentos foram 
conduzidos na presença de tolueno no meio de reação. 1 A acidez corresponde a porcentagem de ácidos graxos presentes 
na amostra, determinado de acordo com a norma AOCS Ca-5a-40. 2 A porcentagem de ésteres presentes na amostra, 
determinado por cromatografia a líquido de alta eficiência (CLAE). 
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Os experimentos 1 e 2 foram realizados sob as mesmas condições de reação 

e com o mesmo catalisador Zn2AlNO3, porém, a quantidade de material lamelar no 

segundo experimento foi cinco vezes menor do que a do primeiro. Isto ocasionou 

um aumento de seis pontos percentuais (p.p.) no teor de acidez do produto e 

evidenciou que uma maior quantidade de sítios catalíticos faz com que a reação 

atinja um estado de equilíbrio químico mais rapidamente, lembrando que o tempo 

de reação para todos os experimentos foi fixado em 2 h. 

A influência da quantidade de catalisador também pôde ser avaliada 

considerando-se os experimentos 3 e 4, que foram igualmente realizados com o 

HDL Zn2AlNO3. No ensaio 4, a quantidade de catalisador foi cinco vezes maior que a 

empregada em 3, desse modo, a acidez da amostra obtida no experimento 3 foi de 

11,9 % e no experimento 4 de apenas 3,6 %, uma diferença de aproximadamente  

8 p.p.. 

O desempenho do Zn2AlNO3 na esterificação metílica do ácido láurico quando 

a temperatura de reação é elevada de 140 para 160ºC pode ser observado 

comparando-se os experimentos 2 e 3, que foram realizados sob as mesmas 

condições experimentais, porém, o primeiro foi realizado na temperatura mais 

elevada e o segundo na temperatura mais baixa (Tabela 12). Observa-se que o 

experimento realizado a 160 ºC resultou em uma amostra cuja acidez foi 8 p.p. 

menor. Pode-se efetuar comparações análogas observando-se os experimentos 1 e 

4, também realizados sob as mesmas condições experimentais. Observa-se que 

quando a temperatura foi elevada de 140 para 160 ºC a diferença de acidez entre os 

experimentos foi de apenas 2,3 p.p., mostrando que neste caso a elevação de 20ºC 

na temperatura não resulta necessariamente em uma melhora significativa no 
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desempenho do HDL em questão. Porém, os resultados obtidos quando se 

utilizaram 10 % de catalisador (experimentos 1 e 4) foram melhores que os obtidos 

com 2 % de catalisador (experimentos 2 e 3), ou seja, conforme já discutido o 

aumento na quantidade percentual de catalisador influencia positivamente o 

processo. 

Os experimentos 5 e 6 demonstraram que a atividade catalítica do HDL 

Zn2AlNO3 também é função do excesso de álcool no meio de reação. Os resultados 

destes experimentos mostraram que, quando a quantidade de catalisador foi de 2 % 

e a temperatura de reação foi de 100ºC, a elevação na razão molar metanol:ácido 

láurico (de 2:1 para 6:1) resultou em uma amostra com teor de acidez de 8,5 p.p. 

menor. 

A Tabela 12 ainda permitiu avaliar a repetibilidade dos procedimentos de 

esterificação realizados neste estudo, com base nos experimentos em que o mesmo 

catalisador (Zn2AlNO3) foi utilizado sob as mesmas condições experimentais (7, 8 e 

9). Os resultados obtidos nestes experimentos apresentaram um desvio padrão 

relativo de 3,2 % e revelaram a boa repetibilidade dos procedimentos experimentais. 

Com a intenção de avaliar se a queda na densidade de carga nas lamelas 

(menor teor de íons intercalados) tem alguma influência sob a atividade catalítica 

dos HDLs, foram efetuados ensaios em que relação molar Zn/Al foi alterada (Tabela 

12). Os experimentos 9 e 10 foram realizados sob as mesmas condições 

experimentais, porém, no primeiro experimento, o catalisador utilizado foi o 

Zn2AlNO3 e no segundo experimento, o catalisador escolhido foi o Zn3AlNO3. Os 

resultados mostraram que o catalisador com maior quantidade de zinco (o 

Zn3AlNO3) produziu uma amostra com menor acidez que o Zn2AlNO3, com diferença 
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no teor de acidez de 10,1 p.p. (Tabela 12). No caso em que o íon cloreto está 

intercalado entre as lamelas, não houve variação significativa nos resultados quando 

a razão Zn/Al mudou de 1 até 4 (Figura 23) mas, quando estão razão passou para 5, 

a diferença no teor de acidez em relação à média das respostas obtidas nos quatro 

ensaios anteriores foi de 18,1 p.p.. Isto indicou que a diminuição na densidade de 

carga nas lamelas melhora a resposta catalítica do material lamelar em reações de 

metanólise do ácido láurico. 
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A Figura 23 também apresenta os resultados obtidos com HDLs do sistema 

Zn/Al, que foram intercalados com os ânions nitrato, cloreto e carbonato para então 

serem utilizados como catalisadores na esterificação metílica do ácido láurico. A 

resposta apresentada para o Zn2AlNO3 corresponde à média aritmética das 

respostas obtidas nos experimentos 7, 8 e 9.  

 



 84

O desempenho obtido com o uso HDLs do sistema Zn/Al intercalados com o 

íon carbonato e cloreto na esterificação metílica do ácido láurico foram análogos 

(Figura 23). Porém, com HDL do sistema Zn/Al intercalado com o íon nitrato o 

resultado foi ligeiramente melhor, com diferença de 5 p.p. nas medidas de acidez. 

Comparando-se os resultados obtidos com os HDLs do sistema Zn/Al e Mg/Al, 

ambos intercalados com o íon carbonato e com razão molar entre os metais de 2 

(Figura 23), observa-se que o sistema Zn/Al apresenta melhor desempenho na 

esterificação metílica do ácido láurico. Uma comparação análoga, envolvendo os 

HDLs que possuem o íon nitrato intercalado, ao invés de carbonato, confirma o 

melhor desempenho do sistema Zn/Al, com uma importante vantagem de 22,7 p.p. 

nas medidas de acidez. 

Nos experimentos 20 e 21 o Mg2AlNO3 foi utilizado na esterificação metílica do 

ácido láurico nas temperaturas de 100 e 140°C, respectivamente. Os resultados 

mostraram que houve um ganho de 30,4 p.p. no decréscimo da acidez com a elevação 

da temperatura. O experimento 22 é uma duplicata do experimento 21 e os seus 

resultados demonstraram, mais uma vez, a boa repetibilidade dos procedimentos 

experimentais. 

O experimento 21 e 19 também foram realizados sob as mesmas condições 

experimentais, porém, empregando Mg2AlNO3 e Mg2AlCO3 como catalisadores, 

respectivamente (Tabela 12). Os resultados mostraram uma vantagem da ordem de 

7 p.p. no decréscimo da acidez do produto derivado do catalisador que continha íons 

carbonato intercalados na matriz em comparação com o HDL com íons nitrato 

intercalados, quando os experimentos foram realizados a 140ºC. Em experimentos 
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realizados a 100ºC a diferença de acidez foi da ordem de 12 p.p., sendo novamente 

obtida melhor resposta com o HDL intercalado com o íon carbonato. 

O HDL Zn2AlNO3 também foi utilizado como catalisador na esterificação 

metílica do ácido oléico. As reações foram conduzidas com 2 % de catalisador e 

razão molar 6:1 em temperaturas de 80, 100, 120 e 140 ºC (Tabela 12). Os 

resultados podem ser visualizados na Figura 24 e mostram que há uma correlação 

linear entre as variáveis teor de acidez e temperatura, com melhor resposta catalítica 

do material lamelar em temperatura mais elevadas. 
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Figura 24.  Desempenho do HDL Zn2AlNO3 como catalisador na esterificação metílica do ácido oléico em 
diferentes temperaturas.  

 
Os HDLs Zn2AlNO3 e Zn3AlNO3 também apresentaram atividade na 

esterificação metílica do ácido esteárico (Tabela 12), tendo sido obtidas amostras 

com teor de acidez de 1,5 e 24,9 % em temperaturas de 140 e 130ºC, 

respectivamente. 

Os ácidos graxos obtidos do tall oil foram então testados como matéria-prima 

para esterificação metílica, utilizando como catalisador os HDLs Zn2AlNO3 e 
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Zn3AlNO3 (Tabela 12). Foram obtidas amostras com teor de acidez 8,2 e 6,7 %, 

utilizando, respectivamente, os HDLs com razão molar Zn/Al de 2 e 3. Estes 

resultados são importantes porque esta matéria-prima é composta por uma mistura 

complexa de ácidos graxos. 

Foram realizados ainda alguns testes com o HDL Zn5AlCl na esterificação do 

ácido láurico utilizando etanol anidro e etanol hidratado contendo até 10 % de água. 

Os resultados obtidos por CLAE estão apresentados graficamente na Figura 25 e 

mostram que atividade do HDL em questão é maior quando se utiliza metanol anidro 

em relação ao etanol anidro, resultado este que corroboram com dados disponíveis 

na literatura com experimentos realizados em meio homogêneo. Entretanto, a Figura 

25 também mostra que o catalisador é ativo quando se utiliza etanol com até 10 % 

de água como agente de esterificação e que a atividade catalítica do material 

lamelar diminui na medida em que se aumenta o teor de água no etanol. Os perfis 

cromatográficos de algumas amostras da Tabela 12 são mostrados nas Figuras 26 e 

27, onde é possível observar o aumento da intensidade relativa do pico do laurato 

com a elevação da temperatura. 
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Figura 25.  Desempenho do HDL Zn5AlCl como catalisador na esterificação etílica do ácido láurico a 140°C, RM 
6:1, 2 % de catalisador por 2 h. 
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Figura 26. Perfis cromatográficos obtidos por CLAE das amostras: (a) 10, obtida a 100ºC e; (b) 16, obtido a 
140ºC. Ambas as reações foram realizadas com RM 6:1, 2 % de catalisador por 2 h utilizando metanol anidro 
como agente de esterificação e Zn5AlCl como catalisador. 
 

 
Figura 27. Perfis cromatográficos obtidos por CLAE das amostras: (c) 35, obtida com etanol 90 % e; (d) 33, 
obtida com etanol anidro. Ambas as reações foram realizadas com RM 6:1, 2 % de catalisador por 2 h a 140°C 
utilizando Zn5AlCl como catalisador. 
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4.3.2 Hidroxinitrato de Zinco (Zn2(OH)8(NO3)2)   

 
A Tabela 13 mostra os resultados obtidos nas reações de esterificação 

metílica de ácidos graxos. As amostras foram novamente analisadas pelo método 

AOCS Ca-5a-40 e, em vários casos, os valores de acidez foram comparados com 

resultados obtidos por CLAE. A Tabela 13 mostra ainda que houve uma boa 

correlação nos resultados obtidos pelas duas técnicas. 
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Tabela 13. Resultados obtidos nas reações de esterificação (m)etílica de ácidos graxos catalisada por 
hidroxinitrato de zinco (HNZ). 

Amostra Ácido Álcool RM % Cat. T (ºC) % Acidez1 % Ésteres2 

1 Láurico Metanol  6:1 2 100 51,9 - 
2 Láurico Metanol  6:1 2 120 38,6 - 
3 Láurico Metanol  6:1 2 140 4,8 87,1 
4 Láurico Metanol  2:1 2 140 9,6 84,9 
5 Láurico Metanol  6:1 6 140 1,5 95,7 
6 Láurico Metanol  2:1 6 140 1,2 95,6 
7 Láurico Metanol  4:1 4 140 2,2 96,2 
8 Láurico Metanol  4:1 4 140 1,3 97,4 
9 Láurico Metanol  4:1 4 140 1,1 96,8 
10 Láurico Metanol  4:1 4 140 1,5 98,4 
11 Láurico Metanol  6:1 2 160 1,2 97,7 
12 Láurico Metanol 6:1 2 160 1,4 96,5 
13 Láurico Metanol  6:1 2 100 50,5 - 
14 Láurico Etanol Anidro 6:1 2 100 64,8 - 
15 Láurico Etanol Anidro 6:1 2 140 14,9 - 
16 Láurico Etanol 95 % 6:1 2 140 31,3 - 
17 Láurico Etanol 95 % 6:1 2 100 62,1 - 
18 Láurico Etanol 90 % 6:1 2 100 74,3 20,6 
19 Láurico Etanol 90 % 6:1 2 140 45,4 48,8 
20 Tall Oil Metanol  6:1 2 120 29,7 70,0 
21 Tall Oil Metanol  6:1 2 140 5,2 94,6 
22 Oléico Metanol 6:1 2 100 43,4 56,5 
23 Oléico Metanol 6:1 2 120 11,8 87,5 
24 Oléico Metanol 6:1 2 140 4,5 95,3 
25 Esteárico Metanol 6:1 2 100 64,6 35,2 
26 Esteárico Metanol 6:1 2 120 15,2 84,2 
27 Esteárico Metanol 6:1 2 140 0,7 99,1 
28 Esteárico Metanol 10:1 6 140 0,7 99,2 

Obs.: O tempo para todos os experimentos foi de 2 h, com exceção de 10 que foi 5 h. 1 A acidez corresponde a 
porcentagem de ácidos graxos presentes na amostra, determinado de acordo com a norma AOCS Ca-5a-40. 2 A 
porcentagem de ésteres presentes na amostra, determinado por cromatografia a líquido de alta eficiência (CLAE). 
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Os experimentos 1, 2 e 3 (Tabela 13) foram realizados sob as mesmas 

condições experimentais, variando-se apenas a temperatura. Foi observado que 

o teor de acidez diminuiu de 51,9 % a 100 °C para 4,8 % a 140 °C. A utilização do 

catalisador na temperatura de 160 ºC (experimentos 11 e 12), nas mesmas 

condições que os experimentos supracitados, confirmaram que o desempenho do 

catalisador melhora sensivelmente com a elevação da temperatura, sendo 

conseguidas amostras com acidez da ordem de 1 %. Estes dois experimentos (11 

e 12) constituem uma duplicata e mostram à boa repetibilidade dos 

procedimentos experimentais. 

Os experimentos 3 ao 6 (Tabela 13) constituem um planejamento fatorial (PF) 

22 com dois níveis e duas variáveis. Para a variável RM (razão molar metanol:ácido 

láurico), o nível inferior foi de 2:1 e o superior de 6:1 e, para a variável CAT 

(quantidade percentual de catalisador em relação a massa de ácido láurico presente 

no meio de reação), o inferior foi de 2 % e o superior de 6 %. A temperatura foi fixada 

em 140ºC e o tempo em 2 h. Os experimentos 7 a 10 constituem uma quadruplicata 

no ponto central, que foi utilizado para cálculo do desvio padrão relativo do sistema. A 

Tabela 14 mostra o resultado dos efeitos isolados e dos efeitos de interação entre as 

variáveis estudadas. 

 

Tabela 14. Efeitos isolados e as interações das variáveis CAT e RM no planejamento fatorial 22. A média dos 
resultados foi 94,0 ± 1,5 %. 

Variável/Interação Efeito (p.p.) 

RM (razão molar) 1,1 ± 4,6 
CAT (catalisador) 9,6 ± 4,6 

CAT:RM -1,0 ± 4,6 
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Os resultados apresentados na Tabela 14 mostram que a variável CAT é a 

mais importante dentre as estudadas. O efeito da variável RM é pouco significativo, 

principalmente considerando que o erro experimental é maior que o valor do efeito 

calculado desta variável. Comparando-se os experimentos 3 e 4 (Tabela 13), em que 

a quantidade de catalisador foi mantida em 2 % e a razão molar variou de 2:1 para 

6:1, foi possível observar um pequeno decréscimo no teor de acidez de 4,8 p.p.. No 

caso dos experimentos 5 e 6 (Tabela 13) em que a quantidade de catalisador foi 

mantida em 6 % e a razão molar metanol:ácido láurico variou, novamente, de 2:1 

para 6:1, praticamente não houve decréscimo no teor de acidez.  

Comparando-se os experimentos 3 e 5 (Tabela 13), em que a razão molar foi 

mantida em 6:1 e a quantidade de catalisador passou de 2 para 6 % em relação à 

massa do ácido láurico, observa-se um aumento no teor de ésteres de 8,6 p.p.. Os 

experimentos 4 e 6 (Tabela 13) revelam a mesma tendência, ou seja, com um 

decréscimo de 8,4 p.p. no teor de acidez quando a quantidade de catalisador passa 

de 2 para 6 %.  

A Figura 28 apresenta um diagrama de interpretação do PF 22. O valor no 

centro da Figura (1,5 %) corresponde a uma média aritmética dos quatro 

experimentos realizados no ponto central do PF. O valor ligeiramente maior 

encontrado na resposta do PF no ponto central se deve a efeitos de interações entre 

as variáveis e/ou a um erro experimental (Tabela 14). Em resumo, os resultados 

obtidos nas reações de esterificação metílica do ácido láurico mostraram que a 

atividade catalítica do HNZ é muito sensível à elevação da temperatura. Por outro 

lado, embora exista alguma interação entre as variáveis, o aumento na quantidade 
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de sítios catalíticos no meio de reação tem resposta mais pronunciada sobre o 

rendimento da reação do que o aumento da razão molar metanol:ácido láurico.  

 

-1

+1

-1 +1 RM

CAT
1,2 1,5

9,6 4,8

-0,3

-4,8

-8,4 -3,31,5

 
Figura 28. Diagrama com os resultados do planejamento fatorial, onde CAT = quantidade percentual de 
catalisador e RM = razão molar metanol:ácido láurico. Os números apresentados no diagrama são valores 
percentuais de ácido láurico presentes nas amostras. 

 

Ainda foram efetuados alguns testes para verificar a atividade catalítica do 

HNZ em reações de esterificação etílica do ácido láurico. Foram realizados 

experimentos a 100 (14, 17 e 18) e 140ºC (15, 16 e 19) utilizando etanol anidro e 

hidratado com até 10 % em volume de água. Todos os experimentos foram 

efetuados com 2 % de catalisador, razão molar metanol:ácido láurico de 6:1 e 2 h de 

reação (Tabela 13). Os resultados podem ser visualizados graficamente na Figura 

29.  

Os experimentos 1 e 14 foram realizados a 100ºC sob as mesmas condições 

experimentais, variando-se apenas a natureza química do álcool reagente. Os resultados 

mostram que o resultado é melhor quando o metanol é utilizado como agente de 
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esterificação, com ganhos no decréscimo do teor de acidez da ordem de 7 p.p. (Tabela 

13). Tal comportamento é relativamente análogo aos processos realizados em meio 

homogêneo e também ao observado quando os HDLs foram utilizados como catalisadores 

heterogêneos nestas reações. A maior reatividade do metanol em relação ao etanol 

também pode ser observada comparando-se os experimentos 3 e 15, realizados à 140ºC 

em condições análogas aos experimentos anteriores (1 e 14). Nesta temperatura, o ganho 

no decréscimo do teor de acidez foi da ordem de 10 p.p.. A comparação dos experimentos 

15, 16 e 19, realizados sob as mesmas condições a 140ºC (Figura 29), também permite 

observar que a atividade do catalisador decresce com o aumento do teor de água no 

etanol. Porém, o catalisador se demonstrou ativo na presença de até 10 % de água no 

etanol utilizado como agente de esterificação. 
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Figura 29.  Desempenho do hidroxinitrato de zinco como catalisador na esterificação etílica do ácido láurico. 

 

Diversos catalisadores já foram propostos como ativos em reações de 

esterificação (Faria et al .2003; Pisarello et al. 2007; Jermy e Pandurangan, 2005; 

Narasimharao et al., 2007). Entretanto, a atividade catalítica destes materiais são 

usualmente sensíveis à presença de água e a ativação do catalisador geralmente 
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http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WHJ-4NK47B6-1&_user=10&_coverDate=06%2F10%2F2007&_alid=775316608&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6852&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=18edf957f
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necessita de altas temperaturas para eliminação da água adsorvida durante o 

processo. Em função dos HSLs e também dos HDLs serem sintetizados por 

precipitação em meio aquoso e ainda pelo fato da água fazer parte da estrutura 

cristalina do material, este não necessitam ser aquecidos a temperaturas elevadas 

antes do seu uso em catálise. Teoricamente, o material poderia ser simplesmente seco 

a 70ºC em estufa a vácuo. Esta hipótese foi corroborada com o resultado obtido no 

experimento 17, em que a quantidade de água no etanol utilizado como agente de 

esterificação foi de 5 % e a resposta obtida foi próxima daquela obtida no experimento 

14 (Tabela 13).  

A utilização de bioetanol na produção de biodiesel é mais interessante para o 

Brasil em comparação ao uso do metanol, porém, devido ao etanol ser muito 

higroscópico, a reutilização do excesso empregado nas reações de (trans)esterificação 

geralmente exige uma etapa adicional de desidratação. O catalisador utilizado neste 

trabalho dispensa este processo adicional, o que pode ser comprovado comparando-se 

a resposta obtida no experimento 17, em que teor de água no etanol esteve próximo da 

azeotropia, com a obtida no experimento 14, em que se utilizou etanol anidro. Estas 

observações também são válidas quando os HDLs são utilizados como catalisadores 

nestas reações. Os perfis cromatográficos de algumas amostras são mostrados nas 

Figuras 30 e 31, onde é possível observar o aumento da intensidade relativa do pico do 

laurato com a elevação da temperatura. 

Foram ainda efetuados testes de esterificação dos ácidos graxos de tall oil 

(TOFA). Foram obtidas amostras com teor de acidez da ordem de 5 % (a 140ºC) e 

30 % (a 120ºC). Estes resultados são ligeiramente melhores que os obtidos na 

esterificação metílica do ácido láurico sob condições análogas (Tabela 13). O 
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catalisador HNZ foi também utilizado na esterificação metílica dos ácidos oléico e 

esteárico em temperaturas de 100, 120 e 140ºC, com as reações sendo conduzidas 

com 2 % de catalisador, RM 6:1 por 2 h (Tabela 13). Os resultados podem ser 

visualizados graficamente na Figura 32. Para efeito comparativo, a Figura 32 

também inclui os resultados obtidos em condições análogas de experimentos que 

utilizaram o ácido láurico como substrato para reação.  

 

 

 

Figura 30. Perfis cromatográfico obtidos por CLAE de amostras: (a) 13, obtida a 100ºC e; (b) 3, obtido a 140ºC. 

 

 

Figura 31. Perfis cromatográficos obtidos por CLAE das amostras: (c) 17, obtida a 100ºC e (d) 15, obtido a 140ºC. 
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Os resultados mostram que o desempenho do catalisador, em ambos os 

casos (Figura 32) melhora com a elevação da temperatura. A atividade do 

catalisador mostrou-se melhor com o ácido oléico a 100ºC, porém, a 120ºC, foi muito 

próximo ao desempenho obtido com o ácido esteárico e, a 140ºC, o resultado com 

ácido esteárico foi melhor que o obtido com o ácido oléico. A 140ºC, os resultados 

obtidos com os ácidos oléico e esteárico foram melhores que o obtido com o ácido 

láurico, induzindo a concluir que, nesta temperatura, o desempenho do catalisador é 

melhor com ácidos graxos de cadeia longa e saturada.  
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Figura 32. Resultados obtidos na esterificação metílica dos ácidos oléico, esteárico e láurico utilizando como 
hidroxinitrato de zinco (HNZ) como catalisador. 

 
4.3.3 Óxidos Inorgânicos em Reações de Esterificação  

 
Foram realizados alguns testes com ODLs oriundos da calcinação do HDL 

Zn2AlCO3 e OSLs obtidos da calcinação do HNZ como catalisadores na esterificação 
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metílica do ácido láurico. Para efeito de comparação, optou-se também por preparar 

uma mistura de óxidos comerciais ZnO:Al2O3 na mesma proporção molar em que se 

obteve estes óxidos quando da calcinação do HDL supracitado. Todos os sólidos 

foram calcinados a 450ºC por 2 h, sendo que os resultados obtidos encontram-se na 

Tabela 15, bem como as condições de síntese utilizadas. As medidas de acidez 

foram realizadas utilizando-se método AOCS Ca-5a-40 e o teor de ésteres foi 

novamente determinado por CLAE. 

Os resultados mostram que ambos os óxidos são bastante ativos na 

esterificação metílica do ácido láurico. Ainda é possível observar ainda que não 

houve diferença na atividade catalítica de ODLs oriundos da calcinação de HDLs, 

OSL oriundo da calcinação de HSLs ou mesmo de óxidos comerciais sob as 

condições escolhidas para os experimentos (Tabela 15).  

Como as condições de reação utilizadas no experimento 2 não são as mesmas 

utilizadas nos outros dois experimentos descritos na Tabela 15, as comparações 

entre ambos os experimentos é inadequada. Contudo, os resultados obtidos nos 

experimentos 1 e 3 são muito  próximos do obtido no experimento 2, de modo que o 

aumento da quantidade de catalisador e/ou RM não geraram grandes reflexos na 

medida do teor de ésteres. Com isso, os resultados da Tabela 15 demonstram que 

ambos os sistemas catalíticos possuem atividade elevada em reações de 

esterificação metílica do ácido láurico. 

Tabela 15. Resultados obtidos na esterificação metílica do ácido láurico utilizando catalisadores distintos. 

Experimento Catalisador % Catalisador RM Acidez (%) Ésteres (%) 

1 ODLs  ZnO/Al2O3 2 6:1  1,4 98,3 
2 OSLs  ZnO 6 10:1 0,4 99,4 
3 ZnO/Al2O3 comercial 2 6:1 1,7 98,8 
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4.4 RECUPERAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS LAMELARES 

APÓS O USO EM REAÇÕES DE ESTERIFICAÇÃO  

 
Todos os catalisadores, após o uso, foram lavados com solução 1:1 de 

etanol:hexano, 1:1 (v/v) e seco a 70ºC até peso constante.  Em seguida, os sólidos 

foram analisados por IVTF e DRX para verificar possíveis alterações em sua 

estrutura química.  

 

4.4.1 Hidróxidos Duplos Lamelares  

 
A Figura 33 apresenta o DRX dos HDLs do sistema Zn/Al intercalados com o íon 

cloreto, após uso como catalisador na esterificação metílica do ácido láurico. O padrão 

de difração observado é característico de um sólido cristalino lamelar cujo espaçamento 

basal, determinado de acordo com a Lei de Bragg, é da ordem de 29 Å, ou seja, um 

valor não é mais compatível com a presença de íon cloreto no espaço interlamelar.  

A Figura 34 mostra o espectro de IVTF da série de HDLs supracitada após uso na 

esterificação do ácido láurico. Em todos os casos, é observada uma banda em 2954 

cm-1, que foi atribuída à deformação axial assimétrica da ligação C-H em grupamentos 

metílicos. A deformação simétrica desta ligação, que seria esperada em 2971 cm-1, não 

foi observada porque este modo de vibração é bastante sensível ao arranjo dos 

grupamentos alquílicos e se desloca para freqüências mais elevadas com o aumento da 

desordem conformacional das cadeias carbônicas (Yukhin et al., 2004). A deformação 

axial assimétrica de C=O em ânions carboxilato é observada em 1541 cm-1 e a 

deformação axial simétrica, em 1394 cm-1, enquanto que as bandas centradas em 1463 

e 722 cm-1 são atribuídas às deformações angulares de carbonos metilênicos. 
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Figura 33. Difratograma de raios X dos HDLs do sistema Zn/Al intercalados com o íon cloreto após uso como 
catalisador na esterificação metílica do ácido láurico.  
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Figura 34. Espectros de IVTF dos HDLs do sistema Zn/Al intercalados com o íon cloreto  após uso como 
catalisador na esterificação metílica do ácido láurico.  

 

 



 99

A Figura 35 apresenta o DRX e o IVTF do HDL Zn2AlCO3 após uso na 

esterificação metílica do ácido láurico. De modo análogo aos materiais anteriores, o 

espaçamento basal de 28,6 Å não é mais compatível com a presença de íons 

carbonato no espaço interlamelar. A presença de bandas largas é devida à presença 

de água pelo fato do material em questão ser muito higroscópico. Os picos de 

difração, mais largos, são relativos à baixa ordem estrutural do material e a banda 

centrada em 20° de 2 theta relativa às cadeias de hidrocarboneto em conformação 

desordenada (Yukhin et al., 2004). O espectro de IVTF mostra deformações axiais de 

C–H em carbonos metílicos e metilênicos em 2959, 2924 e 2853 cm-1 e a deformação 

angular desta mesma ligação química em 1467 cm-1. As bandas centradas em 1588 e 

1414 cm-1 foram atribuídas às deformações axiais do íon carboxilato.   
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Figura 35. Difratograma de raios X (a) e espectro de IVTF (b) do HDL Zn2AlCO3 após uso como catalisador na 
esterificação metílica do ácido láurico. 
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A Figura 36 mostra o DRX e IVTF do sólido recuperado após o uso do Zn3AlNO3 

na esterificação do ácido láurico e do Zn2AlNO3 após o esterificação dos ácidos 

esteárico e oléico. O espaçamento basal de 29,2 Å (Figura 36) não é mais compatível 

com a presença de íons nitrato no espaço interlamelar. Esta proposta é novamente 

reforçada pelo espectro de IVTF que, assim como os espectros apresentados nas 

Figuras 34 e 35, apresenta bandas centradas em 2951, 2920 e 2849 cm-1 

(deformações axiais de C-H em carbonos metílicos e metilênicos), 1461 cm-1 

(deformação angular de C-H em carbonos metilênicos) e 1537 e 1395 cm-1 (modos de 

vibração do ânion carboxilato). A banda centrada em 1744 cm-1 é devida a presença 

de resquícios de ácido carboxílico na amostra. Estes resultados sugerem que o íon 

nitrato foi substituído por laurato no espaço interlamelar (Taylor e Ellis, 2007).  

A Figura 36 mostra ainda que o uso do HDL Zn2AlNO3 como catalisador na 

esterificação do ácido esteárico resultou na troca dos íons nitrato no espaço 

interlamelar por íons estearato. Esta hipótese é reforçada pelo valor do espaçamento 

basal do sólido recuperado após o fenômeno de catálise (41,4 Å), que é coerente 

com a presença dos íons estearato na estrutura do material supracitado (Taylor e 

Ellis, 2007). O espectro de IVTF mostra bandas características de deformações 

axiais de carbonos metílicos e metilênicos e também de íons carboxilato, conforme 

discutido acima para o sólido recuperado após o uso do Zn3AlNO3 na esterificação 

do ácido láurico. De modo análogo, pode-se observar que o uso do mesmo HDL 

Zn2AlNO3 como catalisador na esterificação do ácido oléico resultou na troca dos 

íons nitrato por íons oleato (Figura 36). Estas observações são coerentes com o 

valor do espaçamento basal do sólido recuperado após a reação (41,2 Å) e também 

com as bandas que podem ser observadas no espectro de IVTF, análogas às já 

 

 



 101

observadas para os sólidos recuperados após o uso do Zn3AlNO3 na esterificação 

do ácido láurico e do Zn2AlNO3 na esterificação do ácido esteárico.  
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Figura 36. Difratograma de raios X (a) e espectro de IVTF (b) do HDL Zn3AlNO3 após uso como catalisador na 
esterificação do ácido láurico e do HDL Zn2AlNO3 após a esterificação dos ácidos  esteárico e oléico. Os símbolos 
“AO”, “AE” e “AL”, correspondem respectivamente aos ácidos oléico, esteárico e láurico. 

 

No DRX (Figura 37a) do HDL Mg2AlNO3 após uso na esterificação metílica do 

ácido láurico, é possível encontrar um misto de material cristalino, com espaçamento 

basal da ordem de 29,3 Å, compatível com a presença de íons laurato no espaço 

interlamelar, e material amorfo, denunciando alguma dificuldade de formação deste 

material lamelar no meio de reação. A banda intensa em 20º de 2 theta no DRX foi 

atribuída à desordem estrutural das cadeias carbônicas (Yukhin et al., 2004).  
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O IVTF mostra as mesmas bandas já discutidas para anteriormente referente a 

deformações axiais de C-H carbonos metílicos e metílicos (2955, 2923 e 2852 cm-1) 

e a deformação angular desta mesma ligação química em 1467 cm-1. As bandas 

referentes a modos de vibração de íons carboxilato estão centradas em 1588 e 1413 

cm-1. 
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Figura 37. Difratograma de raios X (a) e espectro de IVTF (b) do HDL Mg2AlNO3 após uso como catalisador na 
esterificação metílica do ácido láurico. 
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4.4.2 Hidroxinitrato de Zinco (HNZ) 

 

O HNZ, após uso como catalisador, foi separado do meio por filtração e então 

submetido a várias etapas de lavagem com solução etanol:hexano, 1:1 (v/v). Após 

as etapas de lavagem, o sólido assim obtido foi seco em estufa a 70°C até peso 

constante. A Figura 38 apresenta o DRX e o IVTF do HNZ recuperado após a 

esterificação metílica do ácido láurico. 
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Figura 38. Difratograma de raios X (a) e espectro de IVTF (b) do HNZ após uso como catalisador na esterificação 
metílica do ácido láurico. 
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Novamente, o espaçamento basal encontrado foi de 29,3 Å (Figura 38a), 

sugerindo que os íons nitrato foram substituídos pelos íons laurato no material 

lamelar. Está hipótese é ainda reforçada pelo espectro de IVTF também apresentado 

na Figura 38b. As bandas com números de onda centrados em 2953, 2918 e 2849 

cm-1 são atribuídas aos modos de vibração das deformações axiais de C-H de 

carbonos metílicos e metilênicos, a banda centrada em 1463 cm-1 às deformações 

angulares destas mesmas ligações e as bandas centradas em 1541 e 1397 cm-1, 

aos modos de vibração do íon carboxilato.  

 

4.4.3. Óxidos Inorgânicos  

 

O ODL e o OSL, oriundos da calcinação do Zn2AlCO3 e do HNZ, 

respectivamente, bem como uma mistura de óxidos comerciais ZnO:Al2O3, na 

proporção molar de 2:1, foram purificados após o uso como catalisadores na 

esterificação metílica do ácido láurico. Em seguida, estes sólidos foram analisados 

por DRX (Figura 39) e IVTF (Figura 40) com o intuito de verificar possíveis 

alterações em suas respectivas estruturas químicas. 

Os resultados obtidos na caracterização por DRX (Figura 39) mostram, 

independentemente de o óxido ser estruturado ou não, que estes materiais (ZnO e 

ZnO/Al2O3) se transformam em carboxilatos metálicos após o uso como catalisador 

na esterificação do ácido láurico. Os difratogramas são característicos de materiais 

com elevada cristalinidade e o espaçamento basal, determinado com base nos 

resultados de DRX e com o auxílio da Lei de Bragg, são sempre iguais a 29,3 Å em 

todos os casos. 
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 A hipótese de que os materiais supracitados se transformaram em carboxilato 

é novamente reforçada com os resultados obtidos por IVTF (Figura 40), onde é 

possível observar bandas centradas em 2955, 2921 e 2849 cm-1, referentes às 

deformações axiais de C-H em carbonos metílicos e metilênicos, em 1462 cm-1, 

referente a deformações angulares destas mesmas ligações e em 1541 e 1397 cm-1, 

referentes aos modos de vibração do ânion carboxilato. 
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Figura 39. Resultados obtidos na caracterização por DRX LDO oriundo da calcinação do Zn2AlCO3 e OSL, do 
HNZ e da mistura de óxidos comerciais ZnO/Al2O3 após uso na esterificação metílica do ácido láurico. 
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Figura 40. Resultados obtidos na caracterização por DRX dos ODLs oriundos da calcinação do Zn2AlCO3 e HNZ 
e da mistura de óxidos comerciais ZnO/Al2O3 após uso na esterificação metílica do ácido láurico. 
 

4.4.4 Discussão Complementar Sobre a Mudança na Estrutura Química dos 

Catalisadores Lamelares Após o Uso na Esterificação do Ácido Láurico   

 

Os resultados obtidos na caracterização por IVTF e DRX dos catalisadores 

lamelares, após o uso em reações de esterificação do ácido láurico, mostraram 

alguma regularidade que se demonstrou independe do tipo de catalisador de partida, 

HDL ou HSL. O perfil dos difratogramas de raios X é sempre muito parecido e o 

espaçamento basal é sempre da ordem de 29 Å. Os espectros de IVTF dos 
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materiais lamelares, após pelo menos um ciclo de reação, acusaram 

sistematicamente a presença de bandas características de deformações axiais de 

carbonos metílicos e metilênicos e de íons carboxilato, indicando que houve 

mudanças estruturais nos HDLs e no HNZ. Com a intenção de melhor caracterizar o 

sólido recuperado após uso na catálise, foi determinada a curva TG/DSC do 

catalisador HNZ após uso na esterificação metílica do ácido láurico e o resultado 

encontra-se apresentado na Figura 41.  

A Figura 41 demonstra que o material sólido, recuperado após o uso do HNZ 

como catalisador na esterificação metílica do ácido láurico, é estável até 

aproximadamente 175ºC, porém, a 135ºC, há um pico endotérmico associado à 

absorção de energia pela amostra, devido provavelmente a uma fusão do material 

lamelar. Em 175ºC, inicia-se a perda de água, que dura até aproximadamente 277ºC, 

com perda de 10,6 % em massa. A 327ºC, observa-se o início da queima de matéria-

orgânica, que teve como máximo a temperatura de 380ºC e terminou na temperatura de 

aproximadamente 467ºC. A perda de massa (água + matéria orgânica) até esta 

temperatura foi de aproximadamente 81,9 %. O teor de óxido de zinco ao final da 

análise foi de 17,33 %, sendo bastante próximo ao valor teórico de cinzas que seriam 

geradas pela queima do laurato de zinco (C24H26O4Zn), que é de 17,54 %. Em função 

do exposto, suspeitou-se que o sólido em questão poderia ser o laurato de zinco (LZ). 

Com a intenção de verificar se esta hipótese era verdadeira, optou-se por sintetizar 

o LZ e comparar dados de DRX e IVTF com os resultados obtidos na análise dos sólidos 

oriundos da utilização de HDLs e do HNZ na esterificação metílica do ácido láurico.   

 

 



 108

0 200 400 600 800 1000

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Endo

Exo

DTA

TG

Temperatura (°C)

Va
ria

çã
o 

de
 m

as
sa

 (%
)

0

10

D
TA

 (a.u.)

 
Figura 41. Curva de análise térmica (TG/cDTA) do catalisador (HNZ) após um ciclo de esterificação metílica do 
ácido láurico. 

 
A Figura 42 mostra o DRX e o IVTF do LZ. O espaçamento basal, determinado de 

acordo com a Lei de Bragg (29,3 Å), é da mesma ordem de grandeza dos valores 

encontrados para todos os sólidos oriundos da utilização dos HDLs ou do HNZ em 

reações de esterificação. Os perfis de difração também são idênticos e induzem à 

conclusão de que se trata do mesmo material. Além disso, no IVTF (Figura 42), é 

possível encontrar todas as bandas que, por várias vezes, foram atribuídas às 

deformações axiais de C-H em carbonos metílicos e metilênicos (2953, 2918 e 2849 

cm-1), angular da mesma ligação química em 1463 cm-1 e de íons carboxilato (1541 e 

1397 cm-1). Observa-se ainda que a impressão digital do LZ nos espectros de IVTF, 

bem como dos sólidos oriundos da utilização dos materiais lamelares em reações de 
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esterificação, são muito similares. Toda esta discussão reforça a hipótese de que o 

verdadeiro catalisador nas reações de esterificação metílica do ácido láurico foi de fato 

o LZ.  
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Figura 42. Difratograma de raios X (a) e espectro de IVTF (b) do laurato de zinco. 

 

A maneira encontrada para reforçar a hipótese supracitada foi submeter o LZ ao 

uso como catalisador na esterificação do ácido láurico nas mesmas condições em que 

um dos catalisadores lamelares (HDL ou HSL) já havia sido testada. Entretanto, devido 

às mudanças na estrutura química dos materiais lamelares, a simples pesagem de uma 

quantidade equivalente em massa de LZ, em relação massa utilizada de outros 
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materiais lamelares, não seria adequada. Deste modo, o critério adotado para a medida 

da quantidade percentual de catalisador a ser adicionado ao meio de reação foi 

estabelecido com base na curva de análise térmica. De acordo com os dados da curva 

TG/DSC do LZ (Figura 41), existem 17,33 g de ZnO em 100 g de LZ ou, de modo 

análogo, pode-se dizer que existem 13,92 g de zinco em 100 g de LZ. 

Como ambas as classes de materiais lamelares (HDL e HSL) se transformaram 

em LZ durante a esterificação do ácido láurico, optou-se por testar o LZ sintetizado 

externamente ao meio de reação em condições análogas às que o HNZ foi utilizado. 

Em função desta escolha, foi preciso determinar a quantidade de zinco presente no 

HNZ. Esta informação foi obtida determinando-se a curva TG/DSC do HNZ e os 

resultados são apresentados na Figura 43. 
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Figura 43. Curva de análise térmica (TG/cDTA) do HNZ puro. 
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A curva (Figura 43) mostra que a estrutura lamelar do material é estável até 

aproximadamente 175ºC. Em 72ºC, inicia-se a perda de água que dura até 

aproximadamente 242ºC, com perda de 15 % da massa. A 280ºC, inicia-se o processo 

de desidroxilação e eliminação dos íons nitrato, que tem seu máximo em 312ºC e 

termina na temperatura de aproximadamente 370ºC. O teor de óxido de zinco ao final 

da análise foi de aproximadamente 63 %. Pequenas perdas de massa, após o processo 

de desidroxilação e eliminação de voláteis, podem ainda ser observadas, 

possivelmente devido à perda de hidroxilas residuais coordenadas aos átomos de 

zinco.  

Em 100 g de HNZ existem 63 g de ZnO (Figura 41) ou 50,61 g de zinco. Na 

maioria dos experimentos (Tabela 13), para cada 100 g de ácido láurico, foram 

utilizados 2 g de HNZ que, de acordo com os cálculos baseados na curva TG/DSC, 

continham 101,22 mg de zinco. Nos experimentos em que o LZ substituiu o HNZ como 

catalisador, para que a comparação das atividades catalíticas fosse válida, cada 100 g 

de ácido láurico deveria ser adicionada de uma quantidade de LZ que contivesse 

101,22 mg de zinco. Como os dados da Figura 41 mostraram que em 100 g de LZ há 

13,92 de Zn, 102,2 mg de zinco estariam presentes em aproximadamente 7,4 g de LZ.  

Foram realizados dois experimentos utilizando-se o LZ sintetizado externamente 

ao meio de reação nas mesmas condições em que o HNZ foi utilizado nos 

experimentos 1 e 3 (Tabela 13). Ambas as reações foram realizadas com RM de 6:1 e 

2 h empregando 2 % de catalisador para os experimentos que utilizaram o HNZ e 7,4 % 

para os experimentos que utilizaram como o LZ. Os resultados são apresentados na 

Figura 44. 
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Figura 44.  Desempenho do HNZ vs. LZ na esterificação metílica do ácido láurico a 100ºC com RM 6:1. 

 

Observa-se que (Figura 44), nos experimentos realizados a 100ºC, há uma 

diferença de 7,6 p.p. no teor de ésteres e, nos experimentos realizados a 140ºC, a 

diferença é de 3,9 p.p.. Os resultados revelam ainda que o teor de ésteres é sempre 

maior nas amostras que foram obtidas mediante a adição de LZ ao meio de reação. 

Estas diferenças podem estar relacionadas a erros experimentais e, também, com o 

tempo necessário para que o HNZ se transforme em LZ no meio de reação. Esta última 

observação é feita considerando que o verdadeiro catalisador da reação é o laurato de 

zinco, pois, conforme já discutido extensamente, o único sólido recuperado após o uso 

do HSL como catalisador foi o LZ.   

 

4.5  CARBOXILATOS LAMELARES EM REAÇÕES DE ESTERIFICAÇÃO  

 

Como já discutido, o uso de HDLs ou do HNZ em reações de esterificação de 

ácidos graxos resultou na sua transformação, in situ, em carboxilatos lamelares que 

atuam como verdadeiros catalisadores das reações. Estes resultados motivaram o 
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desenvolvimento de uma nova seqüência experimentos utilizando diretamente um 

carboxilato sintético e, em função da maioria dos experimentos descritos até o 

momento terem sido realizados com ácido láurico, o laurato de zinco foi escolhido como 

catalisador e os estudos foram, novamente, centrados na esterificação metílica do 

ácido láurico.  

Inicialmente, foi realizado um estudo para encontrar as condições adequadas de 

síntese mediante o uso de um planejamento fatorial 23 (dois níveis e três variáveis), 

seguido de um estudo cinético, experimentos de reuso do catalisador na esterificação 

metílica do ácido láurico e testes do LZ como catalisador na esterificação dos ácidos 

graxos oriundos do tall oil e também dos ácidos oléico e esteárico, sempre 

acompanhado da análise química do catalisador após o uso por métodos de DRX e 

IVTF com o intuito de detectar possíveis alterações na sua estrutura química.  

 

4.5.1 Planejamento Fatorial (PF) 23 

 

Foram realizados experimentos para construir um planejamento fatorial (PF) 23, 

em que as variáveis razão molar metanol:ácido láurico (RM), quantidade percentual de 

catalisador (CAT, sempre medida em base mássica em relação a massa de ácido 

láurico utilizada nos experimentos) e a temperatura (T) foram analisadas em dois 

níveis. Os níveis estudados, bem como as respostas obtidas em teor de ésteres e 

acidez, são apresentados na Tabela 16. A avaliação dos desvios devidos a erros 

experimentais foi determinada mediante a realização de uma triplicata no ponto central. 

A Tabela 17 apresenta o resultado dos efeitos isolados e dos efeitos de interação entre 

as variáveis estudadas. 
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Tabela 16.  Planejamento Fatorial 23 (dois níveis e três variáveis) com triplicata no ponto central para a 
esterificação metílica do ácido láurico catalisada por laurato de zinco.  

Variáveis Níveis 

Inferior  (-1) Central (0) Superior (+) 

Razão Molar metanol:ácido láurico (RM) 2:1 6:1 10:1 

% Catalisador (CAT) 2 4 6 

Temperatura (ºC) 100 120 140 

Experimento RM CAT T Acidez (%) Ésteres (%) 

1 100 10 2 73,1 26,0 
2 120 6 4 33,9 66,0 
3 120 6 4 34,7 65,5 
4 100 2 2 57,1 42,2 
5 120 6 4 32,8 67,0 
6 140 10 2 22 78,6 
7 140 2 6 5,2 94,5 
8 100 10 6 60,3 40,2 
9 140 10 6 1,5 98,0 

10 100 2 6 40,2 60,2 
11 140 2 2 18,3 81,2 

Obs.: O tempo para todos os experimentos foi de 2 h. RM = razão molar metanol:ácido láurico; CAT = quantidade 
percentual de catalisador medida em relação ao ácido láurico e; T = temperatura. 

 

Tabela 17. Efeitos isolados e as interações das variáveis RM, CAT e T no planejamento fatorial 23 com triplicata 
no ponto central, cuja média foi 65,4 ± 0,6 %. 

Variável/Interação Efeito (p.p.) 

RM (razão molar) -8,8  ± 1,4 
CAT (catalisador) 16,2 ± 1,4 

T 45,9 ± 1,4 
T:RM 9,2 ± 1,4 
T:CAT 0,1 ± 1,4 

RM:CAT 0,6 ± 1,4 
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Os resultados revelam que a variável mais importante dentre as estudadas é a 

temperatura, com efeito isolado de 45,9 p.p. (Tabela 17), seguido da variável CAT, que 

também apresentou efeito isolado elevado (16,2 p.p.). A variável RM teve efeito 

marcadamente negativo de -8,8 p.p.. Porém, o efeito de interação secundário entre as 

variáveis T:RM foi elevado (9,2 p.p.), principalmente considerando-se que o desvio 

padrão associado aos erros experimentais foi de apenas 1,4 p.p.. 

A Figura 45 apresenta uma projeção cúbica com os resultados do PF 23. 

Observa-se que as tendências apontadas para alcançar as condições ótimas de 

síntese são T (+), CAT (+) e RM (-). Se T for mantido em 140ºC e CAT em 6 %, o 

teor de ésteres aumenta de 94,5 para 98 %. Porém, nas outras três condições de 

análise, a observação é outra. Por exemplo, se T for mantido em 140ºC e CAT em 2 

%, o teor de ésteres cai de 81,2 para 78,6 % quando RM aumenta de 2:1 para 10:1.  

Mantendo-se a temperatura em 100ºC e CAT em 2 %, o teor de ésteres também cai 

de 42,2 para 26,0 % ou, quando CAT é mantido em 6 % e T em 100ºC, o teor de 

ésteres diminui de 60,2 para 40,2 % para um aumento de 2:1 para 10:1 em RM. O 

tempo foi fixado em 2 h para todos os experimentos. 

De modo análogo à discussão acima, a Figura 45 mostra que o aumento de 

CAT ou T em qualquer ponto do PF sempre implica no aumento do teor de ésteres 

na amostra obtida. Portanto, estas duas variáveis são as mais importantes dentre as 

estudadas no PF.  
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Figura 45.  Projeção cúbica mostrando os resultados planejamento fatorial (PF) 23 para esterificação metílica do 
ácido láurico catalisada por laurato de zinco (LZ). O valor médio das respostas obtidas no ponto central do PF foi 
66,2 ± 1,4 %. O tempo foi fixado em 2 h para todos os experimentos.   

 

4.5.2 Cinética de Esterificação Metílica do Ácido Láurico Catalisada por Laurato de 

Zinco 

 

A Tabela 18 mostra o resultado da cinética de esterificação do ácido láurico 

catalisada por laurato de zinco, onde é possível observar o decréscimo da acidez 

com o tempo e, simultaneamente, o aumento do teor de ésteres metílicos. Os 

experimentos foram realizados em duplicata e o erro associados as medidas 

também é apresentado na Tabela 18.  

 
Tabela 18. Resultados obtidos na cinética de esterificação metílica do ácido láurico catalisada por laurato de zinco. 

Tempo (min) Acidez (%) Ésteres (%) 

0 97,7 0,0 
20 70,5 27,7 ± 2,9 
50 17,0 83,0 ± 0,2 
80 4,7 95,6 ± 0,2 

110 1,5 98,7 ± 0,2 
200 1,1 98,1 ± 0,2 
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O tempo zero indicado na Tabela 18 corresponde ao momento em que os 

reagentes foram introduzidos no meio de reação em temperatura ambiente. Em 

seguida, o reator foi ligado e programado para a temperatura de 140ºC, que levou 20 

min para ser atingida. Neste momento, o teor de ésteres no produto formado já era 

da ordem de 27 % e, 50 minutos após a introdução dos reagentes no vaso de 

reação, ou, apenas 30 minutos depois de atingida a temperatura programada para o 

experimento, o produto acusava um teor de ésteres de 83,0 %. Estes resultados, 

apresentados na Tabela 18 também podem ser visualizados graficamente na Figura 

46. Considerando que os resultados obtidos nos tempos de 110 e 200 minutos não 

são estatisticamente diferentes para um erro experimental de 0,9 %, pode-se dizer 

que, no tempo 110 minutos, o sistema já havia atingido uma situação de equilíbrio 

químico.  
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Figura 46.  Resultados obtidos na cinética de esterificação metílica do ácido láurico catalisada por laurato de zinco. 

 

4.5.3 Provável Mecanismo da Esterificação de Ácido Graxos Catalisada por Laurato 

de Zinco  

 
A Figura 47 mostra o mecanismo proposto para a esterificação de ácidos 

graxos catalisada por carboxilato de zinco (Yan et al., 2009).  
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Figura 47.  Mecanismo de esterificação de ácidos graxos catalisado por carboxilato de zinco. 

 

Inicialmente as moléculas de ácido graxo são adsorvidas na superfície do 

catalisador em função de uma interação ácido-base entre o zinco e a carbonila, 

desenvolve-se então uma elevada densidade de carga positiva no carbono da 

carbonila. O álcool ataca o grupo carbonila polarizado para fornecer um 
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intermediário tetraédrico. Em seguida, um próton é perdido em um átomo de 

oxigênio para ganho em outro. A perda da molécula de água fornece um éster ainda 

adsorvido na superfície do catalisador. Em seguida ocorre a desorção da molécula 

de éster e a superfície do catalisador fica livre para iniciar outro ciclo catalítico.   

 
4.5.4 Experimentos de Reuso do Catalisador Laurato de Zinco  

 
Foram realizados 10 ciclos de reuso (ou 11 ciclos de reação) do laurato de 

zinco como catalisador na esterificação metílica do ácido láurico. A condição de 

reação escolhida foi a de melhor resposta dentre os resultados obtidos no 

planejamento fatorial (PF), ou seja, 6 % de catalisador (medido sempre em relação 

à massa de ácido láurico utilizado em cada ciclo de reação), razão molar 

metanol:ácido láurico de 6:1, por 2 h a 140ºC. Os resultados são apresentados na 

Figura 48.  

O desvio padrão relativo das repostas mostradas na Figura 48 é de apenas 1,0 

%. Isto sugere, virtualmente, que não houve alteração na resposta do catalisador ao 

longo dos 11 ciclos de reação. O DRX e IVTF do catalisador antes do uso, após o 

primeiro e décimo primeiro ciclos de reação são praticamente idênticos (Figura 49), 

não tendo sido observada qualquer mudança significativa no valor do espaçamento 

basal e no espectro de IVTF dos sólidos recuperados. Novamente, são observadas 

bandas características de deformações axiais de carbonos metílicos e metilênicos 

(2950, 2915 e 2846 cm-1), deformação angular em 1463 cm-1 e deformações axiais 

de ânions carboxilato (1537 e 1395 cm-1). 
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Figura 48.  Resultados obtidos no reuso do catalisador laurato de zinco na esterificação metílica do ácido láurico. 
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Figura 49. Difratograma de raios X (a) e espectro de IVTF (b) do laurato de zinco ante do uso e após o primeiro e 
décimo primeiro ciclos de reação. 
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Durante a realização dos experimentos que levaram ao desenvolvimento do 

estudo cinético da esterificação metílica do ácido láurico, foi observado que o 

catalisador LZ sofreu fusão. Na verdade, este fato já era esperado, pois a maior 

parte dos experimentos foi realizada a 140ºC (melhor temperatura de síntese) e a 

faixa de ponto de fusão do LZ, determinado por TG (Figura 41) e também 

encontrada na literatura, é de 133-135ºC (Taylor e Ellis, 2008). Entretanto, este valor 

de ponto de fusão diz respeito ao composto puro, ou seja, em uma condição 

bastante diferente daquela que o composto se encontra quando é utilizado como 

catalisador em reações de esterificação metílica do ácido láurico, sob pressões da 

ordem de 10 bar. 

A fusão do catalisador tornou possível a máxima exposição dos sítios 

catalíticos do material lamelar, fazendo com que a reação de esterificação atingisse 

uma situação de equilíbrio químico em um intervalo de tempo mais curto em relação 

à outra situação em que o catalisador permanecesse no estado sólido. É importante 

ressaltar ainda que não se esta querendo afirmar que o material lamelar foi miscível 

no meio de reação e sim que o catalisador sofreu fusão e, conforme já descrito, foi 

recuperado após sua recristalização, por 11 ciclos de reação. Nestes 11 ciclos de 

reação, a massa de catalisador recuperada a cada ciclo era, em média, 5 % menor 

em relação à massa de catalisador do ciclo anterior. Esta pequena diferença de 

massa certamente está relacionada com perdas mecânicas. 

Outra observação importante é que o sólido recuperado manteve sua atividade 

catalítica na esterificação metílica do ácido láurico por 11 ciclos de reação sem sinal 

algum de desativação. Os resultados apresentados na Figura 48 mostraram-se de 

boa repetibilidade, com desvio padrão de apenas 1 % nas medidas do teor e ésteres 
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ao longo dos 11 ciclos de reação e é possível que, pelo menos em parte, a 

manutenção da elevada atividade do catalisador ao longo destes ciclos esteja 

relacionado com a reconstrução da estrutura lamelar do material após cada ciclo. 

Com a fusão do LZ, ocorre uma desorganização das cadeias orgânicas e 

rompimento de algumas ligações Zn-O, porém, o material fundido ainda apresenta 

os íons zinco coordenados de forma bi e monodentada aos íons carboxilatos (Taylor 

et al., 2006). Essa observação reforça a idéia de que o catalisador atua de forma 

heterogênea, de forma semelhante às propriedades de um líquido iônico (Abreu et 

al., 2005; Silveira Neto et al., 2007; Liang et al., 2009). 

 

4.5.5 Laurato de Zinco na Esterificação Metílica de Misturas de Ácidos Graxos  

 

O laurato de zinco (LZ) foi testado como catalisador para a esterificação dos 

ácidos oléico e esteárico e, também, para misturas destes ácidos com ácido láurico 

e para os ácidos graxos de tall oil. Os resultados são apresentados na Tabela 19. 

Para facilitar a comparação dos resultados optou-se por repetir o resultado de 

referência, obtido na melhor condição de esterificação apresentado na Tabela 16. 

Todos os experimentos foram realizados com 6 % de catalisador e RM 10:1, a 140ºC 

por 2 h. No experimento 4, as quantidade de ácidos oléico, esteárico e láurico foram 

equimolares. 

Os resultados da Tabela 19 induzem à conclusão de que o catalisador possui 

melhor desempenho para esterificação de ácidos graxos saturados, principalmente 

os de cadeia mais longa, pois o resultado obtido na esterificação do ácido esteárico 

(2, Tabela 19) foi ligeiramente melhor que o obtido com o ácido láurico (1, Tabela 
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19).  A informação do melhor desempenho com ácido graxo saturado é evidenciada 

comparando-se os experimentos 2, realizado com ácido esteárico, com o 3, 

realizado com ácido oléico, em que houve diferença de 4,7 p.p. no teor de ésteres. 

 

Tabela 19.  Desempenho catalítico do laurato de zinco na esterificação metílica de vários ácidos graxos e 

misturas destes. Os experimentos foram realizados com 6 % de catalisador, RM 10:1, a 140ºC por 2h. 

Amostra Ácido(s) % Acidez % Ésteres 

1 Láurico 1,5 98,0 
2 Esteárico 0,7 99,2 
3 Oléico 5,7 94,5 
4 Oléico + Láurico + Esteárico 5,9 93,8 
5 Tall Oil 2,9 96,5 

 

O resultado obtido no experimento 4 não pode ser considerando diferente do 

obtido com ácido oléico puro, já que a diferença na acidez foi de apenas 0,7 p.p. Já 

no experimento 5, o teor de ésteres foi de 96,5 %. Este resultado é muito importante 

porque os ácidos graxos de tall oil correspondem a uma mistura complexa de ácidos 

graxos. Após o uso, os catalisadores foram separados do meio de reação, 

purificados e caracterizados por DRX (Figura 50) e IVTF (Figura 51). 

Ambos os difratogramas mostram que a estrutura de carboxilato lamelar foi 

mantida, porém, os espaçamentos basais evidenciam que o LZ se transformou em 

outros carboxilatos no meio de reação. O espaçamento basal de 40,2 Å (Figura 50b), 

referente ao sólido recuperado após a esterificação do ácido esteárico, é coerente 

com a presença de íons estearato nos espaços interlamelares (Taylor e Ellis, 2007). 

Porém, os picos logo após 30° de 2 theta assinalados com asterisco na Figura 50, 

correspondem ao óxido de zinco (ZnO), ou seja, parte do LZ se transformou em 

ZnO. Isto também foi observado no DRX da Figura 50e, que se refere ao sólido 
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recuperado após a esterificação de tall oil. Nos outros difratogramas, isto não foi 

observado, de modo que, nos casos em que a quantidade de ácidos graxos de 

cadeia muito longa (16 ou mais carbonos) é grande, parece que há uma maior 

dificuldade na reconstrução do carboxilato lamelar. No caso dos ácidos graxos de tall 

oil, esta situação pode ainda ser um pouco mais complicada por se tratar de uma 

mistura de complexa ácidos graxos. Além dos ácidos graxos, esta amostra contém, 

de acordo com o fabricante, cerca de 0,8 % de ácidos resínicos, o que torna a matriz 

de TOFA um pouco mais complexa. 
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Figura 50. DRX dos sólidos recuperados após o uso do laurato de zinco (LZ) como catalisador na esterificação 
metílica de várias misturas de ácidos graxos. Os picos assinalados com asterisco no DRX correspondem a ZnO. 
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O DRX da Figura 5c diz respeito ao LZ recuperado após o uso na esterificação 

do ácido oléico, sendo que o espaçamento basal de 40,1Å é coerente com a 

presença de íons oleato no espaço interlamelar (Taylor e Ellis, 2007). Na Figura 5d, 

que corresponde ao sólido recuperado após o LZ na esterificação de uma mistura de 

ácidos graxos contendo os ácidos oléico, esteárico e láurico, o espaçamento basal 

observado é intermediário entre os valores esperados para o LZ (29,3Å) e o 

esperado para os ácidos oléico e esteárico (da ordem de 40Å) (Barman e 

Vasudevan, 2006; Taylor e Ellis, 2007). 
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Figura 51. IVTF dos sólidos recuperados após o uso do laurato de zinco (LZ) como catalisador na esterificação 
metílica de várias misturas de ácidos graxos. 
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Os espectros de IVTF (Figura 51) provam definitivamente que a estrutura 

lamelar dos carboxilatos foi mantida, pois é novamente possível observar bandas 

que já foram várias vezes associadas às deformações axiais de carbonos metílicos e 

metilênicos e também às deformações axiais do íon carboxilato, centradas em 1538 

e 1400 cm-1.   

 

4.5.6 Laurato de Magnésio e Alumínio na Esterificação Metílica do Ácido Láurico  

 

Em função dos HDLs utilizados como catalisadores possuírem os metais 

alumínio e/ou magnésio em sua composição e, também devido a transformação in 

situ destes materiais em carboxilatos metálicos, quando utilizados em reações de 

esterificação, optou-se por verificar se os carboxilatos de magnésio e alumínio 

também possuem atividade em reações de esterificação. Os materiais foram 

testados em reações de esterificação metílica do ácido láurico e os resultados 

obtidos, bem como as condições de reação utilizadas nos experimentos, são 

apresentados na Tabela 20.  

 

Tabela 20. Resultados obtidos na esterificação metílica do ácido láurico catalisada por laurato de magnésio (LG) 
e de alumínio (LA). 

Amostra RM Catalisador % Catalisador Temp. (ºC) % Acidez % Ésteres 

1 6:1 LG 2 100 71,7 28,0 
2 10:1 LG 6 140 24,7 76,6 
3 6:1 LA 2 100 69,9 30,0 
4 10:1 LA 6 140 39,0 60,0 

Legenda: RM = razão molar metanol:ácido láurico. 
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Os resultados mostraram que ambos os carboxilatos (laurato de magnésio, LG 

e laurato de alumínio, LA) possuem atividade catalítica na esterificação metílica do 

ácido láurico. As reações realizadas a 100ºC mostraram diferenças pouco 

significativas na atividade dos catalisadores, da ordem de apenas 2 p.p. no teor de 

ésteres das amostras produzidas. Porém, a 140ºC, onde ambas as reações (2 e 4) 

foram novamente realizadas sob as mesmas condições, a diferença foi de 16 p.p., 

sugerindo que a atividade catalítica do laurato de magnésio é maior que a do laurato 

de alumínio na reação supracitada. Entretanto, os resultados obtidos quando a 

utilização do LZ nesta mesma reação foram bem melhores, conforme já discutido 

extensamente (Tabela 20 e Figura 48). A Figura 52 mostra o DRX dos catalisadores 

LG e LA antes da reação e do LA após a reação de esterificação metílica do ácido 

láurico. O DRX do LG, após a reação, não foi apresentado por não ter sido possível 

isolar material em quantidade suficiente para realização desta análise após o uso na 

catálise. Houve solubilização do material no meio de reação e este não se 

recristalizou em quantidade adequada para realização do experimento. 

O DRX do LG (Figura 52) revela um material de elevada cristalinidade com 

espaçamento basal de 29,4 Å. O LA apresentou espaçamento basal de 28,4 Å e, após 

o uso na esterificação metílica do ácido láurico, este espaçamento foi de 28,6 Å. 

Portanto, não houve mudança significativa no valor do espaçamento basal e, além 

disso, o padrão de difração foi bastante semelhante, indicando a manutenção da 

estrutura do LA após o seu uso como catalisador no processo de esterificação metílica 

do ácido láurico. Os espectros de IVTF dos catalisadores LG e LA, antes e após a 

reação supracitada, podem ser visualizados na Figura 53. Em ambos os casos, para LG 

e LA, antes e após o uso como catalisador na esterificação do ácido láurico, é possível 
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identificar bandas que novamente estão associadas às deformações axiais de carbonos 

metílicos e metilênicos e também dos íons carboxilato. 
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Figura 52. DRX do laurato de magnésio (LG) e do laurato de alumínio (LA) antes e após a esterificação metílica do 
ácido láurico. 
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Figura 53. DRX do laurato de magnésio e do laurato de alumínio antes e após a esterificação metílica do ácido láurico. 
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4.6 MATERIAIS LAMELARES COMO CATALISADORES EM REAÇÕES DE 

TRANSESTERIFICAÇÃO 

 

4.6.1 Óxidos Estruturados (ODLs) 

 

O uso de óxidos estruturados (ODLs) oriundos da calcinação de HDLs como 

catalisadores em reações de transesterificação já está bastante difundido na 

literatura (Serio et al., 2006; Serio et al., 2007; Xi e Davis, (2008); Zeng et al., 2008; 

Xi et al., 2006; Cantrell et al., 2005; Trakarnpruk e Porntangjitlikit, 2008; Liu et al., 

2007; Xi et al., 2006; Antunes et al., 2008; Ilgen et al., 2007; Barakos et al., 2008; 

Alburquerque et al., 2008; Macedo et al., 2006; Shumaker et al., 2008; Macala et al., 

2008) . Em função disto, as tentativas de utilização destes materiais lamelares como 

catalisadores na alcoólise de óleos vegetais se iniciou com o uso dos ODLs.  

O HDL Zn2AlNO3 foi calcinado a 450ºC por 4 h e os LDO obtido foi utilizado na 

metanólise do óleo de soja refinado (OSR). A reação foi conduzida por 24 h, com 10 

% de catalisador e razão molar metanol:óleo (RM) de 63:1 a 120ºC. A análise do 

material graxo obtido por CLAE revelou a presença de 96,9 % de monoésteres. O 

cromatograma referente a este experimento é apresentado na Figura 54. A alcoólise 

do OSR também foi realizada com os ODLs obtidos por calcinação do HDL 

Mg2AlNO3 por 4 h a 450ºC. O experimento resultou em uma amostra com 81,1 % de 

monoésteres metílicos quando a reação foi realizada com 13 % de catalisador e RM 

de 21:1 por 24 h a 120ºC.  
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Figura 54. Cromatograma obtido por CLAE referente à metanólise do óleo de soja refinado catalisada por óxidos 
estruturados oriundo da calcinação do HDL Zn2AlNO3. 

 

4.6.2 Hidróxidos Duplos Lamelares (HDLs) 

 

A Tabela 21 apresenta resultados obtidos na metanólise do OSR catalisada por 

HDLs. Nestes casos, foram utilizados os HDLs Mg2AlNO3, ZnAlCl e Zn2AlNO3 e 

todas as reações foram realizadas com 5 % de catalisador a 120ºC com RM de 12:1 

por 4 h. 

 

Tabela 21. Resultados obtidos na transesterificação metílica do óleo de soja refinado catalisada por 
hidróxidos duplos lamelares (HDLs).   

Amostra HDL % Ésteres 

1 Mg2AlNO3 33,0 
2 ZnAlCl 8,0 
3 Zn2AlNO3 83,0 

Obs.: O teor de monoésteres foi determinado por Ressonância Magnética Nuclear (RMN 1H) conforme Gelbard et al. 

(1995). Todas as reações foram efetuadas com 5 % de catalisador, a 120ºC por 4 h e com razão molar 
metanol:óleo de soja de 12:1. 
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A atividade do HDL ZnAlCl (Tabela 21) mostrou-se bastante baixa na alcoólise, 

com uma atividade intermediária para o Mg2AlNO3 e a  melhor resposta para o 

Zn2AlNO3. Estes resultados podem ser considerados interessantes pois, conforme já 

discutido, não é comum encontrar trabalhos que mostrem o uso destes materiais na 

forma não calcinada como catalisadores em reações de transesterificação de 

triacilgliceróis. 

A Tabela 22 mostra novos experimentos utilizando os HDLs Mg2AlNO3, 

Zn3AlCl, Zn2AlCl, ZnAlCl e Zn2AlCO3 na metanólise do óleo de palma refinado 

(OPR). Todos os experimentos foram realizados com 5 % de catalisador, RM de 

48:1 por 2 h a 150ºC. O melhor resultado foi obtido com o HDL Mg2AlNO3 (41,4 %). 

Os HDLs do sistema Zn/Al intercalados com o íon cloreto apresentaram rendimentos 

de 21 a 28 %, sendo que o melhor resultado neste sistema foi obtido com o ZnAlCl. 

O Zn2AlCO3 mostrou atividade bastante baixa, com rendimento de apenas 13,7 % 

nas condições testadas. 

 

Tabela 22. Resultados obtidos na transesterificação metílica do óleo de palma refinado catalisada por hidróxidos 
duplos lamelares (HDLs).  

Amostra HDL TG (%) DG (%) MG  (%) Ésteres (%) 

1 Mg2AlNO3 22,7 21,0 14,9 41,4 

2 Zn3AlCl 37,7 25,7 11,4 25,2 

3 Zn2AlCl 45,1 25,1 85 21,3 

4 ZnAlCl 33,8 25,5 12,3 28,4 

5 Zn2AlCO3 66,4 16,4 3,5 13,7 

Legenda: TG = triacilglicerol, DG = diacilglicerol e MG = monoacilglicerol. Todas as reações foram realizadas 
com 5 % de catalisador, razão molar metanol:óleo  48:1,  por 2 h a 150ºC. 
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4.6.3 Hidroxinitrato de Zinco (HNZ) 

 

A Tabela 23 mostra os resultados obtidos utilizando-se o HNZ na metanólise do 

OPR, bem como as condições de reação utilizadas em cada experimento. 

 

Tabela 23. Resultados obtidos na transesterificação metílica do óleo de palma refinado catalisada por 
hidroxinitrato de zinco (HNZ).  

Experimento Temperatura (ºC) % Ésteres % Glicerol 

1 150 95,7 93,2 

2 100 44,7 - 

3 120 78,1 - 

Obs.: Todos os experimentos foram realizados com 5 % de catalisador, RM 48:1 por 2 h. 

 

Os resultados (Tabela 23) revelam que o HNZ possui elevada atividade na 

transesterificação metílica OPR, tendo sido obtidos amostras com teor de ésteres de 

até 95,7 % (experimento 1, Tabela 23). Este resultado é comparável com 

experimentos realizados em meio homogêneo (Cordeiro, 2003). Entretanto, uma 

grande vantagem do emprego do HNZ como catalisador, ao invés de um catalisador 

alcalino tradicional, é o grau de pureza da glicerina obtida, que foi da ordem e 93 %. 

Em processos tradicionais realizados em meio homogêneo por catálise alcalina, a 

pureza da glicerina usualmente é da ordem de 50-60 % (Gerpen et al., 1995).   

A Atividade do HNZ a 100ºC foi moderada (Tabela 23), produzindo uma 

amostra com 44,7 % de monoésteres metílicos. Porém, a 120ºC o teor de ésteres da 

ordem de 78,1 %, ou seja, o aumento de 20ºC proporcionou um aumento de 33,4 
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p.p. no teor de ésteres metílicos. O cromatograma dos monoésteres metílicos e do 

glicerol obtido por CLAE referente ao experimento 1 (Tabela 23) é apresentado na 

Figura 55. 
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Figura 55. Cromatogramas obtido por CLAE referente à metanólise do óleo de palma refinado catalisada por 
hidroxinitrato de zinco (HNZ) mostrando o perfil do monoésteres (a) e da glicerina (b). 

 

4.6.4. Carboxilatos Lamelares 

 

Foram realizadas uma série de experimentos com a intenção de verificar as 

potencialidades do laurato de zinco (LZ) como catalisador na alcoólise do óleo de 

palma refinado (OPR) e também verificar as possíveis alterações na estrutura 

química do LZ, utilizando como agentes de transesterificação o metanol, o etanol 

anidro e o etanol hidratado com 5 % de água. Os resultados obtidos, bem como as 

condições utilizadas nas reações, são apresentados na Tabela 24. Todas as 

reações foram realizadas a 150ºC com 5 % de catalisador. 
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Tabela 24. Resultados obtidos na transesterificação do óleo de palma refinado catalisada por laurato de zinco.  

Amostra Álcool RM T (min) TG (%) DG (%) MG  (%) Éster (%) GL (%) 

1 MeOH  12:1 120 7,0 10,5 13,2 69,3 85,4 
2 MeOH  48:1 120 9,2 10,9 15,9 64,0 95,3 
3* MeOH 48:1 120 9,8 13,7 18,2 58,2 - 
4 EtOH anidro 12:1 150 1,2 6,2 12,4 80,1 96,6 
5 EtOH anidro 12:1 120 8,0 13,1 18,9 60,0 61,3 
6 EtOH anidro 48:1 120 2,6 5,1 11,7 80,6 82,0 
7 EtOH 95 % 12:1 120 10,7 16,2 19,4 53,7 60,5 

Legenda: MeOH = metanol, EtOH = etanol, RM = razão molar metanol:óleo de palma, T = tempo, TG = 
triacilglicerol, DG = diacilglicerol, MG = monoacilglicerol e GL = glicerol. * O experimento 3 corresponde a um 
reuso do catalisador utilizado no experimento 2. Todas as reações foram realizadas com 5 % de catalisador a 
150ºC. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 24 atestam que o LZ possui atividade 

na alcoólise do OPR, utilizando tanto metanol quanto etanol (anidro ou hidratado 

com 5 % de água) como agentes de transesterificação. Os experimentos 1 e 2 dizem 

respeito à metanólise e foram realizados sob as mesmas condições de reação. Os 

resultados mostram que o uso de grande excesso de metanol, ou seja, 16 vezes a 

relação estequiométrica ao invés de 4, tem resultado ligeiramente negativo para a 

alcoólise. Comparando os resultados obtidos em ambos os experimentos (Tabela 

24), é possível observar que houve queda de 5,3 p.p. no teor de ésteres ao se 

aumentar o excesso de metanol no meio de reação. O experimento 3 corresponde 

ao reuso do catalisador lamelar, sob as mesmas condições em que foi realizado o 

experimento 2. Os resultados mostraram uma queda de 5,8 p.p. no teor de ésteres 

no experimento de reuso do catalisador. Muito embora novos estudos sejam 

necessários, estes resultados sinalizam para possibilidade de reutilização do 

catalisador lamelar.   
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Os experimentos 2 e 6 também foram realizados sob as mesmas condições 

experimentais, porém, o primeiro usou metanol e o segundo etanol como agente 

de transesterificação. Surpreendentemente, os resultados foram melhores com o 

uso do etanol, com ganho percentual no teor de ésteres de 16,6 p.p. Os 

experimentos 4 e 5 foram realizados sob as mesmas condições, variando-se 

apenas o tempo. Os resultados mostram um ganho no teor de ésteres de 20,1 

p.p. quando o processo foi mantido por 150 min ao invés de 120 min. 

Ao contrário do ocorrido quando o metanol era o agente de 

transesterificação, a utilização de etanol em grande excesso estequiométrico teve 

resultado marcadamente positivo na alcoólise, com ganhos no teor de ésteres de 

ésteres de 20,6 p.p. em relação aos resultados obtidos nos experimentos 5 e 6 

(Tabela 24).  

Comparando-se os experimentos 5 e 7, é possível observar que o 

catalisador não somente é ativo com o etanol, mas também funcionou com etanol 

95 % e com perda no teor de ésteres de apenas 6,3 p.p.. Estes resultados são 

muito promissores, pois sinalizam para a possibilidade de utilização de etanol 

hidratado na alcoólise com a possibilidade de produção e uma glicerina com 

elevado grau de pureza. Porém, será preciso otimizar as condições de reação 

para avaliar melhor o efeito das variáveis do processo sobre o rendimento da 

reação e a qualidade dos ésteres produzidos. A Figura 56, apresenta o 

cromatograma dos ésteres e acilgliceróis obtidos por GPC da amostra 4 e a 

Figura 54b fornece o perfil de eluição do glicerol, obtido por CLAE para a mesma 

amostra. 
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Figura 56. Resultados obtidos na análise cromatográfica da fase rica em ésteres etílicos (a) e da fase rica em 
glicerol (b) da amostra 4 (Tabela 24). 

 

4.6.5 Recuperação dos Catalisadores Lamelares após o Uso em Reações de 

Transesterificação  

 

 Após o uso nas reações de transesterificação, os materiais lamelares foram 

isolados do meio de reação, devidamente purificados e caracterizados por DRX e 

IVTF com o intuito de identificar possíveis alterações em sua estrutura. A Figura 57 

apresenta o DRX dos HDLs Zn2AlCl, Zn3AlCl e Zn2AlCO3 após uso na 

transesterificação do óleo de palma. O espectro de IVTF para os mesmos HDLs é 

visualizado na Figura 58.  

Os difratogramas mostram que os HDLs, ao contrário do observado após o uso 

em reação de esterificação, mantiveram a sua estrutura após o uso em reações de 

transesterificação, provavelmente devido a baixa acidez do óleo de palma. Os 

difratogramas são idênticos aos apresentados nas Figuras 15 e 17, o que significa 

que os espaçamentos basais de ambos não sofreram alterações. 
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Figura 57. DRX dos HDLs: (a) Zn2AlCl, (b) Zn3AlCl e (c) Zn2AlCO3 após uso como catalisadores na 
transesterificação metílica do óleo de palma. 
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Figura 58. DRX dos HDLs: HDLs: (a) Zn2AlCl, (b) Zn3AlCl e (c) Zn2AlCO3 após uso como catalisadores na 
transesterificação metílica do óleo de palma. 

 

 



 138

Os espectros de IVTF (Figura 58) de ambos os HDLs parecem não mostrar 

alterações em relação aos espectros destes mesmos HDLs antes do uso na 

alcoólise (Figuras 16  e 17). Além disto, é possível observar uma banda intensa 

centrada em 3486 cm-1, referente à deformação axial de grupos O-H em hidroxilas 

associadas. Bandas relacionadas à vibrações do retículo cristalino são observadas 

entre 400-800 cm-1 em ambos os espectros, enquanto que, próximo a 1638 cm-1, 

encontram-se bandas referentes às deformações angulares simétricas no plano da 

ligação O-H em moléculas de água. Até mesmo a banda centrada em 1383 cm-1, 

que anteriormente foi atribuída à contaminação com íons nitrato no HDL Zn2AlCO3 

(Figura 17), é ainda observada na Figura 58c. 

Em resumo, os resultados apresentados mostraram que os HDLs mantiveram a 

sua estrutura após uso como catalisador em reações de transesterificação, ao 

contrário do que acontece quando estes materiais lamelares são utilizados como 

catalisadores em reações de esterificação. A explicação mais provável para isto é 

que a baixa acidez do óleo de palma não é suficiente para converter o material em 

carboxilato. 

A Figura 59 apresenta o DRX e IVTF do HNZ após uso na transesterificação 

metílica do OPR. Os cinco picos intensos após 30º de 2 theta (assinalados com 

asterisco) revelam que parte do HNZ se transformou em óxido de zinco (ZnO). 

Porém, os picos com menor intensidade, entre 3º e 30° de 2 theta mostram que o 

sólido recuperado é um misto de ZnO e carboxilato de zinco. Esta hipótese é 

reforçada ao se analisar o espectro de IVTF, onde é possível observar bandas 

observadas anteriormente para este tipo de estrutura. A alta intensidade da banda 

centrada em 453 cm-1 refere-se à deformação axial da ligação metal oxigênio e esta 
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de acordo com os dados obtidos por DRX. Em resumo, os dados mostram que o 

HNZ se transformou ZnO e carboxilato de zinco ao ser utilizado como catalisador na 

transesterificação metílica do OPR. 
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Figura 59. DRX (a) e IVTF (b) do hidroxinitrato de zinco (HNZ) após uso como catalisador na transesterificação 
metílica do óleo de palma. Os picos assinalados com asterisco no DRX correspondem a ZnO. 
 

A Figura 60 apresenta o DRX e o IVTF do LZ após um e dois ciclos de 

transesterificação do OPR (uso e reuso, respectivamente).  O DRX apresenta 

grandes semelhanças com o do sólido recuperado após o uso do HNZ na alcoólise 

do OPR, com cinco picos após 30º de 2 θ (assinalados com asterisco), evidenciado 

a presença do ZnO. Esta hipótese foi confirmada com a banda intensa centrada em 

515 cm-1, referente à deformação axial da ligação metal oxigênio (Figura 61). 
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Figura 60. DRX do laurato de zinco e após uso e reuso na transesterificação do óleo de palma. Os picos 
assinalados com asterisco no DRX correspondem a ZnO. 

 

O DRX da Figura 60 mostra ainda picos que são associados à presença de 

carboxilato de zinco na amostra e o espaçamento basal de 38,5 Å revela que os íons 

laurato foram substituídos por outros presentes no OPR. Novamente, a hipótese de 

que estes picos são de carboxilato é reforçada pelo espectro no infravermelho 

(Figura 61), onde é possível observar as mesmas bandas associadas aos modos de 

vibração citados anteriormente. 
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Figura 61. IVTF do laurato de zinco antes e após transesterificação do óleo de palma. 
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5. CONCLUSÃO   

 

O uso de catalisadores heterogêneos na síntese do biodiesel está se tornando 

cada vez mais comum, seja em processos de esterificação ou de transesterificação. 

Tais catalisadores facilitam os processos de purificação, tornando o produto 

biodiesel e o co-produto glicerina economicamente mais competitivos.  

Os catalisadores lamelares utilizados neste projeto são de grande relevância 

cientifica, devido à inovação tecnológica e à qualidade dos resultados obtidos, 

principalmente para processos de esterificação de ácidos graxos. Os primeiros 

testes foram conduzidos com os hidróxidos duplos lamelares (HDLs), onde foi 

possível avaliar a resposta catalítica em função de variáveis de processo, como 

temperatura, razão molar entre reagentes, quantidade de catalisador, tipo de álcool 

e natureza química do catalisador. 

Os resultados mostraram que, para HDLs de um mesmo sistema e com mesma 

densidade de carga lamelar (Zn2Al), intercalados com os ânions cloreto, nitrato ou 

carbonato, a melhor resposta é obtida com o Zn2AlNO3, seguido do Zn2AlCO3 e 

Zn2AlCl. Ainda, para HDLs do sistema ZnAl intercalado com o íon nitrato, testes 

comparativos com Zn2AlNO3 e Zn3AlNO3 demonstraram que a diminuição da 

densidade de carga lamelar melhora a resposta catalítica.  

Para avaliar se esta informação se verifica independentemente o íon intercalado, 

foram efetuados testes com uma série de HDLs do sistema ZnAl, intercalados com o 

íon cloreto e com razão molar Zn/Al de 1 até 5. Os resultados obtidos de ZnAlCl a 

Zn4AlCl apresentaram respostas ligeiramente melhores à medida em que se aumentou 

a razão entre os metais Zn e Al ao longo da série. Porém, o HDL Zn5AlCl apresentou 
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resposta muito elevada em relação ao membro anterior da série (Zn4AlCl). Esta 

informação foi muito interessante e serviu de estímulo para realização de testes com os 

hidroxissais lamelares (HSLs). 

A síntese de hidroxissais lamelares é, em geral, mais facilitada em relação à de 

HLDs como o Zn3AlNO3, que exige condições de atmosfera inerte para evitar a 

contaminação do material com CO2. Este fato torna os HSLs interessantes sob o 

ponto de vista de uma possível aplicação industrial. O HSL escolhido para estudo foi 

o hidroxinitrato de zinco (HNZ) e a razão esteve no bom desempenho obtido em 

testes anteriores com o HDL Zn3AlNO3. O HNZ apresentou um desempenho tão 

bom quanto os HDLs em reações de esterificação de ácidos graxos. 

As reações de esterificação catalisadas pelo HNZ foram estudadas em várias 

temperaturas. Os resultados mostraram que a atividade catalítica do HNZ, a 

exemplo dos HDLS, melhora sensivelmente com a elevação da temperatura, sendo 

possível a obtenção de amostras com teor de monoésteres da ordem de 96 % 

quando se ajustam adequadamente os parâmetros experimentais. Testes realizados 

na temperatura de 140ºC mostraram que a atividade catalítica do HNZ é mais 

sensível ao aumento do número de sítios catalíticos do que a elevação da razão 

molar metanol:ácido graxo. 

O HNZ e o HDL Zn5AlCl mostraram-se ativos também em reações de 

esterificação etílica, mesmo na presença de etanol hidratado. Embora a atividade 

catalítica de ambos seja menor quando se substitui o metanol por etanol, foi possível 

obter amostras com teor de monoésteres graxos da ordem de 77 % com HNZ e 88 

% com o Zn5AlCl nas condições ajustadas para esterificação metílica. Os resultados 

obtidos nestas condições na metanólise foram de 87 e 96 %, respectivamente. 
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Foi observado ainda, tanto no caso do HNZ como dos HDLs, que o catalisador 

de partida tem sua composição química alterada durante a esterificação. Os 

resultados obtidos indicam que o verdadeiro catalisador da reação de esterificação 

do ácido láurico é o laurato de zinco, que é gerado in situ quando os materiais 

lamelares utilizados na catálise possuem zinco na sua estrutura. Os resultados 

obtidos em reações de esterificação metílica do ácido láurico, utilizando uma 

amostra de laurato de zinco previamente sintetizada, mostraram-se compatíveis com 

os obtidos em experimentos de reuso, em que se utilizou como catalisador o sólido 

recuperado da utilização do HNZ na metanólise do ácido láurico. Estes resultados 

reforçam a hipótese da produção do laurato de zinco in situ no meio de reação.  

Foi possível obter amostras com teor de ésteres da ordem de 98 % utilizando 

como catalisador os ODLs oriundos da calcinação de HDLs e HSLs e mesmo 

utilizando-se uma mistura de ZnO/Al2O3, na proporção molar de 2. A caracterização 

destes óxidos após o fenômeno de catálise mostrou que os mesmos também foram 

todos convertidos em carboxilatos metálicos. 

Em experimentos de reuso da metanólise do ácido láurico catalisada por LZ 

sintetizado externamente ao meio de reação, foi possível utilizar o mesmo 

catalisador por 11 ciclos de reação, sem qualquer perda de atividade e qualquer 

alteração em sua estrutura química. As reações foram realizadas com 6 % de 

catalisador, RM de 10:1 a 140ºC por 2 h, de onde foram obtidas amostras com teor 

de ésteres da ordem de 98 %.  

Ensaios foram realizados para avaliar o potencial dos materiais lamelares como 

catalisadores em reações de transesterificação. Inicialmente, foram utilizados os 

ODLs oriundos da calcinação a 450ºC do HDL Zn2AlNO3. Utilizando-se RM de 63:1, 

 

 



 145

a 120ºC por 24 h com 10 % de catalisador, obteve-se uma amostra com teor de 

ésteres de 96,9 % na metanólise do óleo de soja refinado (OSR), enquanto que o 

mesmo Zn2AlNO3, sem calcinar, forneceu um amostra com teor de ésteres de 83 % 

em reações conduzidas a 120 ºC, com RM de 12:1 por 4 h e 5 % de catalisador. A 

caracterização por DRX e IVTF não revelou qualquer alteração na estrutura química 

do HDL após uso nas reações de alcoólise. 

O HNZ mostrou-se muito ativo na metanólise do óleo de palma refinado (OPR), 

tendo sido obtidas amostras com teor de ésteres superior a 95 %, com RM de 48:1, 

150ºC, 5 % de catalisador e 2 h de reação. A glicerina isolada do processo 

supracitado apresentou grau de pureza da ordem de 93 %. A caracterização do HNZ 

após o uso mostrou que o material foi parcialmente convertido em carboxilato de 

zinco e óxido de zinco. 

O LZ também foi testado como catalisador na alcoólise do OPR. Foram obtidas 

amostras com teor de monoésteres de 69,3 % para a metanólise e 80,1 % para a 

etanólise do OPR, quando a reação foi realizada com RM de 12:1, 5 % de 

catalisador por 2 h a 150ºC por 2 h. A glicerina isolada nestes processos chegou a 

apresentar grau de pureza da ordem de 95 %. A caracterização do LZ após uso em 

alcoólise por DRX e IVTF mostrou que parte do material se transformou em óxido de 

zinco e parte se manteve como carboxilato de zinco. Foi realizado ainda um 

experimento de reuso do catalisador e o mesmo mostrou-se novamente ativo na 

alcoólise. A nova caracterização do catalisador mostrou que o mesmo se manteve 

como uma mistura de óxido de zinco e carboxilato de zinco.  

Os resultados obtidos credenciam muitos dos materiais lamelares descritos 

como catalisadores em potencial para a indústria do biodiesel. A simplificação dos 
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métodos de purificação do glicerol pela introdução de um catalisador heterogêneo, 

capaz de geral um glicerol com elevado grau de pureza, pode tornar o processo 

economicamente mais interessante. Isto se justifica em função de o glicerol servir 

como ponto de partida para síntese de muitos produtos da indústria química. Os 

catalisadores lamelares propostos podem viabilizar a utilização de materiais graxos 

de menor valor agregado, como borras de refino de elevada acidez, onde seja 

possível a realização de reações de esterificação e transesterificação 

simultaneamente. 

Além de vantagens relacionadas com a síntese do biodiesel, o material lamelar 

utilizado é facilmente sintetizado, tendo sua composição química baseada em zinco, 

um metal reconhecidamente não tóxico, que pode ser reutilizado ou facilmente 

reciclado após ataque químico com ácidos e re-precipitação para novo uso. O 

catalisador pode ainda ser sintetizado no interior de matrizes porosas de alta 

resistência mecânica, para uso em reatores de fluxo contínuo. 
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