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RESUMO 

 

A produção de biodiesel na atualidade se baseia em óleos refinados de qualidade alimentar e 

na catálise realizada com o uso de bases ou ácidos fortes, em meio homogêneo, que acarretam 

problemas de processo ou desgaste de motores e plantas. Matérias-primas de baixa qualidade 

como óleos não manufaturados e Óleos e Gorduras Residuais (OGR) são um grande potencial 

para aumentar a oferta de biodiesel e reduzir custos de produção. Todavia, a utilização de 

matéria-prima dessa natureza limita a utilização de catalisadores convencionais e demandam a 

aplicação de catalisadores heterogêneos não susceptíveis à interferência de acidez e gomas e 

atuem na reação de glicerídeos e ácidos graxos simultaneamente para obtenção de ésteres 

alquílicos. O SrO é um catalisador sólido que tem apresentado bons resultados no 

processamento de glicerídeos em condições brandas. O ZrO2 é um óxido ácido com 

comprovada atividade catalítica em reações ácidas para obtenção de biodiesel, todavia em 

condições enérgicas de tempo e temperatura. O objetivo deste trabalho é desenvolver rota de 

síntese que produza um óxido misto, baseado em Sr e Zr, capaz de catalisar eficientemente a 

transesterificação e que apresente potencial para trabalhar em meio ácido. Pela rota citrato 

amorfo sintetizou-se a perovskita Zirconato de estrôncio com atividade catalítica resultando 

em 98% em ésteres para 3% de catalisador. Porém, a matriz perovskita (SZCRA) é composta 

por mais três tipos de fases: carbonato e hidróxido de estrôncio e óxido de zircônio (ZrO2). 

Destas fases, o hidróxido de estrôncio apresentou-se insolúvel e com atividade catalítica 

alcançando 97% quando utilizado em 0,4%. A fase ZrO2 sustenta o potencial ácido da matriz 

perovskita e justifica o aprofundamento de estudos utilizando o material inicial. As condições 

reacionais otimizadas em reator convencional foram ainda melhoradas em sistema de reator 

OBR utilizando a matriz zirconato. O SZCRA apresentou-se eficiente para até três reações 

consecutivas apresentando uma conversão mínima de 36%. Estudos de reativação e reuso 

tanto da matriz zirconato como do hidróxido devem ser realizados a fim de aumentar sua vida 

útil. Projeta-se: caracterização, melhora de síntese e estudos com SZCRA utilizando óleos 

ácidos; emprego de outros metais na composição da perovskita e estudos de ajuste de método 

de síntese de hidróxido de estrôncio puro; otimização de seu emprego em reação etílica e uso 

em sistemas OBR.  

 

Palavras-Chave: Biodiesel. Catálise heterogênea. Zirconato de estrôncio. Hidróxido de 

estrôncio. 



 
 

ABSTRACT  

 

Present biodiesel production is based on refined oils of eatable quality and on the catalysis 

using either strong acid or base, in homogeneous way, which causes processes drawback or 

plants and engines waste. Raw materials of low quality as non-processed oils and residual oils 

and fats (OGR) are great potential for increase biodiesel offer and to reduce production costs. 

However, use of raw material like that turns difficult the conventional catalysts uses and 

demands application of heterogeneous catalysts which are non-affected by acidity and gums  

which acts either in glycerides or fat acid reaction simultaneously in order to obtain ethyl 

ester. SrO is a solid catalyst which presents good results in glycerides processing under mild 

conditions. ZrO2 is an acid oxide presenting catalytic activity in acid reactions for biodiesel 

obtaining, but just under several condition of time and temperature. Main goal of this work is 

to reach a suitable rout to produce a mix oxide based on Sr and Zr capable to catalysis 

transesterification and present potential to work in acid reaction. Amorphous citrate route 

produced a strontium zirconate perovskite with catalytic activity resulting in 98% of ester 

yield using 3% of catalyst. Besides, perovskite matrix (SZCRA) contains three more phases: 

strontium carbonate and hydroxide and zirconium oxide (ZrO2). Strontium hydroxide is 

insoluble and presented high catalytic activity once it has converted 97% of oil to ester using 

0,4%. ZrO2 phase supports acid potential of the perovskite matrix and justify a deeper study 

using SZCRA. Reaction conditions were optimized using conventional reactor systems and, 

as a scale up way, using OBR reactor system with SZCRA as catalyst. A minimal reaction 

conversion of 36% was attended when using perovskite matrix for three times in 

transesterification. Reactivation and reuse studies of SZCRA and hydroxide must be 

performed in order to improve its life. Further projects are: characterization, synthesis rout 

improvement and studies with SZCRA and acid oils; to employ other metals in the perovskite 

composition and adjust of the synthesis method for pure strontium hydroxide; optimization of 

ethylic reaction with hydroxide and OBR systems. 

 

Key words: Biodiesel. Heterogeneous catalysis. Strontium zirconate. Strontium hydroxide.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento e uso de Energias sustentáveis são opções de solução para a 

maioria dos problemas ambientais em nível global. A maioria desses problemas pode ser 

superada e/ou gerenciada se houver energia suficiente disponível, a um custo acessível, e se 

seu uso não oferecer perigo de danos irreparáveis ao ambiente. Problemas ambientais e de 

sustentabilidade referentes à água, alimentos, lixo, transporte e combustíveis podem ser 

solucionados, ao menos em parte, com energia sustentável suficiente (MANAHAN, 2009). 

Esta lista poderia ser facilmente entendida para muitos outros problemas relacionados a 

questões dessa natureza. 

O grande entrave tecnológico atual é que os sistemas de utilização de energia foram, 

historicamente, desenvolvidos de forma não sustentável. Um dos maiores desafios de 

sustentabilidade é o fato de que a humanidade está esgotando as fontes de energias nas quais 

sua economia se baseia e necessita para sua sobrevivência. Um ícone desta realidade é o 

petróleo. Os Estados Unidos (USA), por exemplo, alcançaram seu pico de produção de 

petróleo há alguns anos, e é aparente que a produção mundial alcance seu pico poucos anos 

após 2010. Ainda há fontes abundantes de carvão, mas sua utilização para produção de 

energia, com a atual tecnologia, quase certamente, causará um inaceitável aquecimento 

global. Desta forma, o grande desafio que a humanidade encara durante as próximas décadas 

é o desenvolvimento de fontes de energias que atendam sua demanda e que não arruínem o 

planeta (MANAHAN, 2009).  

 

1.1. Energias renováveis – biocombustíveis 

 

Os combustíveis sempre estiveram presentes nas comunidades de todo o mundo, 

quer sejam eles em estado líquido, sólido ou gasoso. Apesar da histórica utilização dos 

combustíveis, foi somente a partir do final do século XIX que este tipo de material recebeu 

atenção especial no que diz respeito à sua utilização em motores de combustão interna. 

Também foi nesse período que Rudolf Diesel começou a experimentar prováveis 

combustíveis para funcionamento do seu motor de ignição por compressão (MA e HANNA, 

1999). Rudolf utilizou óleo de amendoim para demonstrar o funcionamento do seu motor na 

Paris Exposition em 1900. O motor funcionou exatamente como outras máquinas abastecidas 

com petróleo (KNOTHE et al., 2005). Entretanto, verificou-se que os óleos vegetais 

apresentavam algumas limitações quando utilizados como combustíveis em motores de 
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ignição por compressão. Por exemplo, a elevada viscosidade e a baixa inflamabilidade 

causavam acúmulo de material oleoso nos bicos de injeção, com consequente entupimento 

dos mesmos. A queima incompleta do combustível também causava depósitos de carvão na 

câmara de combustão. Todos esses problemas resultavam em uma baixa potência do motor. 

Além disso, durante a queima do óleo ocorre liberação de um composto altamente tóxico que 

é a acroleína: um acetaldeído produzido na queima da porção glicérica dos glicerídeos, que, se 

lançado em quantidades muito elevadas na atmosfera, pode levar a complicações do sistema 

respiratório dos seres vivos, bem como induzir o estresse oxidativo na mitocôndria, causando 

traumas no sistema nervoso central e doenças neurodegenerativas (LUO e SHI, 2005).  

O motor desenvolvido por Rudolf foi capitalizado pela indústria de petróleo, que 

passou a usar uma das frações de destilação do petróleo que apresentava menor viscosidade e 

maior inflamabilidade que os óleos vegetais e mais barato que os outros combustíveis. Essa 

fração foi denominada "Óleo diesel". Estes fatores levaram o petróleo ao centro das pesquisas 

e o mundo passou então a usar tais destilados como combustível para motores de combustão 

interna. Com o tempo, os óleos vegetais foram abandonados como combustíveis. Mesmo 

assim, Rudolf Diesel acreditava que, futuramente, os problemas técnicos de óleos vegetais 

como combustíveis seriam resolvidos e tornar-se-ia possível utilizá-los em motores de 

combustão interna (KNOTHE et al., 2005). 

O petróleo, que é uma mistura de hidrocarbonetos, embora extraído de depósitos no 

subsolo, foi formado ao longo de milênios, a partir da decomposição de matéria orgânica 

(ALAJBEG et al., 2000). Em regiões mais antigas da Terra, estas formações são mais 

incidentes ou, pelo menos, mais exploradas e conhecidas. Embora a cada dia se descubram 

novos poços de petróleo em todo o mundo, não se pode negar o fato de que são reservas 

fósseis e que são esgotáveis. Ter uma matriz energética fundamentada em uma fonte não 

renovável, como é o caso da maior parte dos países do mundo, é, no mínimo, instável e 

inseguro por questões geopolíticas. Esta afirmação se baseia na história de guerras e conflitos 

mundiais. Retrato disso são as históricas crises do petróleo que ocorrem desde 1973 (Figura 

1). 

Em momentos de crise do petróleo sempre se ventilou a possibilidade do uso de 

combustíveis alternativos e oriundos de fontes renováveis. Na década de 70, quando ocorreu 

uma dessas crises, o Brasil lançou programas que visavam à auto-suficiência energética 

nacional. Nessa ocasião foi que nasceu o Programa Nacional do Álcool - PROÁLCOOL com 

intuito de adotar o álcool etílico como combustível veicular, substituindo a gasolina. A Figura 

1 apresenta a linha do tempo da produção e utilização dos combustíveis no Brasil, desde o 1º 
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Choque do petróleo até a transferência da competência sobre a regulação do etanol, do 

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) para a Agência Nacional de Petróleo, 

Combustíveis e Biocombustíveis (ANP), em 2011. Embora a produção nacional de veículos 

movidos a álcool tenha caído de 92,17% em 1985 para 0,87% em 2001 (CINTRA et al., 

2005), não se pode negar o fato de que o álcool é um combustível convencional e que 

participa ativamente da matriz energética brasileira. Vale ressaltar parte da gasolina utilizada 

hoje, de 19 a 25% (v/v), é na verdade, álcool etílico  (AGÊNCIA..., 2010). 

 
Figura 1 - Histórico da produção e utilização dos combustíveis desde o 1º Choque do petróleo até a competência 

sobre o etanol passar para a ANP em 2011. 

 
Fonte: Agência, (2010) 

 

Não apenas o álcool foi alvo de pesquisas de desenvolvimento de combustíveis 

renováveis, mas também os óleos vegetais. Entretanto, como já exposto, haviam muitos 

problemas com sua utilização e, naquele contexto, era economicamente inviável dispor 

recursos para solucioná-los, pois as soluções sugeridas até então, eram um tanto ineficientes 
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ou acarretavam outros problemas. Somente a partir dos anos 80, após a 2ª crise do petróleo 

(Figura 1), realmente intensificou-se o estudo de processos que viabilizassem o uso dos óleos 

vegetais como fonte de energia. Essa intensificação se deu mais por questões estratégicas, em 

relação à esgotabilidade das reservas mundiais de petróleo, que por necessidades 

circunstanciais (FREITAS, 2005). Na atualidade, os óleos e gorduras são vertentes da 

biomassa, considerados adequados e disponíveis para a consolidação de programas de energia 

renovável. Os óleos vegetais agregam a vantagem de representarem uma alternativa para a 

geração descentralizada de energia. Isso provoca um impacto social positivo, pois pode 

fortalecer as economias regionais através da agricultura familiar e corporativa. A 

industrialização descentralizada das matérias-primas regionais pode, ainda, viabilizar uma 

uniformidade do ônus energético (PARENTE et al., 2003). 

As pesquisas com óleos vegetais se desenvolveram no sentido de superar as 

limitações dos valores de viscosidade e inflamabilidade. Sugeriu-se, como opção para 

modificação do óleo, o craqueamento catalítico, a emulsificação do óleo, o craqueamento 

térmico ou pirólise e, por fim, a transformação química – transesterificação, ou seja, a reação 

do óleo com álcool de modo a resultar numa mistura de ésteres e glicerina (PARENTE, 1993).  

Muitas vias foram experimentadas para superar as limitações de uso dos óleos 

vegetais, mas a que apresentou melhores resultados técnicos e econômicos foi a 

transesterificação, que como principal produto final forma uma mistura de ésteres que foi 

então denominada Biodiesel. 

 

1.2. Estado da arte – Biodiesel 

 

O biodiesel é uma das opções mais convencionais para o emprego dos óleos vegetais 

como combustível, pois nos experimentos citados anteriormente apresentou melhores 

resultados quanto às características de viscosidade e densidade. A obtenção se dá por meio da 

transformação química de óleos e gorduras, ou seja, através da reação de transesterificação de 

glicerídeos ou da esterificação de ácidos graxos (PARK et al., 2010). Na transesterificação 

(Figura 2), triacilglicerídeos (óleos/gorduras) reagem com um álcool na presença de um 

catalisador produzindo, majoritariamente, uma mistura de ésteres alquílicos de ácidos graxos 

e glicerol (LIMA, 2005). 
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Figura 2 - Transesterificação de triacilglicerol com álcool na razão 1:3 óleo:álcool. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Lima, (2005). 

 

Onde: 

R1 , R2 e R3 = Radicais alquílico graxos.  
 

O produto obtido da reação de transesterificação, esquematizada na Figura 2, deve 

ser purificado a ponto de alcançar composição majoritária em ésteres alquílicos e atender a 

parâmetros de qualidade estabelecidos pelo Governo Federal do Brasil através de sua agência 

reguladora, ANP, com legislação específica e só então pode ser legalmente classificado como 

Biodiesel. A atual normalização em vigor é a Resolução ANP nº 14/12 (11/05/2012) que 

contempla uma série de parâmetros. A Tabela 1 apresenta todos os parâmetros de qualidade 

regularizados pela ANP, seus limites máximos ou mínimos e os métodos-teste oficias que 

devem ser empregados para realizar as referidas análises. 

Os parâmetros monitorados demandam um rigoroso controle de qualidade que 

objetiva, sobretudo, garantir a qualidade do biodiesel quanto a sua performance no motor, 

assim como evitar fraudes, como adição ilegal de solventes de baixo custo ao combustível, 

assegurar direitos dos consumidores e manter a garantia dos fabricantes de automóveis, visto 

que combustíveis fora das especificações e/ou adulterados causam danos em partes 

importantes do motor. Além da adulteração, a qualidade do biodiesel pode sofrer variações 

devido à presença de contaminantes oriundos da matéria prima, do processo de produção ou 

formados durante a estocagem (AGÊNCIA..., 2010). 
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Tabela 1 - Parâmetros de qualidade (características), unidades de medida, limites máximos ou mínimos e 

métodos teste oficias regulados pela ANP, que devem ser empregados no controle de qualidade do biodiesel. 

Característica Unidade Limite 
Método 

ABNT 
NBR 

ASTM D EN/ISO 

Massa específica a 20°C Kg/m3 850-900 
7148 

14065 
1298 
4052 

3675 
12185 

Viscosidade cinemática a 
40°C 

mm2/s 3,0-6,0 10441 445 3104 

Teor de água, máx. mg/Kg 380 - 6304 12937 
Contaminação total, 
máx. 

mg/Kg 24 - - 12662 

Ponto de fulgor, mín. °C 100,0 14598 93 3679 
Teor de éster, mín. % massa 96,5 15342 - 14103 
Resíduo de carbono % massa 0,050 - 4530 - 
Cinzas sulfatadas, máx. % massa 0,020 6294 874 3987 

Enxofre total, máx. mg/Kg 50 - 5453 
20846 
20884 

Sódio + Potássio, máx. mg/Kg 5 15553 - 14538 
Cálcio + Magnésio, máx. mg/Kg 5 15553 - 14538 
Fósforo, máx. mg/Kg 10 15553 4951 14107 
Corrosividade ao Cobre, 
3h a 50°C, máx. 

- 1 14359 130 2160 

Número de cetano - anotar - 613 5165 
Ponto de entupimento de 
filtro a frio, máx. 

°C 19 14747 6371 116 

Índice de acidez, máx. 
mg 

KOH/g 0,50 14448 664 14104 

Glicerol livre, máx. % massa 0,02 15341 6584 14105 
Glicerol total, máx. % massa 0,25 15344 6584 14105 

Mono, di, triacilglicerol % massa anotar 
15342 
15344 

6584 14105 

Metanol ou etanol, máx. % massa 0,20 15343 - 14110 
Índice de iodo g/100g anotar - - 14111 
Estabilidade à oxidação 
a 110°C, mín. 

H 6 - - 14112 

Fonte: Agência..., (2012) 

Na atualidade, um grande desafio para o desenvolvimento tecnológico da indústria 

de biodiesel é a obtenção de sistemas catalíticos e/ou condições reacionais alternativas que: 

possibilitem o uso de matérias-primas não manufaturadas e/ou recicladas. Ou seja, óleos e 

gorduras não refinados das mais diversas origens e óleos de fritura. Catalisadores 
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heterogêneos, com sítios ácidos e básicos, que sejam capazes de transesterificar glicerídeos e 

esterificar ácidos graxos numa mesma reação evitando a formação de sabões e emulsões e, 

estrategicamente importante, que seja eficiente para as reações utilizando tanto metanol 

quanto etanol. A redução de custos no refino de óleos e gorduras e o reaproveitamento de 

óleos servidos em sistemas que apresentem eficiência compatível com a rota alcalina 

homogênea convencional podem tornar o biodiesel ainda mais economicamente viável. 

Vários estudos têm mostrado a eficiência de óxidos de estrôncio (SrO) e zircônio 

(ZrO2) na transesterificação de óleos. O SrO é um óxido básico que atua em condições 

brandas na catálise alcalina de glicerídeos apresentando conversão da ordem de 90% em 

ésteres. O ZrO2 tratado é um óxido ácido e por isso empregado na catálise ácida da 

esterificação de matérias graxas ácidas sob condições enérgicas de tempo e temperatura para 

obtenção de teor de éster final em torno de 90%. Com base nesses dois materiais sedimentam-

se as metas seguintes desse trabalho. 

 

1.3. Objetivos 

 

Desenvolver um catalisador heterogêneo a base de estrôncio (Sr) e zircônio (Zr) para 

a produção de biodiesel a partir de óleos e gorduras - Síntese, caracterização e testes de 

atividade reacional. 

 

1.3.1. Objetivos específicos 

 

 Investigar métodos de síntese de óxidos mistos (Perovskitas); 

 Sintetizar uma matriz sólida com composição potencialmente anfótera; 

 Estudar e ajustar as condições de síntese de perovskitas cataliticamente ativas para a 

reação de transesterificação; 

 Sintetizar catalisadores mistos de Zr e Sr com atividade catalítica para a produção de 

biodiesel; 

 Caracterizar os catalisadores sintetizados e que apresentaram atividade catalítica 

utilizando: DRX, TG, MEV, BET, ICP e IV; 

 Ajustar as condições reacionais da reação de transesterificação heterogênea de modo a 

alcançar as melhores condições de síntese de biodiesel. Planejamento experimental para 
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otimizar os parâmetros: tempo e temperatura de reação, razão molar álcool:óleo e massa de 

catalisador. 

 Avaliar o potencial catalítico do material sintetizado para transesterificação etílica; 

 Avaliar a performance catalítica da matriz sólida em reações em meio hidratado e/ou 

ácido; 

 Investigar a viabilidade tecnológica do emprego destes sistemas catalíticos na síntese 

de biodiesel em reator OBR (Oscillatory Baffled Reactor) – Uma projeção para scale-up; 

 Contribuir com o desenvolvimento tecnológico e acadêmico brasileiro e formar 

recursos humanos qualificados na pesquisa e manufatura de materiais catalíticos e de 

biodiesel. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – MATÉRIAS-PRIMAS E CATÁLISE 

 

A síntese de biodiesel se dá através da transesterificação utilizando matérias-primas 

convencionais tais como óleos/gorduras e álcoois, por preferência cinética, de cadeia curta. A 

catálise dessa reação é um aspecto não tão convencional, uma vez que apresenta várias 

possibilidades que vão desde a catálise homogênea, utilizando ácidos e bases usuais (KOH, 

NaOH), até a catálise heterogênea, onde a possibilidade de novos materiais foge bastante de 

algo convencional. Isso sem mencionar a catálise biológica, ou seja, com o uso de enzimas. 

Nesse tópico serão abordados esses dois aspectos das transesterificação (Matérias-primas e 

catálise) numa concisa revisão literária, que se segue. 

 

2.1. Matérias-primas 

 

A produção de biodiesel se baseia em duas matérias primas que são os óleos/ 

gorduras, como fonte de glicerídeos e ácidos graxos, e um álcool que é o agente 

transesterificante. Essa reação depende da presença de um catalisador para que ocorra sem 

equilíbrio e com uma cinética que viabilize a produção em tempo economicamente viável. 

Inicialmente, os aspectos gerais concernentes às matérias-primas e suas peculiaridades na 

transesterificação, serão apresentados. 

 

2.1.1. Óleos/gorduras  

 

Os glicerídeos (óleos/gorduras) são as principais matérias-primas para síntese de 

biodiesel. Os ácidos graxos seguem o filão, porém como sua oferta é bem menor que a de 

glicerídeos a indústria baseia sua produção em óleos e gorduras derivados de origem vegetal e 

animal. O ácidos graxos aparecem apenas como mais uma opção, embora existam processos 

específicos para manufaturar essa matéria (KNOTHE et al., 2005; SOUZA et al., 2008). 

Óleos e as gorduras são substâncias insolúveis em água (hidrofóbicas), de origem 

animal, vegetal ou mesmo microbiana, formados predominantemente de produtos de 

condensação entre ácidos graxos e glicerol chamados glicerídeos. Eles podem ser mono, di ou 

triglicerídeos de acordo com o número de ácidos graxos ligados ao glicerol (MORETTO e 

FETT, 1998.) 

A diferença entre óleos (líquidos) e gorduras (sólidas), à temperatura ambiente, 

reside na proporção de grupos acila saturados e insaturados presentes nos triglicerídeos, já que 
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os ácidos graxos correspondentes representam mais de 95% da massa molar dos seus 

triacilgliceróis. A Resolução nº 20/77, do Conselho Nacional de Normas e Padrões para 

Alimentos (CNNPA), define a temperatura de 20 ºC como limite inferior para o ponto de 

fusão das gorduras, classificando como óleo quando o ponto de fusão situa-se abaixo de tal 

temperatura. As gorduras animais, como a banha, o sebo comestível e a manteiga, são 

constituídas por misturas de triacilgliceróis, que contêm quantidades de grupos acila saturados 

maiores do que a de insaturados. Obviamente, o mesmo ocorre com as gorduras de coco, 

babaçu e cacau, que são gorduras comestíveis de origem vegetal. O termo gordura, contudo, é 

o mais abrangente e usualmente empregado quando o estado físico não tem maior 

significância (MORETTO e FETT, 1998.). 

Nos Quadros 1 e 2 encontram-se listadas algumas características físico-químicas de 

ácidos graxos saturados e insaturados, respectivamente. 

 
Quadro 1 - Ácidos graxos saturados: nome técnico e usual, fórmula molecular e ponto de fusão. 

Ácido Nome usual 
Fórmula 

molecular 
Ponto de fusão 

Butanóico  Butírico C4H8O2 –5,3 ºC 

Hexanóico Capróico C6H12O2 –3,2 ºC 

Octanóico Caprílico C8H16O2 16,5 ºC 

Decanóico Cáprico C10H20O2 31,6 ºC 

Dodecanóico Láurico C12H24O2 44,8 ºC 

Tetradecanóico Mirístico C14H28O2 54,4 ºC 

Hexadecanóico Palmítico C16H32O2 62,9 ºC 

Octadecanóico Esteárico C18H36O2 70,1 ºC 

Eicoisanóico Araquídico C20H40O2 76,1 ºC 

Docosanóico Behênico C22H44O2 80,0 ºC 

Tetracosanóico Lignocérico C24H48O2 84,2 ºC 
           Fonte: Moretto e Fett, (1998). 

Pelo fato do Brasil possuir uma biodiversidade bastante variada, algumas 

organizações mundiais o apontam como um grande potencial energético num futuro onde a 

biomassa seja a base desse potencial e não o petróleo. Esta afirmação é fundamentada, 

basicamente, na diversidade climática e vegetal brasileira, pois isto possibilita ao Brasil 



49 
 

 

desenvolver, em todo o território, regiões de cultivo e exploração de várias oleaginosas para 

produção de biodiesel. 

Em algumas regiões existem plantações com um alto potencial produtivo (soja no 

cerrado), em outras as condições climáticas propiciam cultivos específicos e quase exclusivos 

(mamona no sertão). Há ainda regiões em que apenas o extrativismo já seria suficiente para 

alavancar uma produção em escala industrial (babaçu no Maranhão e Piauí). As plantas 

nativas são, portanto, o carro chefe do desenvolvimento regional. O Quadro 2 apresenta 

algumas características de culturas de oleaginosas com potencial para uso energético 

(produtividade, ciclo econômico e rendimento de óleo) (MEIRELLES, 2003.). É indiscutível 

a necessidade de se estudar as plantas nativas dessas áreas para que se possa avaliar seus 

potenciais produtivos e sua disponibilidade para extrativismo ou suas respectivas condições 

de cultivo. 

 
Quadro 2 - Ácidos graxos insaturados: nome técnico e usual, fórmula molecular e ponto de fusão. 

Ácido Nome usual 
Fórmula 

molecular 
Ponto de fusão 

9-Hexadecenóico Palmitoléico C16H30O2 0,0 ºC 

9-Octadecenóico-cis Oléico C18H34O2 16,3 ºC 

9-Octadecenóico-trans Elaídico C18H34O2 44,0 ºC 

11-Octadecenóico Vacênico C18H34O2 39,5 ºC 

9,12-Octadecadienóico Linoléico C18H32O2 5,0 ºC 

9,12,15-Octadecatrienóico Linolénico C18H30O2 11,0 ºC 

5,8,11,14-Eicosatetraenóico Araquidônico C20H32O2 49,5 ºC 

13(Z)-Docosenóico Erúcico C22H42O2 33,0 ºC 
           Fonte: Moretto e Fett, (1998). 

 

Lima et al., (2007) transesterificaram por catálise homogênea básica utilizando 

metanol e etanol os óleos de babaçu (Orbignya sp.), tucum (Astrocaryum vulgare) e macaúba 

(Acrocomia aculeata), palmeiras abundantes no centro-oeste, norte e nordeste do Brasil  e 

obtiveram-se bons resultados no processo catalítico. Lima et al., (2008)  desenvolveram suas 

pesquisas utilizando condições convencionais de preparação por rota alcalina homogênea, em 

temperatura ambiente e tempo médio de reação de 40 minutos.  
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Com relação ao tipo de óleo a ser transesterificado, é ilógico não fazer uso dos mais 

acessíveis, adaptáveis e viáveis em uma região produtora (COSTA, 2004). 

É importante salientar o fato de que a rota sintética de produção do biodiesel 

predominante, hoje, utiliza como agente transesterificante o metanol, que é obtido 

principalmente da destilação do petróleo. O uso de metanol, nestas condições, não concorda 

com os objetivos de uso de combustível renovável e não derivado do petróleo (diesel). 

 

2.1.2. Álcool  

 

A utilização de vários álcoois vem sendo vislumbrada e pesquisada largamente. Al-

Widyan e Al-Shyoukh, (2002) citaram, por exemplo, o butanol como agente transesterificante 

na síntese de biodiesel.  Somente álcoois simples, tais como metanol, etanol, propanol, 

butanol e álcool amílico, podem ser usados na transesterificação. O metanol é mais 

frequentemente utilizado por razões de natureza física e química (cadeia curta e polaridade). 

Um álcool que se destaca, e que inclusive já é utilizado como combustível no Brasil, 

é o etanol. Ele é utilizado puro ou em misturas com a gasolina em motores de ignição por 

centelha (ciclo Otto). O etanol é o segundo menor monoálcool e pode ser obtido de diversas 

fontes vegetais, inclusive da cana-de-açúcar. Existem trabalhos desenvolvidos (LIMA, 2007, 

2008) e uma gama de outros em andamento nos quais se utiliza o etanol em lugar do metanol 

para a produção de biodiesel. O etanol está se tornando mais popular, por ser renovável e 

menos tóxico que o metanol, sobretudo. O Quadro 3 faz uma comparação entre o metanol e o 

etanol quanto a vários fatores.  
 

Quadro 3 - Comparação entre o metanol e o etanol quanto a vários fatores. 

 

 

                            

 

 

 

 

 

                      Fonte: Rodriguez, (2011). 

A transesterificação etílica é significativamente mais complexa que a metílica. O 

aumento do tamanho da cadeia do álcool acarreta uma maior sofisticação ao processo e parte 

Fatores Metanol Etanol 
Origem Petroquímica Cana-de-açúcar 
Oferta Importado Produção Nacional 
Fonte Não-renovável Renovável 
Volatilidade Alta  Moderada 
Chama  Invisível Visível 
Toxicidade Elevada Moderada 
Custo  R$ 700/Ton. R$ 950/Ton. 
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dos parâmetros do processo deve ser revista. Entretanto, trabalhando-se as quantidades 

estequiométricas relativas entre catalisador, álcool e óleo não transesterificado, bem como 

com outras variáveis de processo como temperatura, agitação e tempo de reação, acredita-se 

ser possível atingir qualidade similar à do produto obtido via rota metílica (LIMA, 2005). 

Uma das variáveis mais importantes que afetam a produção de ésteres é a razão 

molar do álcool para o triglicerídeo. Estequiometricamente são necessários três moles de 

álcool e um mol de triglicerídeo para produzir três moles de ésteres alquílicos de ácidos 

graxos e um mol de glicerina. Entretanto, a transesterificação é uma reação de equilíbrio na 

qual um grande excesso de álcool é necessário para deslocar a reação na direção dos produtos. 

Para se obter uma conversão máxima de ésteres, uma razão molar de 6:1 deve ser utilizada. 

Verifica-se que esta razão molar não interfere na acidez, índices de peróxido, saponificação e 

iodo dos ésteres metílicos (TOMASEVIC e SILER-MARINKOVIC, 2003). De outra forma, a 

alta razão molar álcool/óleo interfere negativamente na separação da glicerina porque há um 

aumento na sua solubilidade. Quando resta glicerina na solução, ela ajuda a deslocar o 

equilíbrio de volta para a esquerda, diminuindo os ésteres formados (ENCINAR et al., 2002). 

A formação de ésteres etílicos através da catálise básica é mais difícil em relação à 

formação dos ésteres metílicos. Especificamente a formação de emulsão estável durante a 

etanólise se configura um problema. Metanol e etanol não são miscíveis com triglicerídeo à 

temperatura ambiente, e a mistura reacional é normalmente agitada mecanicamente para 

alcançar a transferência de massa. Durante o curso da reação, normalmente ocorre a formação 

de emulsão. No caso da metanólise, esta emulsão forma-se e quebra-se rapidamente de modo 

a se obter uma camada de glicerol e uma camada de ésteres como fase superior. Na etanólise, 

esta emulsão é mais estável e complica severamente a separação e purificação dos ésteres. 

Esta emulsão é causada, em parte, pela formação de mono e diglicerídeos intermediários, que 

têm grupamentos hidroxil polares e cadeias hidrocarbônicas não polares (ZHOU et al., 2003). 

Além disso, o etanol é muito mais higroscópico que o metanol e a água é outro fator que 

contribui para a formação da emulsão e da reação de saponificação, quando se trabalha com 

catalisadores básicos (SCHUCHARDT et al., 1998). 

Outro fator é o caráter azeotrópico do etanol, que na concentração de 96%, não se 

consegue mais separar a água do etanol, através de processo de destilação simples. São 

necessários processos mais complexos e onerosos para se obter um etanol anidro 

(MORRISON e BOYD, 1978) que é o ideal e necessário para o processo da reação de 

transesterificação. 
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2.2. Catálise 

 

Catalisador, de acordo com a International Union of Pure and Applied Chemistry 

(IUPAC), é uma substância que aumenta a razão de uma reação sem modificar a energia 

global padrão de Giibbs na reação (McNAUGHT e WILKINSON, 1997). O processo químico 

de aumento da razão reacional é chamado catálise e o catalisador é tanto reagente como 

produto da reação. Ou seja, o catalisador é restaurado após cada ciclo catalítico. Além disso, o 

catalisador não influencia no equilíbrio final da composição após cessar a reação. 

No que diz respeito à reação de síntese de biodiesel, no Brasil especificamente, o 

biodiesel tem sido produzido industrialmente a partir de óleos e/ou gorduras por meio da 

catálise homogênea básica, utilizando-se hidróxidos de potássio ou sódio como catalisador. 

Os catalisadores homogêneos básicos apresentam alguns inconvenientes, como a formação de 

sabão, que está associada à presença de emulsões no final da reação, tornando difíceis as 

etapas de purificação do biodiesel. Esses inconvenientes são eliminados com o uso dos 

catalisadores ácidos (H2SO4, HCl, etc.), que evitam a formação de sabões (ABREU et al., 

2005). Entretanto, o uso de ácidos potencializa a corrosão dos equipamentos, exige altas 

temperaturas reacionais, tem uma cinética de reação mais demorada e apresenta rendimentos 

menores que a rota alcalina (ABREU et al., 2005). 

Uma alternativa aos catalisadores homogêneos e que tem recebido crescente atenção 

no meio acadêmico é o desenvolvimento de catalisadores heterogêneos para produzir 

biodiesel, porque sua utilização simplifica e economiza os processos de separação e 

purificação. Vários estudos com estrôncio, estanho, zircônio, cobalto e cobre ((LIU et al., 

2007; KAWASHIMA et al., 2008; SILVA et al., 2008; ZABETI et al., 2009) mostram que 

estes metais têm atividade catalítica na reação de transesterificação. Nos subtópicos seguintes 

serão expostos alguns aspectos da catálise homogênea, enzimática e heterogênea. 

 

2.2.1. Catálise homogênea 

 

Em se tratando de catálise homogênea devem-se focar dois aspectos: a acidez e a 

basicidade do catalisador. As características do sítio reacional das moléculas de glicerídeos, o 

grupamento carbonila, propiciam a versatilidade de poderem interagir tanto com espécies 

ácidas como básicas por dois mecanismos inicialmente diferentes. Essas características de 

catalisadores e mecanismos são discorridas nos subtópicos a seguir. 
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2.2.1.1. Catálise ácida 

 

A transesterificação por via ácida é catalisada por um ácido de Brönsted, 

preferencialmente os ácidos sulfônico ou sulfúrico. Este tipo de catalisador dá um alto 

rendimento reacional, mas a reação é lenta, requer temperaturas acima de 100 ºC e mais que 3 

horas para alcançar uma conversão completa (SCHUCHARDT et al., 1998). 

O mecanismo da transesterificação por via ácida (Figura 3) inicia-se com a 

protonação do grupo carbonílico do éster levando à formação de um carbocátion que, após um 

ataque nucleofílico do álcool, produz um intermediário tetraédrico que elimina glicerol para 

formar um novo éster e regenera o catalisador H+  (SCHUCHARDT et al., 1998). 

 
Figura 3 - Mecanismo da reação de transesterificação catalisada por ácido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Schuchardt (1998). 

 

Onde: 

R        = Radical alquil do álcool 

R1          = Molécula de triglicerídeo 

R1OH = Molécula de diglicerídeo. 
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De acordo com o mecanismo, ácidos carboxílicos podem ser formados pela reação 

do carbocátion com água presente na mistura reacional. Isto sugere que uma transesterificação 

por via ácida deve ser realizada na ausência de água, no sentido de evitar a formação 

competitiva de ácidos carboxílicos que reduzem a produção de ésteres alquílicos 

(SCHUCHARDT et al., 1998). 

 

2.2.1.2. Catálise básica 

 

No mecanismo da transesterificação por via alcalina (Figura 4), o primeiro passo é a 

reação da base com o álcool, produzindo um alcóxido e o catalisador protonado. O ataque 

nucleofílico do alcóxido ao grupo carbonílico do triglicerídeo gera um intermediário 

tetraédrico, do qual o éster alquílico e o ânion do diglicerídeo são formados. Este último 

desprotona o catalisador, regenerando assim a espécie ativa, que é agora hábil a reagir com 

uma segunda molécula de álcool, iniciando outro ciclo. Os diglicerídeos e os monoglicerídeos 

são convertidos pelo mesmo mecanismo à mistura de ésteres alquílicos e glicerol 

(SCHUCHARDT et al., 1998). 

 
Figura 4 - Mecanismo da reação de transesterificação catalisada por base. 
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  A via alcalina é preferida à via ácida em função de requerer condições de temperatura e 

tempo mais amenas e gerar um produto que ofereça menor risco de corrosão à reatores e às 

partes internas do motor. Entretanto, também há alguns inconvenientes na via alcalina que não 

ocorrem na via ácida. A fácil formação de sabão durante a reação é um desses inconvenientes, 

principalmente se o meio contiver água. Esta formação de sabão irá, além de dificultar a 

separação espontânea da glicerina, concorrer com a formação de ésteres e diminuir a 

eficiência da reação devido ao consumo do catalisador. Tem-se na Figura 5 a reação de 

saponificação. 

A água, neste ambiente, atua como catalisador, pois leva os ésteres a formar ácidos 

graxos e regenera o álcool. Os ácidos graxos, na presença do catalisador alcalino, irão sofrer 

hidrólise de modo a formar sal de ácido graxo (sabão) e água. 
 

Figura 5 - Reação de saponificação durante uma transesterificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lima (2005). 

 

Onde : 

R  = Radical alquílico do éster graxo 

R1 = Radical graxo do éster 

 

2.2.1.3. Catálise enzimática 

 

Uma catálise alternativa proposta e promissora é o uso de catalisadores enzimáticos, 

como lipase e lipase imobilizada (FUKUDA et al., 2001). As lipases (glicerol éster hidrolase 

EC 3.1.1.3) são as enzimas que catalisam a hidrólise de acilgliceróis em ácidos graxos, diacil 

gliceróis, monoacil gliceróis e glicerol (transesterificação ou alcoólise). Estas enzimas são 

produzidas intra e extracelularmente em diversos microrganismos, por exemplo, nos fungos 
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bactérias Bukholdeira cepacia, Pseudomonas alcaligenes, Pseudomonas mendocina, 

Chromobacterium viscosum (MAHADIK et al., 2002).  

As inúmeras pesquisas a respeito da catálise enzimética direcionam-se 

principalmente às suas aplicações práticas na indústria, na hidrólise de gorduras, à produção 

de ácidos graxos, aditivos alimentares, síntese de ésteres e peptídeos, definição de misturas 

racêmicas, detergentes, entre outros. Na literatura há interessantes revisões, Fukuda et al., 

(2001) e Mahadik et al., (2002), que incluem a sua produção, purificação, separação e 

caracterização. 

Alguns registros da literatura têm apontando para a dificuldade de reuso de enzimas 

na transesterificação. Nestes registros encontra-se, por exemplo, avaliação de reações de 

metanólise com lipase de Candida antarctica imobilizada e óleos residuais em bateladas de 

duas etapas com variação das proporções de enzima e metanol, obtendo rendimentos maiores 

que 90% de biodiesel (SHIMADA et al., 2002). Entretanto, há poucos estudos que visem a 

diminuição dos custos de enzimas puras, assim como sobre a aplicação diretas de 

microorganismos em reações de transesterificação. Um outro fator que demanda pesquisas e 

que inviabiliza o uso comercial de enzimas é sua rápida desativação na presença de álcoois. 

 

2.2.2. Catálise heterogênea 

 

A primeira reação catalítica heterogênea, a desidratação do etanol em argila inativa, 

foi estuda por Priestley em 1778. A partir de então os estudos evoluíram e tiveram a 

participação de vários cientistas ao longo do século XVIII até chegar a Berzélius, em 1836, 

que utilizou o termo catálise, propriamente, ao examinar resultados anteriores nas mudanças 

químicas tanto em sistemas homo como heterogêneos (ROQUE-MALHERBE, 2009). Desde 

então, o desenvolvimento da ciência e tecnologia de catálise tornou-se uma importante 

operação na indústria química. 

No processo industrial de produção de biodiesel os catalisadores heterogêneos 

apresentam uma perspectiva de vantagens significativas, em relação a catálise homogênea e 

enzimática e estão classificados, sobretudo, quanto a seu caráter ácido ou básico, ou seja, 

heterogêneos ácidos e básicos. Dentre as potenciais vantagens desse catalisadores estão, 

principalmente: 

 

 Não levarem à obtenção de sabão, quando se tratando de catalisadores alcalinos, 

ou causarem problemas de corrosão, quando ácidos; 
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 A fácil separação e recuperação do catalisador do meio reacional para um 

posterior tratamento e retorno ao reator; 

 Uma vez que o catalisador está na fase sólida, a contaminação dos produtos é 

muito menor que na catálise homogênea; 

 A menor geração de resíduos decorrentes das etapas de purificação do biodiesel. 

 

Várias pesquisas têm sido feitas com uma gama de materiais como catalisadores 

heterogêneos na produção de Biodiesel: 

 

 Silva et al., (2008) descrevem a síntese e caracterização de catalisadores 

heterogêneos obtidos pela adsorção de íons cobre (Cu) e cobalto (Co) em 

quitosana pura. Os autores apresentaram resultados satisfatórios na 

transesterificação de óleos vegetais aplicando estes catalisadores. 

 Abreu et al., (2005) descrevem a utilização de complexos metálicos 

utilizando Sn, Zn, Pb e Hg, como catalisadores heterogêneos na produção de 

biodiesel. Xie e Huang, (2006) utilizaram compostos de potássio como KOH, 

KF e K2CO3 suportados em ZnO, como excelentes catalisadores heterogêneos 

na síntese de biodiesel. Também tem sido testado óxido metálico de zinco 

suportado em alumina (BOURNAY et al., 2005). 

 A atividade de óxido de estrôncio (SrO) tem sido relatada e estudada 

recentemente. As características básicas do SrO (ZABETI et al., 2009) 

possibilitam uma catálise heterogênea alcalina. O SrO obtido a partir da 

calcinação do carbonato de estrôncio apresentou atividade catalítica na 

transesterificação alcançando conversão da ordem de 85% (CARVALHO, 

2009) a 95% (LIU et al., 2007). 

 Óxidos de zircônio, titânio e zinco estão entre os óxidos de metais de 

transição que têm atraído a atenção para a produção de biodiesel devido suas 

propriedades ácidas. A zirconia (ZrO2) tem sido usada em uma variedade de 

reações, por exemplo alquilação de isobutano e isomerização de N-butano, 

tendo mostrado alta atividade correlacionada com sua acidez (ZABETI et al., 

2009). A zircônia tem atraído a atenção tanto como catalisador como suporte 

para ancoragem de outros catalisadores devido sua alta estabilidade térmica e 
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estabilidade sob atmosfera oxidante. Um exemplo dessa aplicação é na 

hidrogenação catalítica de olefinas (TANABE e YAMAGUCHI, 1994). 

 Zircônia sulfatada (SO4/ZrO2) e zircônia tungstenada (WO3/ZrO2) são 

exemplos de catalisadores heterogêneos que exibem atividade catalítica para 

várias reações, inclusive a transesterificação. Furuta et al., (2004) utilizando 

esses materiais alcançaram conversão completa de óleo de soja a biodiesel à 

temperatura de 170 oC. 

 

Toda a série de catalisadores heterogêneos anteriormente citados, além de uma gama 

de outros mais, podem ser sintetizados por diferentes métodos que resultam em materiais com 

diferentes características e rendimentos, mas que têm mecanismo de ação reacional de 

naturezas similares entre si dadas suas características ácidas ou básicas, ou seja, óxidos ácidos 

(Lewis) atuarão por um mecanismo e óxidos alcalinos (Brönsted) participarão de outro 

mecanismo. Desta forma, é indispensável discutir as condições e mecanismos de catalisadores 

heterogêneos na transesterificação. 

 

2.2.2.1. Mecanismos de catálise heterogênea 

 

O entendimento da cinética e mecanismo da reação ajuda a projetar um catalisador 

adequado às condições reacionais. A produção de ésteres alquílicos depende do tipo de 

catalisador utilizado, razão álcool/óleo, temperatura da reação, tempo reacional e impurezas 

do óleo vegetal (MEHER et al., 2006; HELWANI et al., 2009; LEE et al., 2009). Os 

mecanismos de reação são informações indispensáveis para selecionar e projetar materiais 

efetivamente catalíticos para produção de biodiesel. O principal mecanismo de catálise 

heterogênea segue similarmente o princípio da catálise homogênea tanto para sistemas ácidos 

quanto básicos (DI SERIO et al., 2008; LEE et al., 2009). Os mecanismos de esterificação e 

transesterificação usando catalisadores ácido ou básicos têm sido discutidos por vários autores 

(HATTORI et al., 2000; DOSSIN et al., 2006a; SHAMSHUDDIN e NAGARAJU, 2007; 

SUWANNAKARN et al., 2007; LEE et al., 2009). Assim como a catálise homogênea, as 

características ácidas e baixas da catálise heterogênea são importantes propriedades para a 

transesterificação de triglicerídeos. Diferente de sistemas homogêneos, na catálise 

heterogênea, a adsorção dos reagentes e a dessorção dos produtos têm que ocorrer na 

superfície do catalisador sólido para a reação proceder a taxas mais rápidas (ENDALEW et 

al., 2011b). 
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Duas hipóteses foram propostas para os mecanismos de esterificação e 

transesterificação por catálise ácida: mecanismo de um sítio simples (tipo Eley-Rideal (ER)) 

ou duplo sítio (Langmuir–Hinshelwood (LH) modelo) (DOSSIN et al., 2006; 

SHAMSHUDDIN e NAGARAJU, 2007; SUWANNAKARN et al., 2007). No mecanismo 

ER, a carboxila do triglicerídeo é adsorvida no sítio ativo do catalisador e então o álcool 

protonado na fase líquida a ataca. O mecanismo LH é aceitável do ponto de vista químico que 

dois reagentes (triglicerídeo e álcool) são adsorvidos nos sítios ativos do catalisador de forma 

que a reação ocorra com as espécies adsorvidas. Suwannkarn et al., (2007) sugere que o tipo 

de mecanismo de reação depende do tipo de álcool utilizado. Embora nenhuma justificativa 

seja dada, descobriu-se que álcoois com muitos carbonos preferem o mecanismo LH enquanto 

álcoois mais curtos tais como metanol preferem mecanismos ER. Álcoois de cadeia curta são 

usualmente empregados na síntese de biodiesel de óleos vegetais e então, ER é o modelo no 

qual se baseia a transesterificação com metanol. 

Catalisadores heterogêneos ácidos e básicos podem ser classificados como 

catalisadores de Brönsted ou Lewis, muito embora em muitos casos ambos os tipos de sítios 

possam estar presentes e não seja fácil avaliar a importância relativa dos tipos de sítios na 

reação.  

Uma descrição detalhada de alguns mecanismos de reação pode ser encontrada nos 

artigos de revisão de Di Serio et al., (2008) e Endalew et al., (2011b). Neste trabalho, será 

apresentada uma visão geral dos mecanismos de reação de diferentes tipos de catalisadores.  

Quando catalisadores básicos de Brönsted, por exemplo, NaOH, KOH, Na2CO3, são 

misturados com álcool, o catalisador verdadeiro é formado. Este catalisador de que se fala é o 

grupo alcoxido que é formado de acordo com a Equação 1, abaixo:  

 

Na+OH- + CH3OH       H2O + CH3O-Na+                        Eq. 1. 

 

O alcóxido (CH3O-Na+) ataca o grupo carbonila da molécula do triglicerídeo, assim 

como visto na catálise homogênea (Figura 4). Frequentemente, alcóxidos como NaOCH3 e 

KOCH3 são usados diretamente como catalisador, comercialmente chamados de metilatos. 

Um mecanismo similar é observado no caso da catálise heterogênea básica, como no caso das 

zeólitas. Também neste caso, a espécie formada é um alcóxido homogêneo. No caso de 

catalisadores heterogêneos básicos de Bronsted tais como resinas com amônio quaternário 

funcionalizado (QN+OH-), o contra-íon positivo (grupo amônio orgânico), sendo ligado 

diretamente a superfície de suporte, retém eletronicamente o anion catalítico na superfície do 
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sólido: a reação ocorre entre o metanol adsorvido no cátion e o éster do líquido (Eley–Rideal 

mechanism) (DI SERIO et al., 2008). A formação do grupo alcóxido é também um passo 

fundamental para os catalisadores heterogêneos básicos de Lewis. Por exemplo, no caso da 

transesterificação do acetato de etila, catalisado pelo MgO, a reação ocorre entre as moléculas 

de metanol adsorvidas nos sítios básicos livres do óxido de magnésio e a molécula de acetato 

de etila da fase líquida (DOSSIN et al., 2006a,b). Ambos os catalisadores ácidos de Bronsted 

e Lewis têm sido usados na síntese de biodiesel, a ambos catalisaram a transesterificação e a 

esterificação (LÓPEZ et al., 2007). Catalisadores ácidos de Bronsted são ativos 

principalmente nas reações de esterificação, enquanto os catalisadores ácidos de Lewis são 

mais ativos na transesterificação. 

Em ambas as catálises homogênea e heterogênea de Bronsted, a rota do mecanismo 

procede-se pela protonação do grupo carbonila: aumentando sua eletrofilicidade e tornando-o 

mais susceptível ao ataque nucleofílico do ácool (LIU et al., 2006). A formação de uma 

espécie mais eletrofílica também ocorre com catalisadores ácidos de Lewis, tanto 

heterogêneos como homogêneos,  no primeiro passo do mecanismo (DI SERIO et al., 1998; 

BONELLI et al., 2007). Neste caso, a etapa de razão determinante depende da força ácida do 

catalisador de Lewis. A Figura 6 apresenta o esquema do ciclo catalítico heterogêneo ácido 

em 4 estágios.  

 
Figura 6 - Esquema do ciclo catalítico em 4 estágios. 

 

 
Fonte: Di Serio et al., (2008). 

Após a formação do complexo de Lewis (estágio 1), a adição nucleofílica do álcool 

(estágio 2), e a formação do novo éster (estágio 3), o novo éster formado desorve do sítio de 
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Lewis (estágio 4) e o ciclo é repetido. Se a força de acidez dos sítios for alta demais, a 

dessorção dos produtos não é favorecida (DI SERIO et al., 2008). 

O mecanismo ER baseado nos sítios ácidos de Lewis é mostrado na Figura 7 (DI 

SERIO et al., 2008). O mecanismo tem três etapas principais: a primeira é a fisicosorcção e a 

químiosorção dos triglicerídeos nos sítios do catalisador. O átomo de oxigênio com dupla 

ligação do glicerídeo interage com os sítios do catalisador devido a propriedades eletrofílicas. 

A associação intermediária cria um carbono eletrofílico no grupo carbonila do triglicerídeo. O 

segundo passo é o ataque ao carbono eletrofílico pelo álcool, o que cria um intermediário 

tetraédrico. A etapa final é a clivagem do éster de ácido graxo e o diglicerídeo seguidamente 

desorvido do sítio do catalisador. Ácidos de Lewis mais fortes não favorecem dessorção 

facilmente, o que faz a reação mais lenta. O processo é repetido para cada éster de ácido graxo 

produzido (ENDALEW et al., 2011b). 
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Figura 7 - Mecanismo Eley-Rideal (ER) de catalisador sólido ácido de Lewis. 
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Fonte: Di Serio et al., (2008). 

 

Como os catalisadores sólidos ácidos, os catalisadores sólidos básicos podem ser 

bases do tipo Brönsted ou Lewis. O mecanismo de ambas as bases de Brönsted e Lewis foram 

reportadas para a reação de transesterificação (DI SERIO et al., 2008). O mecanismo é 

baseado no mecanismo ER onde o álcool é adsorvido no sitio do catalisador e o íon alcóxido 

na superfície ataca o carbono positivamente polarizado no glicerídeo que está na fase líquida, 

de acordo com a Figura 8, abaixo. 

 
Figura 8 - Formação do íon alcóxido na superfície do catalisador heterogêneo alcalino. 

 

Fonte: Di Serio et al.,  (2008). 
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Um bom exemplo para ilustrar uma reação catalisada por uma base de Brönsted é a 

transesterificação utilizando SrO. No mecanismo proposto por Semwal et al., (2011),  a 

principal etapa é a formação do complexo SrO com metanol. 

 
Figura 9 – Complexação de SrO como catalisador. 

 
Fonte: Adaptado de Semwal et al., (2011). 

 

2.2.3.  Desenvolvimento de materiais utilizados na catálise heterogênea 

 

Devido ao fácil ajuste de composição de perovskita numa larga faixa, estes materiais 

podem ser investigados de uma forma sistemática e uma correlação pode ser feita entre sua 

performance e estrutura. Esta característica única faz as perovskitas um sistema ideal para 

ambos os estudos físico e químico de estado sólido, assim como um útil material catalítico e 

eletrônico, ou seja, materiais catalíticos demandam uma combinação de vantagens para 

alcançar máxima atividade e estabilidade, assim como alta área superficial, reatividade redox, 

seletividade de produto e uma rede estável. Algumas perovskitas, tais como as de cobalto e 

maganita, exibiram atividade competitiva para oxidação de CO e redução de NO comparado 

com outros catalisadores de metais nobres (VOORHOEVE et al., 1975). 

 Entretanto, devido ao seu envenenamento por SO2, baixa área superficial e fraca 

força mecânica, a maioria das perovskitas não são aptas a competir com sucesso em muitas 

aplicações catalíticas (GALLAGHER et al., 1975). No sentido de superar estes problemas, o 

desenvolvimento de perovskitas bem dispersas num suporte tem sido uma estratégia atraente 

para otimizar a sua performance, embora não melhore questões ligadas ao envenenamento. 

A síntese de novos materiais tipo perovskitas tem sido de interesse corrente e desafio 

dos pesquisadores da área de novos materiais. Na década passada, a arquitetura molecular e o 

controle micro-estrutural avançaram usando precursores moleculares e tratamento a baixas 

temperaturas. Além disso, a combinação de perovskitas com outros materiais tem provado ser 

uma eficiente abordagem para melhorar as propriedades desejadas e desenvolver novas 

aplicações. Baseado nesses novos entendimentos e desenvolvimentos, diversas direções 

promissoras emergiram para estudos futuros, tais como sensores de oxigênio, decomposição 

de NO e catalisadores controladores de emissão. Indubitavelmente, novos métodos de síntese 
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química e processamento têm sempre um papel muito importante no desenvolvimento de 

materiais para fins diversos (TEJUCA e FIERRO, 1993).   

Os óxidos tipo perovskitas têm a fórmula geral ABO3, sendo A um cátion de raio 

iônico grande tal como os metais alcalinos, os alcalinos terrosos e as terras raras; B um cátion 

de raio iônico menor, tal como um metal de transição. As perovskitas mais comuns são 

aquelas em que A é um cátion de um elemento terra rara com estado de oxidação +3 e B um 

metal de transição no mesmo estado de valência. Esses materiais possuem uma estrutura bem 

definida, sendo a perovskita ideal do tipo cúbico (SILVA, 2004). Entretanto, essas estruturas 

aparecem frequentemente distorcidas, principalmente para as simetrias ortorrômbicas e 

romboédricas (TEJUCA e FIERRO, 1993). É possível realizar substituições parciais dos 

cátions A e B sem alterar a estrutura fundamental da perovskita (TEJUCA et al., 1989). O 

efeito da substituição parcial dos cátions A, geralmente um metal terra rara, com elementos 

que apresentam estados de valência diferente de +3, tem sido frequentemente estudado 

(INABA et al., 2001; ISUPOVA et al., 2001), enquanto o efeito da substituição de cátions do 

tipo B, e sua aplicação na combustão catalítica tem despertado menos o interesse dos 

pesquisadores (ROJAS et al., 1990). 

O interesse inicial pelo estudo desses materiais foi motivado por suas propriedades 

ótica, elétrica e magnética. Comercialmente, as perovskitas de elementos terras raras têm sido 

muito aplicadas na fabricação de eletrodos (FURUSAKI et al., 1995). Na catálise, vários 

trabalhos na área ambiental têm demonstrado a versatilidade das perovskitas contendo Co e 

Mn como metais de transição. Assim, as perovskitas tem sido aplicadas na redução seletiva de 

óxido nítrico com propeno (HANSEN et al., 2001), na oxidação de CO e hidrocarbonetos 

(SUP SONG et al., 2001; CIMINO et al., 2002), na redução de NO com CO (FORNI et al., 

1997) ou hidrogênio (FERRI et al., 1998) para produzir CO2 e N2. Outras aplicações, tais 

como combustão do metano (SARACCO et al., 1999; NGUYEN et al., 2002), acoplamento 

oxidativo de alcanos (BUYEVSKAYA et al., 1994), hidrogenação e hidrogenólise de 

hidrocarbonetos e oxidação da amônia, evidenciam a importância dos óxidos do tipo 

perovskitas (SILVA, 2004). 

Perovskitas provaram ser materiais promissores para catálise em processos 

associados com emissão de gases veiculares, eletrodos para células combustíveis de óxido 

sólido (ALCOCK et al., 1992), sensores de gases de exaustão em automóveis 

(VOORHOEVE et al., 1972), membranas para processos de separação e como catalisadores 

(KAKIHANA et al., 1999).  
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No trabalho de De Ligny e Richet, (1996) dados de CaTiO3 foram complementados 

com novas medidas de titanato (SrTiO3) e zirconato (SrZrO3) de estrôncio para investigar a 

influência da estrutura e a substituição dos cátions Ca/Sr e Ti/Zr nas propriedades 

termodinâmicas das perovskitas a altas temperaturas. 

Cavalcante et al., (2007) relataram a síntese de pós de SZO pelo método dos 

precursores poliméricos. SZO foi inicialmente obtido pela reação convencional de estado 

sólido entre SrCO3 e ZrO2 calcinados a 1200 °C por 48 horas, com moagem intermitente. O 

SZO em pó obtido por este método apresenta diversos problemas como não homogeneidade, 

contaminação por impurezas e pós grosseiros com tamanho e distribuição de partículas não 

uniformes. Para minimizar tais tipos de problemas, métodos químicos líquidos tais como sol-

gel (LIU e TSENG, 2007), co-precipitação e hidrotérmico (LENCKA et al., 1997) tem sido 

empregados para sintetizar pós de SZO com estequiometria e propriedades físico-químicas 

desejadas. Entretanto, alguns problemas ainda persistem nesse método, tais como distribuição 

composicional não homogênea (BRINKER e SCHERER, 1990), dificuldade no controle do 

grau de hidrólise (PULLAR et al., 1998) e o uso de soluções alcalinas altamente concentradas 

no tratamento hidrotérmico, que pode levar a formação de fases impuras como SrCO3 

(LÓPEZ et al., 1999).  

De acordo com Potdar et al., (2000), SZO pode ser obtido por pirólise de um 

precursor oxalato de estrôncio ziconil, como segue:  (a) desidratação, (b) decomposição e (c) 

decomposição de carbonato a zirconato de estrôncio. O dióxido de carbono é encontrado 

preso no sólido durante a decomposição dos oxalatos (REDDY e MEHROTRA, 1979) 

tratados com aquecimento em ar, à temperatura em torno de 900 °C. A formação do precursor  

zirconil oxalato de estrôncio é dificultada  em condições de equilíbrio heterogêneo 

(BILINSKI et al., 1971). Alguns outros métodos têm também sido aplicados para otimizar a 

rota do precursor oxalato pela adição de alguns outros solventes externos (CAVALCANTE et 

al., 2007).  

O preparo de perovskitas usando reagentes moídos é descrito em diversos trabalhos 

(ZHANG et al., 2010), assim como o preparo de La2O3, CeO2, SrO, e Co3O4 em moinho de 

três bolas de aço temperadas. A moagem de alta energia foi feita usando um moinho 

normalmente a uma velocidade de agitação de 1100 rpm por aproximadamente 20 horas para 

garantir um boa cristalização da fase perovskita. 
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2.2.3.1. Rotas de síntese de materiais 

 

Métodos químicos, tais como reação de estado sólido, sol-gel, decomposição de 

precursores precipitados, gel polimérico ou citrato amorfo (KAKIHANA, 1996; SADAOKA 

et al., 1997; SOUZA e KILNER, 1998; KAKIHANA et al., 1999; O'CONNELL et al., 1999; 

KLEVELAND et al., 2000; TRAVERSA et al., 2000), têm sido aplicados para a síntese de 

diversos sistemas ABO3, tipo perovskitas. Cada um desses métodos tem suas peculiaridades 

no que diz respeito às características físico-químicas do material sintetizado, pois o 

mecanismo de complexação dos íons direciona o crescimento das estruturas cristalinas de 

forma diferente em cada um deles. Isso leva à formação de cristalitos com fases 

cristalográficas e tamanhos diferenciados, o que naturalmente resulta num comportamento 

catalítico diverso. 

Na síntese de nanopartículas, por exemplo, vários fatores podem ser afetados, dadas 

as condições de síntese. Por exemplo, as taxas de produção podem ser significantes se for 

utilizado um precursor com alta volatilidade. Então, substâncias químicas como cloreto de um 

metal ou combinações organometálicas são frequentemente usadas. Exemplo disso é o titânio, 

que é produzido em escala industrial a partir do TiCl4. Todavia, usando o cloreto do metal ou 

composto organometálico, existirá um possível risco de contaminação no produto final. A 

partir do vapor químico, poderão ser formadas incrustações nas paredes do sistema que 

diminuirá o rendimento de produção das partículas (GURAV et al., 1993).  

Por outro lado, a rota química permite a produção de partículas compostas. Também 

é possível modificar as estruturas no interior das partículas a serem produzidas, visto que, 

estas dependem apenas da ordem de mistura dos reagentes (LEE et al., 2002). O precursor 

pode afetar as propriedades do produto final devido às diferenças existentes nas espécies 

químicas envolvidas (YOON et al., 2003). 

Dada a ciência da grande importância da escolha de tipo de rota adequada para obter 

um material, é imprescindível que se faça um estudo de cada caso para o material que se 

objetiva sintetizar. Nesse contexto, será apresentada nos subtópicos seguintes, uma breve 

compilação de informações a respeito das rotas mais empregadas para síntese de óxidos: I) 

Reações de estado sólido; II) Precipitação; III) Sol-gel; IV) Combustão e V) Citrato amorfo. 

 

I) Reações de estado-sólido 
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O método de reação de estado sólido tem algumas desvantagens, como uma alta 

temperatura de reação, larga faixa de tamanho de partícula e limitado grau de homogeneidade 

química no material final (POPA et al., 2002).  

Pós de diferentes sólidos inorgânicos podem ser preparados usando o método de 

reações de estado sólido. Uma reação de estado sólido é uma reação entre sólidos, isto é, 

ambos os materiais reagentes de partida e o produto estão no estado sólido. Este é um método 

bem conhecido e estabelecido para preparação de pós inorgânicos onde óxidos, carbonatos, 

nitratos e outros compostos orgânicos são misturados, seguindo as proporções de 

estequiometria. Em seguida, os pós são, em geral, completamente moídos, e finalmente 

termicamente tratados para obter o produto desejado. Nestes casos, manter a mistura no 

estado sólido durante toda transformação permite bom controle de composição, permitindo 

homogeneidade a nível atômico e um alto grau de dispersão do pó obtido (ROQUE-

MALHERBE, 2009). 

A síntese de perovskita através de reações de estado sólido é um bom exemplo do 

emprego desse método (NIETO et al., 2007). Para realizar esse processo, óxidos e cabonatos 

dos elementos A e B, correspondendo a fórmula da perovskita ABO3, são misturados na razão 

molar desejada, para obter a composição do produto final. Em seguida são moídos em acetona 

ou isopropanol (NIETO et al., 2007). O produto obtido é seco a 100 °C e então, calcinado em 

ar a 600 °C, por 4 a 8 horas usando taxas de aquecimento e resfriamento de 2 °C/min. O 

material calcinado foi moído e peneirado. A segunda etapa de calcinação ocorreu  entre 1300 

e 1600 °C, por volta de 5 a 15 horas, numa taxa de aquecimento e/ou resfriamento de 2° 

C/min, para garantir a formação de uma única fase do material tipo perovskita. Finalmente, 

este material é calcinado, moído e peneirado. 

Liu et al., (2007) sintetizou óxido metálico de SrO para a transesterificação de óleo 

de soja através da calcinação do SrCO3 a 1200 °C por 5 h. Neste caso, houve a eliminação de 

CO2. O material obtido por Liu et al., (2007) apresentou forte basicidade, H_ = 26.5, e área 

superficial (BET) da ordem de 1.05 m2/g. A conversão obtida foi de 95% em massa de ésteres 

, a 65 °C, usando 3% em massa de catalisador e uma razão molar de 12:1 de metanol:óleo, 

num tempo reacional de 30 minutos.  

Alguns trabalhos apresentam o preparo de soluções sólidas de CeO2-ZrO2 com 

conteúdo molar de CeO2 na faixa de 10 a 90% de pureza através da calcinação de uma mistura 

de óxidos (CeO2; ZrO2) a 1600 °C por 1 hora, e que foi resfriada a temperatura ambiente 

numa taxa de 10°C/min (FORNASIERO et al., 1995).  
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II) Co-precipitação  

A precipitação é uma técnica que permite obter uma fase sólida a partir de uma fase 

líquida, desde que duas condições sejam satisfeitas: 

 Termodinâmica, se o produto de solubilidade é atingido; 

 Cinética, se o estado de sobressaturação é atingido, para que a velocidade de 

precipitação seja elevada. 

Os precipitados podem ser cristalinos ou amorfos e a sua formação se dá em 2 fases: 

 Nucleação  

 Crescimento e/ou agregação das partículas. 

 

A velocidade de nucleação (Vn) depende do estado de sobressaturação, crescendo 

rapidamente a partir da sobressaturação Ss
* (sobressaturação crítica). 

O crescimento dos germes é um processo físico-químico que tem lugar na interface 

sólido-solução (Figura 10) e cuja cinética é controlada pela transferência de massa do soluto, 

através da camada limite de espessura “e” que rodeia cada germe (FIGUEIREDO e 

RIBEIRO, 1989). 

 

A velocidade de crescimento  (Vc) é dada pela expressão: 

 

Vc = DSG x [(C∞-Cs)/e] .                                                   Eq. 2 

 

Onde: 

D – coeficiente de difusão do soluto; 

SG – área superficial do germe; 

C∞ - concentração do soluto em meio líquido; 

Cs – concentração do soluto na vizinhança imediata da superfície do germe. 
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Figura 10 - Representação esquemática de um germe de crescimento 

 

 
Fonte: Figueiredo e Ribeiro (1989). 

 

Na Figura 11 tem-se a representação das velocidades de nucleação e de crescimento 

em função da sobressaturação. Nesta figura pode-se verificar que ambas as velocidades 

dependem da sobressaturação, sendo a menor influência verificada para a velocidade de 

crescimento. Pode-se também concluir que quando Vc>>Vn, se favorece a formação de 

grandes partículas, mas em pequena quantidade, ocorrendo o fenômeno inverso quando 

Vn>>Vc (FIGUEIREDO e RIBEIRO, 1989). O aumento da agitação do meio aquoso favorece 

a formação de partículas pequenas, pois devido a agitação, a concentração Cs aumenta, 

tornando Vn>Vc. Quanto à temperatura, observa-se um efeito contrário, pois a elevação da 

temperatura favorece, no geral, a formação de partículas grandes, pois diminui a 

sobressaturação do meio e, por consequência, a velocidade de nucleação decresce mais 

rapidamente (FIGUEIREDO e RIBEIRO, 1989). 

Durante o crescimento das partículas pode ocorrer sua agregação, ficando as 

partículas como que soldadas umas às outras. Um exemplo importante é o da formação de 

géis que se processa em duas fases: 

 Formação de solução coloidal que é um sistema termodinamicamente instável 

com grande valor de energia livre, mas cineticamente favorável, pois a 

evolução no sentido da agregação das partículas é bloqueada pela grande 

afinidade das partículas para o líquido e também pela repulsão eletrostática 

das partículas; 

 A agregação das partículas, por adição de um agente floculante que modifica 

a força iônica do meio, conseguindo-se que a energia cinéticas das moléculas 

C∞ Cs 

e 
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vença a sua repulsão eletrostática. A agregação pode dar-se por gelificação, 

coagulação ou floculação. 

 
Figura 11 – Evolução da velocidade de nucleação (Vn) e velocidade de crescimento (Vc) em função da 

sobressaturação (Ss). 

 
Fonte: Figueiredo e Ribeiro, (1989)  

 

A gelificação é um processo cineticamente lento, conduzindo a um precipitado 

chamado hidrogel em que cada partícula está ligada a duas ou três partículas no máximo. A 

coagulação e a floculação são processos cineticamente rápidos, originando precipitados com 

um número elevado de ligações entre as partículas. No caso da floculação, essas ligações são 

asseguradas por pontes de agentes floculantes (por exemplo, ácidos minerais). O mecanismo 

da precipitação ocorre em três etapas: dissolução de uma parte do sólido pela solução, 

transferência das espécies dissolvidas e precipitação de uma substância diferente da inicial 

(FIGUEIREDO e RIBEIRO, 1989). 

Uma operação que pode ser muito importante é a calcinação do precipitado, que 

influencia as propriedades texturais como a área específica, volume poroso, distribuição 

porosa e, indiretamente, a atividade, seletividade e estabilidade do catalisador.  Esta operação 

se processa a temperaturas elevadas, e o seu objetivo é gerar porosidade e dar resistência 

mecânica ao catalisador (FIGUEIREDO e RIBEIRO, 1989). 

Os trabalhos de Rossignol et al., (1999) e Traversa et al., (2000), descritos 

brevemente a seguir, exemplificam aplicações da técnica de precipitação na síntese de 

materiais tipo perovskitas utilizando diferentes metais componentes e tratamento térmico: 

 

 Perovskitas à base de cério e zircônio utilizando dois precursores de zircônio 

foram preparadas usando: ZrX2.8H2O, X = NO3
- ou Cl-. Uma solução sólida 

1 Ss
* 

Vc Vn 

Zona das 
pequenas 
partículas 

Zona das 
grandes 
partículas 

Ss 
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de zirconia-cerio e obtida por coprecipitação de uma mistura de 

Ce(NO3)3.6H2O (20 mL em água destilada) com ZrX2 (20 mL em água 

destilada) precipitados com a adição de 12 mL de NH4OH (14,7 M). O 

precipitado hidratado foi filtrado, redisperso em 100 mL de NH4OH (0,25 M) 

para X=NO3
- ou em 100 mL de acetona para X=Cl- e filtrado novamente. No 

caso de X=Cl- o precipitado foi lavado até não se detectar mais íons cloreto 

no filtrado (teste com AgNO3) (ROSSIGNOL et al., 1999). 

 Complexo heteronuclear, LaxSm1–x[Fe(CN)6].nH2O (x 5 0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 

0.8, e 1), foi sintetizado a temperatura ambiente pela mistura de soluções de 

quantidade apropriadas de  La(NO3)3.6H2O, Sm(NO3)3.6H2O, e K3Fe(CN)6. 

As misturas foram agitadas por 30 minutos a temperatura ambiente. O 

precipitado obtido foi então coletado e filtrado a pressão reduzida, lavado 

com água, etanol, e dietil éter, e seco a 50 °C. Análises de absorção atômica 

mostraram que o teor de potássio no complexo purificado foi menor que 

0,05% em massa. Os complexos foram calcinados a taxa de 5 °C/min em ar 

até a temperatura programada na faixa de 700-1000 °C em intervalos de 100 

°C e mantidos por 60 minutos para obter a ortoferrita trimetálica na série 

LaxSm1–xFeO3 (TRAVERSA et al., 2000). 

 

III) Sol-gel  

A metodologia sol-gel é um procedimento básico para sintetizar diferentes materiais. 

O processo sol-gel, em essência, significa a síntese de um composto sólido através de uma 

reação química em solução a baixa temperatura (BRINKER e SCHERER, 1990). Dependendo 

dos diferentes precursores utilizados, o processo sol-gel pode ser fundamentalmente dividido 

em diferentes tipos, tais como o método Pechini; rota sol-gel baseada na hidrólise-

condensação de alcóxido metálico e a rota de gelificação baseada na concentração de solução 

aquosa envolvendo metais quelados, comumente chamada rota “gel quelado” (LIN; ZHANG; 

LIN, 2007). 

As metodologias sol-gel são frequentemente aplicadas uma vez que apresentam 

alguns benefícios tais como melhor controle  da estequiometria e pureza, maior flexibilidade 

para o desenvolvimento de filmes finos, a possibilidade de obter novas composições e 

finalmente, uma melhor capacidade de controlar o tamanho de partícula de materiais sólidos 

(TEJUCA e FIERRO, 1993). Assim, na síntese de materiais óxidos multicomponentes, 

incluindo mais de um íon metálico, a rota Pechini e a Gelificação são mais frequentemente 
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utilizadas como alternativas a rota sol-gel baseada no alcóxido metálico (LIN; ZHANG; LIN, 

2007). 

O método Pechini é um método de solução química assim nomeado pelo seu inventor 

Maggio Pechini, em 1967. Pechini desenvolveu um processo sol-gel modificado para metais 

que não eram adequados para as reações sol-gel convencionais devido seu equilíbrio 

desfavorável de hidrólise. Este método inclui um processo combinado de formação do 

complexo metálico e a polimerização in situ de compostos orgânicos. O benefício do método 

Pechini é baseado na eliminação de pré-requisitos de que os metais envolvidos formem 

complexos hidroxilados adequados. Desta forma, agentes quelantes podem ser empregados no 

desenvolvimento de complexos estáveis com a diversidade de metais numa larga faixa de pH; 

permitindo assim a síntese de óxidos de considerável complexidade (LIN et al., 2007). 

Para realizar uma síntese pela rota Pechini, normalmente, um ácido R-

hidroxicarboxilico, como ácido cítrico, é usado para formar um complexo metálico estável; 

então, sua poliesterificação com um álcool polihidroxilado como o etilenoglicol (EG) ou o 

polietilenoglicol forma uma resina polimérica. O poliálcool, como o EG, é adicionado para 

criar conexões entre os quelados pela reação de poliesterificação, resultando em uma 

gelificação da mistura reacional (CUSHING et al., 2004). A imobilização do complexo 

metálico nesta rede polimérica orgânica reduz a segregação de íons metálicos particulares, 

garantindo homogeneidade composicional. No processo de secagem, o gel é aquecido para 

iniciar a pirólise das espécies orgânicas, resultando em um aglomerado de partículas de óxido 

de dimensão submícrom, isto é, a calcinação da resina polimérica a temperatura moderada 

(500 a 1000 °C) gerando uma fase pura de óxidos metálicos multicomponentes (LIN et al., 

2007). 

Para melhor compreensão da rota Pechini, a síntese de material tipo perovskita pode 

ser um bom exemplo. Cavalcante et al., (2007) sintetizou zirconato de estrôncio (SrZrO3) 

utilizando a convencional síntese com etileno glicol e ácido cítrico calcinando o material final 

a diferentes temperaturas para observar propriedades luminescentes.  Numa síntese tipo 

Pechini modificada, os precursores (nitratos são bons sais de metais frequentemente 

empregados) são dissolvidos em água, juntamente com ácido etilenodiaminotetracetico 

(EDTA) e EG que servem como agentes de polimerização e complexação. Após isso, a 

evaporação de água e EG ocorrem durante o aquecimento e finalmente, o produto é calcinado 

a 1300 °C por 10 horas. 

 

IV) Combustão  
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Síntese por Combustão (SC) ou síntese de auto-propagação a alta temperatura (Self 

propagating High temperature Synthesis – SHS) é um processo no qual ocorre uma reação 

exotérmica entre os precursores. A reação exotérmica ocorre entre nitratos de metais e 

combustíveis carbonáceos de uma maneira fácil e autossustentável. Uma característica 

determinante desse processo  é que o calor necessário para conduzir a reação é fornecido pela 

própria reação e não de uma fonte externa. Por exemplo, uma reação redox ocorre entre os 

produtos das decomposição de Al(NO2)3 (oxidante) e carbohidrazidas (combustível) durante a 

combustão para formar A1203. Numa reação típica, a mistura de precursores decompõe, 

desidrata e rompe em chamas (que alcançam > 1800 °C) em menos de 5 minutos. Outra 

característica desejável associada a técnica é que a síntese de pós são mais homogêneas, tendo 

maior área superficial, menos impurezas e menos trabalho intensivo que pós preparados por 

métodos tradicionais de estado sólido (KINGSLEY e PEDERSON, 1993).  

O combustível também serve como complexante para limitar a precipitação 

individual de componentes dos precursores antes da ignição (CHICK et al., 1990; 

PEDERSON et al., 1991). As reações são autocatalíticas e processam-se completamente uma 

vez iniciadas e o produto desejado é finalmente formado sem energia adicional na etapa de 

pré-calcinação. De outra forma, pode-se facilmente prever que as características da matéria 

prima, tamanho e forma da partícula, diluente e fonte de metais, não devem ter influencia na 

morfologia e pureza do produto final (ISHIKAWA et al., 2008). 

O SC é um método de custo relativamente baixo para produção de vários materiais. 

Recentemente, importantes avanços ocorreram neste campo, especialmente para o 

desenvolvimento de novos catalisadores com melhores propriedades que aquelas de materiais 

similares obtidos por outros métodos mais convencionais. A vasta gama de pesquisas feitas 

nos últimos anos enfatizaram a capacidade de SC para o melhoramento de materiais, 

economia de energia e proteção ambiental (ARUNA e MUKASYAN, 2008). 

Assim, os resultados da SC de nanomateriais são discutidos usando o processo de 

classificação que é baseado na natureza física do meio reacional: 

 

 SC convencional de materiais em nanoescala, ou seja, reagentes iniciais estão 

no estado sólido (Combustão de fase condensada). 

 Síntese de combustão de solução (SCS) de pós de dimensões nanométricas, isto 

é, meio reacional é solução aquosa. 

 Síntese de nanopartículas em chama, ou seja, combustão em fase gasosa. 
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A última abordagem tem um longo histórico e foi recentemente revisadapor. P. Roth 

(ROTH, 2007). Deve-se notar que as características específicas da síntese com fase gasosa é a 

habilidade de produzir finas partículas não aglomeradas (SUN et al., 2002). Entretanto, a lista 

de materiais produzidos por este método é relativamente curta e com baixa aplicabilidade, 

além de agregar altos custos ao produto final (ARUNA e MUKASYAN, 2008). 

Recentemente, novos métodos químicos úmidos têm sido desenvolvidos utilizando 

reações redox para produzir finos pós de óxidos tanto homogêneos como cristalinos 

(KINGSLEY e PATIL, 1988; CHICK et al., 1990; KINGSLEY et al., 1990a; KINGSLEY et 

al., 1990b; VARMA et al., 1990; PEDERSON et al., 1991). Tais métodos preparativos são 

conhecidos coletivamente como síntese de combustão. 

 

V) Citrato amorfo 

O processo citrato amorfo é um método no qual a homogeneidade de uma solução 

aquosa de sais é preservada no gel e no produto final oferecendo significantes vantagens, 

sobretudo, na produção de óxidos substituídos de alta homogeneidade (BAYTHOUN e 

SALE, 1982).  

Os métodos convencionais de preparação de materiais tipo perovskitas usualmente 

confiam na sinterização repetida e moagem das misturas de óxidos ou misturas de 

óxidos/carbonatos. Usando tais técnicas, o tempo necessário para obter homogeneidade 

aceitável pode ser muito extenso. A rota citrato amorfo foi inicialmente apresentada por 

Delmon e colaboradores no final dos anos 60 como a mais adequada para síntese de 

perovskitas (COURTY et al., 1973). Viparelli et al., (2006) sintetizou perovskitas pela rota 

citrato obtendo características como: i) óxidos mistos numa larga faixa de composição; ii) 

bom controle estequiométrico; iii) uma excelente interdispersão dos elementos no produto 

final; iv) materiais com tamanho de grão muito pequeno. 

Os nitratos, por causa de suas boas solubilidades, sempre foram utilizados como sais 

de partida nas aplicações originais do método citrato. Todavia, os nitratos podem apresentar 

alguns problemas durante a concentração, etapas de secagem e calcinação, devido à liberação 

de óxidos nítricos. Estes óxidos são tóxicos e corrosivos e podem levar a uma súbita 

decomposição das substâncias orgânicas, causando perigo de incêndio e explosão 

(VIPARELLI et al., 2006). Algumas alterações feitas nas condições da rota citrato para 

contornar os problemas acima mencionados foram: o uso de sais que não nitratos, a 

decomposição feita sob condições mais suaves, envolvendo um leve fluxo de gás oxigênio 

(1,5% v/v O2), e temperaturas mais baixas (350 °C). Isto permite preservar as vantagens do 
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método úmido, mas usando reagentes menos perigosos, e, ainda assim, alcançando um 

razoável controle de temperatura (VIPARELLI et al., 2006). Surpreendentemente, a 

dissolução dos precursores, devido à formação de complexos com ácido cítrico (Figura 

12)(CAFFARENA et al., 2008), é algumas vezes favorecida por soluções mais concentradas e 

menor temperatura. O excesso de ácido cítrico pode, as vezes, ser necessário.  

 
Figura 12 - Formação de complexos de metal com ácido cítrico 

 
Fonte: Caffarena et al., (2008).  

Usando termogravimetria, DRX e espectroscopia no infravermelho, descobriu-se que 

os precursores sofrem diversas etapas de decomposição antes da estrutura perovskita ser 

obtida. Estas etapas correspondem à quebra do complexo citrato e a eliminação de íons CO3
2- 

e NO3
-. A estrutura de perovskita foi detectada por IV, mas não por DRX, indicando que à 

perovskita ainda estava faltando a cristalinidade estendida. Neste caso, quando a temperatura 

foi aumentada para 550 ou 600 °C, as difrações devidas a perovskita foram então observadas. 

Uma vez que a temperatura de calcinação dos precursores citrato, na faixa de 200 a 250 °C, 

foi menor que da preparação do acetato para a mesma composição, a área da superfície 

resultante de ambas as preparações foram medidas no sentido de compará-las entre si. Devido 

à menor temperatura de calcinação, a preparação com citrato tem um aumento da área 

superficial pelo fator de 3 e 7. Foi proposto que o complexo citrato no estágio de precursor 

localiza os íons metálicos mais eficientemente, o que resulta em uma dispersão mais 

homogênea requerendo uma menor temperatura de calcinação (TEJUCA e FIERRO, 1993).  

Aparentemente vários íons metálicos quelados pelo ácido cítrico podem estar 

uniformemente distribuídos no citrato amorfo como material gel. Então, a razão 

estequiométrica e homogeneidade da solução seriam preservadas, durante as etapas 

subsequentes. A pureza do produto final foi examinada pela combinação de raios X, Raman e 

outras técnicas (SATO et al., 2002).  

Deste modo, diversos tipos de perovskitas foram sintetizadas através do método do 

complexo de metal amorfo (CA):  

Complexo metal-ácido cítrico Íon metálico Ácido cítrico 
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a) Amostras policristalinas de (CaxLa1.00x)(Ba1.75xLa0.25 + x)Cu3Oz numa faixa de 

0.0 a 1.0 (KAKIHANA et al., 1999); 

b) Super-condutores  contendo ítrio, bário, cálco e prata (YBCO, YBCO/Ag) ou 

bário, estrôncio, cobre e cálcio (BSCCO) (MARIANI e VILLA, 1994; GUIDI 

et al., 1997);  

c) Perovskitas com propriedades PTCR (Positive Temperature Coefficient of 

Resistivity) tais como BaTiO3/La (VIPARELLI et al., 2006);  

d) Perovskitas BaZrO3  nas quais o zircônio pode ser parcialmente substituído 

por diversos metais (Rh, Pd, Cu, Mn, Fe, Ni), e o bário pode ser parcialmente 

substituído por La e/ou K (VIPARELLI et al., 2006).  

e) Perovskitas GdFe03, utilizando sais de Gd (Gd(NO3)3) e Fe (Fe(N03)3) em 

HN03 e com adição de ácido cítrico (BEEK et al., 1995). 

 

Endalew et al., (2011) versam de maneira objetiva sobre as vantagens e 

potencialidades do uso de óxidos de metais alcalinos dopados como catalisadores para 

transesterificação. Uma compilação de Endalew et al. (2011) cita alguns exemplos desses 

tipos de catalisadores sólidos básicos como MgO, CaO, Li-CaO, Na, K, Li-BaO, Na-Li-

La2O3, entre outros, que apresentaram conversão final da reação de transesterificação na faixa 

de  60 a 100% em ésteres. Eles apresentaram-se tolerantes a acidez orgânica e a água, 

sobretudo, quando comparados com óxidos puros. Entretanto a lixiviação dos sítios catalíticos 

ativos persistiu como o principal  problema nesse tipo de catalisador. Uma associação de 

óxidos de metais alcalinos/terrosos com metais de transição ou terras raras tem mostrado 

promissora atividade na transesterificação de óleos vegetais. Catalisadores de óxidos 

metálicos anfóteros podem ser preparados pela combinação de óxidos básicos com óxidos 

ácidos de Lewis. Isto pode levar à prevalência dos sítios básicos e ácidos em um catalisador 

simples para reações simultâneas de esterificação e transesterificação. A principal 

desvantagem destes catalisadores de óxidos de metais de transição em relação aos óxidos de 

metais alcalinos e alcalino-terrosos são as condições enérgicas de reação. Embora esses 

catalisadores apresentem melhor morfologia, a atividade no sentido da esterificação e da 

transesterificação dependem altamente da força básica ou ácida dos sítios catalíticos e das 

condições reacionais (ENDALEW et al., 2011).  
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3 EXPERIMENTAL 

 

Nesse capítulo serão apresentados os métodos e as condições nas quais foram 

realizadas as sínteses e caracterizações dos catalisadores estudados: 

 

 Síntese de catalisador – materiais e métodos; 

 Testes reacionais – condições reacionais e métodos de análise de conversão; 

 Planejamento experimental para otimização das condições reacionais da 

transesterificação; 

 Caracterização dos catalisadores. 

- Difratometria de raios X - DRX;  

- Termogravimetria - TG; 

- Plasma Indutivamente Acoplado - ICP; 

- Espectroscopia vibracional de infravermelho - IV; 

- Adsorção de nitrogênio; 

- Microscopia eletrônica de varredura - MEV. 
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3.1. Síntese do catalisador por rota citrato não basificada (SZCRA) e basificada 

(SZCRB) 

 

Os catalisadores, SZCRA e SZCRB, foram obtidos , na fase inicial da pesquisa, a 

partir de solução 0,1 mol/L dos sais de estrôncio e zircônio, ficando em repouso por 12 horas 

em estufa a 100 °C (envelhecimento) e calcinado a 1000 °C por até 12 horas.  

 

 Concentração das soluções estoque 

 Envelhecimento do complexo citrato 

 Temperatura de calcinação do puf 

 Tempo de calcinação do puf 

 

Estes parâmetros foram otimizados em função da atividade catalítica quantificada 

com base no teor de éster do biodiesel obtido na síntese na qual se empregou o catalisador. 

Além desses ajustes, foi realizado o estudo da influência do pH de síntese dos 

catalisadores na sua atividade catalítica. Duas variações a esse respeito forma feitas: a 

primeira foi feita sem controle de pH e a outra com pH controlado através da adição de 

reagentes, como se segue no tópico seguinte. 

 

3.1.1. Materiais e métodos utilizados para síntese de SZCRA (pH<2) e SZCRB (pH  7) 

 

Seguem-se os materiais e métodos adotados na síntese dos materiais catalítico objeto 

deste estudo, seguindo mecanismo básico de complexação de íons metálicos com ácido cítrico 

(rota citrato amorfo), como apresentado na Figura 12. 
 

Figura 12 - Formação de complexos de metal com ácido cítrico 

 
Fonte: Caffarena et al., (2008).  

 

Complexo metal-ácido cítrico Íon metálico Ácido cítrico 
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a) Zirconato de Estrôncio - Citrato Rota Basificada (SZ-CRB) 

Soluções de oxinitrato de zircônio e nitrato de estrôncio 0,5 mol/L foram usadas 

como soluções precursoras. Ácido cítrico (AC) em solução 1,5 mol/L e hidróxido de amônio 

concentrado foram utilizados sem tratamento adicional ao do fornecedor (Sigma-aldrich). 

As amostras SZ-CRB foram preparadas sob pH controlado de acordo com 

procedimento descrito abaixo: 

Ambas soluções dos sais de zircônio e estrôncio, no volume de 50 mL cada uma, 

foram adicionadas á um frasco reator. Sob lenta agitação um volume de 100 mL de ácido 

cítrico foi adicionado para alcançar a estequiometria desejada de 1:3 metal:ácido. A mistura 

foi então deixada sob agitação magnética a fim de obter uma eficiente complexação metal-

AC. Uma solução limpa e transparente foi obtida após 60 minutos. O hidróxido de amônio foi 

então adicionado lentamente ao tempo que o pH era monitorado até alcançar pH entre 7 e 8, 

com uso de papel indicador.  

A solução obtida permaneceu sob agitação numa placa de aquecimento até estabilizar 

na temperatura de 90 °C, onde permaneceu a fim de eliminar o excesso de água. O 

aquecimento prolongado evaporou água suficiente para produzir uma solução viscosa com 

aspecto ligeiramente amarelado, que logo passou a formar bolhas, enquanto eliminava a água. 

Não foram observados sinais de turbidez ou precipitação durante esse processo. Este material 

foi levado a aquecimento em mufla a 130 °C, onde permaneceu até formar-se uma volumosa 

espuma amarronzada e quebradiça. Em seguida, o material foi triturado e então levado ao 

forno a 400 °C, por aproximadamente 3 horas para eliminar a matéria orgânica. O material 

resultante dessa etapa foi de cor cinza, que foi então novamente triturado e em seguida levado 

a calcinação na temperatura final programada, 900 °C durante pelo menos 60 minutos.   

 

b) Zirconato de Estrôncio - Citrato Rota Ácida (SZ-CRA) 

Soluções de oxinitrato de zircônio e nitrato de estrôncio foram usadas como soluções 

precursoras. Ácido cítrico (AC) em solução 1,5 mol/L foi utilizado sem tratamento adicional 

ao do fornecedor (Sigma-aldrich). 

Ambas soluções dos sais de zircônio e estrôncio, no volume de 50 mL cada uma, 

foram adicionadas á um frasco reator. Sob lenta agitação um volume de 100 mL de ácido 

cítrico foi adicionado para alcançar a estequiometria desejada de 1:3 metal:ácido. A mistura 

foi então deixada sob agitação magnética a fim de obter uma eficiente complexação metal-

AC. Uma solução limpa e transparente foi obtida após evaporação de 3/4 do volume inicial.  
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A partir desse ponto, o diferencial desta síntese é que não se utilizou o hidróxido de 

amônio para controlar o pH. A solução obtida apresentou um pH em torno de 2. Isso deu a 

caracterização da rota como sendo ácida. 

Todo o restante do procedimento e aspectos de material foram similares àqueles 

observados na síntese anterior. 

 

3.2. Método de síntese de Sr(OH)2 

 

A síntese por precipitação empregou hidróxido de sódio como agente precipitante e 

nitrato de estrôncio como sal fornecedor do metal. Em condições de excesso estequiométrico 

suficiente, o hidróxido precipita e o nitrato de sódio fica em solução, de acordo com a 

Equação 8, abaixo. 

 

Sr(NO3)2 + 2 NaOH → 2 NaNO3 + Sr(OH)2↓             Eq. 3 

 

Uma solução de hidróxido de sódio foi adicionada à solução de nitrato de estrôncio 

na proporção estequiométrica de 3:1. A mistura foi deixada sob agitação com aquecimento 

brando (80 °C) por duas horas. Em seguida, esta foi resfriada naturalmente em repouso. A 

solução foi transferida para refrigerador por duas horas e então filtrada seguindo-se a lavagens 

com água gelada a fim de eliminar os íons sódio. O filtrado foi seco em estufa a 90 °C por 10 

horas, quando então se obteve um fino pó branco que foi levado à caracterização e testes 

reacionais. 

 

3.3. Teste de atividade dos materiais (SZCRA e SZCRB) na transesterificação metílica 

de óleo vegetal 

 

Nesta etapa os reagentes utilizados foram o óleo de soja refinado comercial e 

metanol (Synth). 

Os testes reacionais foram conduzidos em balões de três bocas as quais foram 

conectados um condensador de refluxo e um termômetro, ficando a terceira boca para adição 

de reagentes e amostragem. Foram utilizados 3% em massa de catalisador, razão molar 

álcool:óleo de 12:1 e temperatura de 60 °C num tempo total de reação de 3 horas. O 

catalisador foi pesado utilizando uma balança digital e adicionado ao balão onde então foi 

adicionado o metanol medido com uma bureta. Esta mistura foi posta sob agitação quando 
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então a massa de óleo vegetal, aquecida a 60 °C, foi adicionada na estequiometria projetada. 

Este procedimento objetivou dinamizar o procedimento e otimizar o tempo reacional a partir 

da adição dos reagentes até estabilizar em 60 °C +/-1 a partir de quando foram contados os 

180 minutos de reação. 

 

Teste qualitativo de atividade catalítica – Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

A CCD foi realizada utilizando placas de sílica como fase estacionária e um sistema 

hexano/acetato na proporção 95/5 como eluente e dissolvendo-se as amostras com hexano. A 

eluição foi feita em cuba de vidro fechada e a revelação foi feita com vapor de iodo.  

 

Análise quantitativa de atividade catalítica – Cromatografia em fase Gasosa (CG) 

A conversão do óleo em biodiesel foi avaliada quantitativamente em função do teor 

de éster obtido no material produzido. Esta análise foi realizada por Cromatografia Gasosa 

(CG) de acordo com método teste oficial especificado pela EN/ISO 14103:2009 [Fat and oil 

derivatives – Fatty Acid Methyl Esters (FAME) – Determination of Ester and linolenic acid 

methyl esters contents], que é o método adotado pela ANP para monitorar a qualidade de 

biodiesel. Foi utilizado um cromatógrafo da marca Shimadzu modelo GC-2010, equipada 

com Detector de Ionização de Chamas (DIC) e coluna capilar (Restek-Carbowax): 30 m; 0,25 

mm e 0,25 μm de fase estacionária.  

 

As condições experimentais da análise cromatográfica foram as seguintes: 

- Injetor e detector: 250 ºC; 

- Pressão do gás de arraste (hélio) : 83 kPa; 

- Volume de injeção: 1 μL; 

- “Split”: 1:20; 

- Programação de temperatura do forno: 120 ºC por 2 minutos; 10 ºC/min até 180 ºC - 3 

min; 5 ºC/min até 240 ºC - 10 min. 
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3.4. Planejamento experimental para otimização dos parâmetros reacionais da 

transesterificação 

 

Condições de otimização utilizada para reações empregando SZCRA 

Para a otimização dos parâmetros reacionais foi utilizado o planejamento composto 

central, as variáveis tempo de reação, temperatura, e quantidade de catalisador foram 

avaliadas em três níveis. Na Tabela 2 estão representadas as variáveis, com seus respectivos 

níveis e na Tabela 3 todas as combinações entre as variáveis. Os resultados foram analisados 

utilizando o software Statistica®  (RYAN, 2006). 
 

Tabela 2 - Tabela das variáveis em três níveis.  

VARIÁVEIS 
NÍVEIS 

-1 0 +1 
Tempo de aquecimento (min) 60 150 240 
Temperatura (ºC) 60 70 80 
Quantidade de Catalisador (%) 0,5 1,5 3,0 

                   Fonte: autor 

 

Tabela 3 - Combinações entre as variáveis definidas pelo software estatístico. 

Planejamento experimental  
Catalisador 

(%) 
Temperatura 

(°C) 
Tempo 
(min) 

0,5 80 240 
0,5 60 240 
3,0 80 240 
3,0 60 240 
1,7 65 240 
1,7 80 150 
1,7 60 150 
3,0 70 150 
1,2 70 150 
1,7 70 150 
3,0 80 60 
0,5 60 60 
1,7 65 60 
3,0 60 60 
0,5 80 60 

                                     Fonte: autor 
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Neste planejamento não foi contemplada a variável razão molar álcool:óleo, por isso 

um segundo planejamento foi realizado para ajustar estudar apenas os parâmetros de maior 

peso da primeira otimização. Este segundo planejamento contemplou a massa de catalisador, 

a estequiometria de álcool:óleo, em três níveis e tempo reacional em dois níveis. O 

experimento foi planejado para cobrir uma superfície e quatro pontos e mais um central para 

cada nível de tempo reacional de acordo com a Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Experimentos planejados para otimização de estequiometria de álcool, % e catalisador e tempo de 

reação.. 

Experimento Álcool (%) Catalisador (%) Tempo (min.) 

01 20 2,0 
140 

180 

02 20 4,0 
140 

180 

03 80 2,0 
140 

180 

04 80 4,0 
140 

180 

05 50 3,0 
140 

180 
                  Fonte: autor 

 

Condições de otimização utilizada para reações empregando Sr(OH)2 

Um planejamento experimental composto com ponto central foi projetado para 

ajustar as condições reacionais da transesterificação metílica de óleo de soja utilizando 

hidróxido de estrôncio como catalisador heterogêneo. Na Tabela 5 estão representadas as 

variáveis, com seus respectivos níveis e na Tabela 6 todas as combinações entre as variáveis. 

Os resultados foram analisados utilizando o software Statistica®  (RYAN, 2006). 
 

Tabela 5 - Tabela das variáveis em três níveis.  

VARIÁVEIS NÍVEIS 
-1 0 +1 

Tempo de aquecimento (min) 40 60 80 
Álcool (%) 20 40 60 
Quantidade de Catalisador (%) 0,2 0,5 0,8 

                   Fonte: autor 
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Tabela 6 – Planejamento de experimentos para otimização de tempo, álcool e catalisador na transesterificação 

utilizando Sr(OH)2 como catalisador. 

Experimento 
n° 

Tempo 
(min.) 

Álcool 
(%) 

Catalisador 
(%) 

1 60 40 0,5 
2 80 20 0,8 
3 80 60 0,2 
4 80 20 0,2 
5 80 20 0,5 
6 60 40 0,2 
7 40 60 0,8 
8 40 20 0,8 
9 40 20 0,2 
10 40 40 0,5 
11 40 60 0,2 
12 60 20 0,5 
13 80 60 0,8 
14 60 40 0,8 
15 80 40 0,5 
16 60 60 0,5 

                      Fonte: Autor 

 

3.5. Reuso e reativação de SZCRA  

 

Um estudo de reuso da matriz SZCRA foi realizado em duas condições: a primeira 

foi utilizando o catalisador recuperado ao final de uma reação; a segunda condição foi 

utilizando somente o metanol após algum tempo em contato com SZCRA. Neste caso, 

realizou-se um procedimento de “lavagem” do catalisador com metanol e empregando esse 

metanol para reação. Procederam-se 4 lavagens do mesmo catalisador. Desta forma 

obtiveram-se cinco testes: 

 

 Metanol 1ª lavagem; 

 Metanol 2ª lavagem; 

 Metanol 3ª lavagem; 

 Metanol 4ª lavagem; 

 SZCRA lavado 4 vezes. 
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3.6. Caracterização dos materiais (SZCRA, SZCRB e Sr(OH)2) 

 

A composição, fases cristalinas, homogeneidade e estrutura dos materiais obtidos nas 

sínteses dos catalisadores foram investigados por difração de raios X (DRX), espectroscopias 

vibracionais de Infravermelho (IV), análise termogravimétrica (TG), Microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), área superficial e poros por adsorção de nitrogênio (BET) e análise 

elementar por plasma indutivo acoplado (ICP). Seguem-se as condições experimentais sob as 

quais cada uma dessas análises foi realizada. 

 

3.6.1. Difração de raios X – Identificação e quantificação de fase (método Rietveld), 

Parâmetros de rede, Cela unitária e Tamanho de cristalito (Scherrer) 

 

A mais importante metodologia usada para caracterização de materiais é a difração 

de raios X. Ela é aplicada para a determinação de estrutura cristalina, para a avaliação de 

mudanças nos parâmetros estruturais de materiais modificados, para análise de fase dos 

materiais e para determinação do tamanho e tipo de partícula (REDDY e MEHROTRA, 1979; 

POTDAR et al., 2000; CAVALCANTE et al., 2007). A grande maioria das aplicações da 

metodologia de difrações de raios X na caracterização de materiais é feita com a ajuda de 

difratômetros, que usam a geometria de Bragg-Brantano (ROQUE-MALHERBE, 2009). 

Numa análise cristalográfica, depois de identificar cada fase presente na amostra, 

quantificar cada uma das fases cristalográficas, determinar os parâmetros de rede de cada fase 

e calcular seu tamanho de critalito, pode-se dizer que se obteve uma boa caracterização 

cristalográfica de uma amostra. 

Assim sendo, seguem-se as condições de análise de todas as amostras desse trabalho: 

 

 As análises foram feitas utilizando um difratômetro Shimadzu, equipado com 

monocromador de grafite e radiação Cu =1,5406 nm (Shimadzu, Tokyo, Japan). Os 

dados foram coletados numa faixa de 5 a 80° 2θ, com um passo de 0.02° numa 

velocidade de varredura de 3/min.  

 A identificação das fases por comparação eletrônica com banco de dados PDF2-2003, 

POWDER DIFFRACTION FILES (PDF2) (INTERNATIONAL..., 2003), foi feita 

utilizando o software Crystallographica® Search-match (CRYSTALLOGRAPHICA, 

1997).  
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 O refinamento foi feito pelo método de Rietveld utilizando o software GSAS® 

(LARSON, 1994) na plataforma gráfica EXPGUI (TOBY, 2001) e arquivos CIF do 

banco de dados ICSD (Inorganic Crystal Structure Database (ICSD), 2005). 

 Com o emprego da clássica Equação de Scherrer, Equação 4, calculou-se o tamanho de 

cristalito em função da largura do pico principal à sua meia altura (FWHM) (UVAROV e 

POPOV, 2007). 

 = .
. 

                                          Eq. 4 

Onde, 

 d = tamanho de cristalito 

  = comprimento de onda de raios X 

  = largura do pico a meia altura (FWHM) 

  = angulo de Bragg 

 K = constante de Scherrer 

 

3.6.2. Espectroscopia vibracional - Infravermelho 

 

Esta técnica é eficiente ferramenta analítica no estudo da composição de matérias, 

uma vez que o princípio de cada dos métodos está diretamente ligado à composição da 

matéria. Uma gama de trabalhos empregam essas técnicas para suportar estudos relativos a 

composição e suas alterações em amostras cerâmicas (REDDY e MEHROTRA, 1979; LUTZ 

et al., 1981; FORNI et al., 1997; LENCKA et al., 1997; POPA et al., 2002; LIN, C. et al., 

2007; DAS e AGRAWAL, 2011).  

 

Condições experimentais das análises de infravermelho 

Os espectros de infravermelho por transmissão com transformada de Fourrier foram 

coletados em pastilhas de KBr e registrados na faixa de 4000 a 400 cm-1, com 32 leituras e 

resolução 4 em um espectrômetro Thermo Nicolet spectrometer modelo 6700. 

 

3.6.3. Termogravimetria - TG 

 

Análise térmica consiste de um grupo de técnica nas quais uma propriedade física é 

medida como função da temperatura ao mesmo tempo que a substância é submetida ao 
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aumento, ou diminuição, controlada de temperatura. Técnicas de temperatura programada tais 

como: DTA (Differential Thermal Analysis), TGA (Thermal Gravimetric Analysis), DSC 

(Differential Scanning Calorimetry), TPR (Temperature-Programmed Reduction) e TPD 

(Temperature-Programmed Desorption) contribuem para uma caracterização mais completa 

de materiais (ROQUE-MALHERBE, 2009). 

A técnica de analise térmica Termogravimetria (TGA) é baseada em princípios 

simples de perda, ou ganho, de massa de um material em função do aumento, ou redução, 

controlado de temperatura. O aparato utilizado é composto de uma microbalança e um forno 

de alta performance e precisão. 

As análises termogravimétricas desta pesquisa foram realizadas segundo as 

condições seguintes: 

As análises de TG foram obtidas em uma termobalança TA Instruments modelo SDT 

Q600 usando fluxo de ar de 50 mL/min e um programa de aquecimento de 10°C/min a partir 

de 30°C até 500°C com uma isoterma de 3 minutos a fim de completar a decomposição do 

hidróxido a óxido de estrôncio. A temperatura foi então aumentada de 500 para 1000°C numa 

taxa de 5°C/min. 

 

3.6.4. Microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo - FEG-MEV 

 

A microscopia eletrônica e varredura (MEV) é baseada na emissão de um feixe de 

elétrons por um filamento ao ser submetido a uma diferença de potencial que também acelera 

os elétrons. A interação dos feixes de elétrons com a superfície do material promove a 

emissão de elétrons secundários, retroespalhados, raios X característicos e fótons. Os elétrons 

secundários são os sinais mais utilizados para a formação da imagem (ROQUE-MALHERBE, 

2009). O MEV é um equipamento capaz de produzir imagens de alta resolução, da ordem de 

até 300 mil vezes, permitindo obter resultados tanto da composição quanto da estrutura da 

amostra. 

 

Condições experimentais 

As análises de microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo (FEG-

MEV) foram realizadas num aparelho JEOL Modelo 7500 F e utilizadas para estimar tamanho 

médio de partícula, natureza de aglomerado e morfologia das amostras. 
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3.6.5.  Análise de superfície por adsorção de nitrogênio – BET e BJH. Área superficial, 

volume e tamanho de poros 

 

A caracterização morfológica de superfície de partículas e de poros pode ser 

realizada por vários métodos, dentre os quais o método B.E.T. (Brunauer, Emmett e Teller) e 

BJH (Barret-Joyner-Halenda) são os mais difundidos e utilizados. A equação do método 

B.E.T foi obtida a partir da derivação de uma equação para a adsorção de gases em 

multicamadas na superfície de sólidos que se baseia na determinação de monocamadas de gás 

adsorvido nas partículas que constituem os pós. A equação tipo B.E.T. baseia-se na hipótese 

de que as forças responsáveis pela condensação do gás são também responsáveis pela atração 

de várias moléculas para a formação de multicamadas. O método BJH utiliza a equação de 

Kelvin (BARRETT; JOYNER; HALENDA, 1951) e assume o esvaziamento progressivo dos 

poros com o decréscimo da pressão.  

 

Condições experimentais 

A análise da área superficial, utilizando o método B.E.T. (Brunauer-Emmett-Teller), 

e volume de poros, pelo método BJH (Barret-Joyner-Halenda), foram realizadas em um 

equipamento ASAP 2010 V5.01 da marca Micromeritics. As amostras foram previamente 

secas sob pressão reduzida e aquecimento.  

 

3.6.6.  ICP – Composição química por Plasma Indutivo Acoplado 

 

Os modernos equipamentos de ICP permitem analisar amostras líquidas ou sólidas 

orgânicas e/ou inorgânicas apenas alterando os acessórios e condições operacionais do 

equipamento. Todavia, o tradicional é se trabalhar com meios aquosos, isentos de orgânicos 

como amostras e para isso se faz necessário o uso de procedimentos de abertura de amostras. 

Esse procedimento é comumente utilizado ácidos para dissolução de amostras minerais 

sólidas, e/ou a digestão de matéria orgânica tanto em amostras líquidas quanto sólidas 

(FLORES et al., 2007). Para esta digestão, mais um advento tecnológico que dinamiza essa 

operação é o uso de digestores assistidos por micro-ondas (RODRIGUES et al., 2007). 

 

Condições experimentais 

As análises de quantitativas de estrôncio (Sr) e zircônio Zr) foram realizadas em 

Espectrômetro Ótico de Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-AES 



89 
 

 

Radial), marca Spectro – Modelo Arcos – SOP. Utilizando, nas leituras, os comprimentos de 

onda 407.771 nm  para o estrôncio (Sr) e 339.198 nm para o zircônio (Zr). 

As amostras sólidas e liquidas foram abertas, ou seja, preparadas em meio aquoso, 

segundo procedimento a seguir: 

Uma massa de catalisador SZCRA (200 mg) foi dividida em duas partes iguais. Uma 

parte dessa foi reservada para análise química com se encontrava e chamada Amostra (1) 

SZCRA- in natura. A outra parte do catalisador foi empregada em reação transesterificação 

metílica, cuja conversão foi de 97%, e ao final da reação este catalisador foi recuperado por 

filtração. O filtrado foi posto em mufla a 150 °C por 3 horas, para secar, e então calcinado por 

1,5 h a 600 °C para eliminar os resíduos orgânicos. Esse material calcinado foi chamado 

Amostra (2) SZCRA- recuperado. O biodiesel obtido da reação foi então chamado de 

Amostra (3) BioSZCRA. Análises para determinar quantidade de Sr e Zr nas Amostras (1), 

(2) e (3) foram realizadas por ICP após preparação das amostras de acordo com os 

procedimentos descritos a seguir. 

 

3.6.6.1. Preparo das amostras (1) e (2), ou seja, SZCRA- in natura, e SZCRA 

recuperado 

 

Uma massa de catalisador de 2,0 mg foi medida utilizando uma balança analítica em 

um Erlenmeyer e 3,0 mL de HCl concentrado foi adicionado. Esta mistura foi aquecida até 

ebulição por 20 minutos quando então adicionou-se 10 mL de água MiliQ. O aquecimento 

permaneceu por mais 20 minutos, quando a solução foi resfriada naturalmente até a 

temperatura ambiente (25 °C). A solução foi transferida para um balão volumétrico de 50 mL 

e seu volume completado com água de miliQ utilizada na lavagem do erlenmeyer. A 

concentração de SZCRA esperada é de 40 μg/mL (40 ppm) em uma solução aquosa de HCl 

0,96 mol/L. 

 

3.6.6.2. Preparo das amostras de biodiesel BioSZCRA, (3) 

 

A amostra de biodiesel foi preparada segundo procedimento de digestão em forno de 

micro-ondas a fim de eliminar a matéria orgânica. Segue abaixo o procedimento de preparo 

dessa amostra: 

Uma alíquota de 200 mg de biodiesel foi pesada e a ela foram adicionados 3,0 mL de 

ácido nítrico (HNO3); 0,5 mL de água oxigenada (H2O2) e 2 mL de água MiliQ. Essa mistura 
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foi colocada em frasco selado adequadamente e então levada a digestão em forno de micro-

ondas, numa potência de 900 MHz, por uma hora, de modo a alcançar a temperatura de 

170°C. Decorrida a digestão, o conteúdo foi transferido para frasco volumétrico e completado 

o volume final para 20 mL. 

Os resultados obtidos em termos de solução foram dimensionados para a massa 

inicial da amostra pura através da expressão: 

 

Cfinal = [CICP  x Vol.(mL)]/m(gramas) 

 

Onde: “Cfinal” é a concentração de cada elemento no catalisador, “CICP” é o valor quantificado, 

em ppms, na análise de ICP da solução preparada inicialmente, “Vol.” é o volume, em mL, 

total de solução preparada, e “m” é a massa, em gramas, de catalisador utilizado para preparar 

a solução. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA SÍNTESE, TESTE REACIONAL E 

CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

Inicialmente, foi realizado um trabalho exploratório em busca de materiais 

cataliticamente ativos baseados em estrôncio e zircônio. Experimentou-se sínteses por rotas 

diversas (coprecipitação, sol-gel e rota citrato, com suas adaptações) sendo que a rota citrato 

foi aquela que apresentou melhores resultados quanto à atividade catalítica do material obtido. 

Desta forma, o foco de toda discussão são os resultados obtidos da síntese, caracterização e 

otimização de óxidos sintetizados pela rota citrato, assim como dos testes reacionais, e 

otimização de parâmetros reacionais da transesterificação empregando esses materiais. A 

Figura 13 apresenta os três estágios da síntese. 

 
Figura 13. Estágios da síntese dos catalisadores por rota citrato: a) solução translúcida, b) espuma e c) pó 

calcinado. 

 

 

4.1. Detalhes da síntese 

 

Tanto para a síntese de SZCRA quanto para SZCRB a rota citrato apresenta uma 

série de estágios. Inicialmente, na etapa de aquecimento de 120 °C até atingir 400 °C, o 

material apresentou-se como uma espuma quebradiça de aparência amarronzada. A partir de 

400 ºC, após a eliminação da matéria orgânica, o material ficou cinza. A formação de espuma 

e coloração são atribuídas à liberação de óxidos de nitrogênio, NOx. O material tornou-se um 

pó branco somente após chegar a temperaturas em torno de 600 °C. Este aspecto não mudou 

quando temperaturas superiores a 900 °C foram atingidas. Para as quantidades utilizadas na 

síntese, obteve-se em torno de 4,0 gramas de catalisador pronto. Esta massa é 2 vezes maior 

do que a observada para a rota por precipitação, por exemplo. 

 

 

a) b) c) 
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4.2.Identificação do material por DRX 

 

Nesta etapa do trabalho, buscou-se apenas uma confirmação da formação da fase 

zirconato de estrôncio como produto. Desta forma, os difratogramas de SZCRA e SZCRB 

foram comparados com fichas JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) e 

identificados quanto à presença da fase zirconato de estrôncio. 

A Figura 14 apresenta os difratogramas de SZCRA e SZCRB comparados com a 

ficha JCPDS número 70-283 que se refere à ficha do padrão cristalográfico da fase 

ortorrômbica Pbnm do zirconato de estrôncio. Podem-se identificar nos difratogramas alguns 

outros picos de menor intensidade referentes a impurezas como o carbonato de estrôncio, 

ficha JCPDS 5-418, e hidróxido de estrôncio, ficha número 77-2336. 
 

Figura 14 - Difratogramas de SZCRA e SZCRB, em vermelho, comparados com a ficha JCPDS 70-283 referente 

ao zirconato de estrôncio ortorrômbico Pbnm. Impurezas como o carbonato e o hidróxido de estrôncio são 

destacadas como setas de acordo com legenda. 

JCPDS card 70283

SZCRA

SZCRB

0 10 20 30 40 50 60 70 80

SrCO3- JCPDS Pattern 5-418
Sr(OH)2- JCPDS Pattern 77-2336

2 teta  
                                                Fonte: autor 

 

De acordo com Robbins et al., (1995b), o carbonato de estrôncio, está presente mais 

intensamente em SZCRB. É possível encontrá-lo em quantidades significativas tanto em 

calcinações abaixo como acima de 950 °C. Segundo os autores, em uma atmosfera não 

controlada durante a etapa de calcinação é uma das razões para a formação de carbonatos. 

Uma vez que a rota citrato envolve diversas reações químicas ao longo da síntese é possível 

que o óxido de estrôncio adsorva o dióxido de carbono e estabilize a estrutura carbonato de 

acordo coma Equação 5 (FUMO et al., 1997). Quando o óxido resultante da decomposição 
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não reage imediatamente para formar o sistema desejado, mas reage de forma diferente, ele 

combina-se com o CO2 atmosférico e o produto final e estabiliza na fase carbonato.  

 

 ( ) +  ( )  →  ( )             ∆ °( ) =  −56            (  

 

Os pequenos picos de Sr(OH)2 são atribuídos a água de hidratação que levou à 

formação do hidróxido, analogamente à formação da fase de carbonato. 

 

4.3. Testes reacionais quali e quantitativos da atividade catalítica de SZCRA e SZCRB. 

 

Após ter realizado a sntese e caracterização das perovskitas  de acordo com as fichas 

cristalográficas, restou testar suas atividades como catalisadores sólidos na transesterificação 

metílica de óleo de soja. Estes testes foram acompanhados por Cromatografia em Camada 

Delgada (CCD) e após selecionar as espécies ativas, as conversões foram então monitoradas 

pelo teor de éster por Cromatografia Gasosa (CG) de acordo com procedimento descrito na 

metodologia. 

 

4.3.1. Teste qualitativo de atividade catalítica – CCD  

 

A Figura 14 apresenta as placas cromatográficas dos testes exploratórios de atividade 

de SZCRA e SZCRB. 

Observando os fatores de retenção (Retention Factor - RF) das manchas nas 

cromatoplacas pode-se notar que a amostra A (obtida com o uso de SZCRA) apresentou RF 

similar ao do biodiesel enquanto que a amostra B (obtida com o uso de SZCRB) apresentou 

RF similar ao do óleo. Isto indica que SZCRA tem atividade catalítica e SZCRB não. 

 

 

 

 

 

 

 

Eq. 5 
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Figura 14 - Cromatoplacas dos produtos reacionais dos testes catalíticos de a)  SZCRA-(A) e b) SZCRB-(B) em 

comparação com óleo vegetal (Oil) e biodiesel (Bio) obtido por rota alcalina (NaOH) convencional como 

referência. 

Fonte: autor  
 

A CCD mostrou-se eficiente, prático e rápido método para identificar materiais 

reagidos e não reagidos na reação de transesterificação. 

 

4.3.2. Análise quantitativa da atividade catalítica – CG 

 

As quantificações de teor de éster foram realizadas para os produtos das reações com 

SZCRA e SZCRB para se avaliar suas eficiências catalíticas. Numa média da triplicata das 

análises de cada um dos produtos reacionais, obteve-se a conversão de 98% em ésteres 

metílicos para o produto da reação catalisada por SZCRA, ao tempo que a reação catalisada 

por SZCRB alcançou apenas 1,6%, confirmando o previsto nas análises por CCD. 

Dadas as condições sob as quais se procederam as reações teste e a síntese dos 

catalisadores, preconiza-se que se faz necessária uma otimização das condições tanto de 

síntese do catalisador quanto da reação de transesterificação. De forma que essas serão as 

etapas que se seguem para síntese somente de SZCRA. Primeiro otimizou-se a síntese dos 

catalisadores e então procedeu-se um estudo das condições reacionais da transesterificação 

empregando esses materiais como catalisadores heterogêneos. 

 

4.4. Otimização da síntese de SZCRA 

 

O catalisador ativo foi obtido, inicialmente, a partir de solução 0,1 mol/L dos sais de 

estrôncio e zircônio, ficando em repouso por 12 horas em estufa a 100 °C (envelhecimento) e 

Bio  Oil    A           Bio  Oil   B 

 

      a)                      b) 
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calcinado a 1000 °C por até 12 horas. Assim sendo, procedeu-se um estudo da influência da 

concentração da solução dos sais e do tempo de envelhecimento após etapa inicial. Num 

segundo instante avaliou-se a temperatura na qual se obtivesse um material cataliticamente 

ativo. O último parâmetro otimizado neste trabalho foi o tempo necessário para calcinação. 

Todos esses parâmetros foram otimizados em função do teor de éster do biodiesel obtido na 

transesterificação. 

 

4.4.1. Concentração das soluções e envelhecimento em função do teor de éster 

 

Como foi anteriormente mencionado, a síntese de SZCRA foi feita a partir de 

soluções 0,1 mol/L dos sais de Sr e Zr. Dada a necessidade da produção de maior quantidade 

de material para testes reacionais e caracterização, observou-se que o rendimento desta reação 

era inadequadamente baixo para a atual finalidade. Procedeu-se então testes de síntese de SZ 

partindo de soluções 0,1, 0,5 e 1,0 mol/L  e adotando o mesmo procedimento anterior, ou seja, 

calcinação a 1000 °C por 4 horas. 

Sob novas condições se obteve três amostras: SZCRA-0,1; SZCRA-0,5 e SZCRA-

1,0 mol/L. A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos das sínteses e dos testes reacionais 

realizados. 
 

Tabela 7 - Resultados obtidos da síntese e dos testes reacionais de SZCRA-0,1; 0,5 e 1,0 mol/litro. 

Amostra Volume total1 (mL) Massa obtida (mg) Teor de éster (%) 
SZCRA-0,1 40 182,9 97,0 
SZCRA-0,5 40 913,8 97,6 
SZCRA-1,0 40 1.861,2 94,0 

Fonte: autor 

 

Durante o período de concentração, na chapa de aquecimento, observou 

comportamento similar para as três amostras, todavia, após envelhecimento em estufa por 12 

horas observou-se que a amostra SZCRA-1,0 apresentou maior tendência de formar 

sedimentos e tornar-se compacta em vez de formar “puf”, como esperado. Muito 

provavelmente por isso, se obteve uma atividade catalítica mais baixa resultando num menor 

teor de éster para este catalisador. Devido a esse comportamento, se optou pela não utilização 

da concentração de 1,0 mol/L, embora tenha apresentado um elevado rendimento de massa 

final de catalisador, e estabeleceu-se que a síntese a partir de soluções de sais a 0,5 mol/L 

seria a concentração mais adequada. Na Figura 15 encontram-se os difratogramas dos 
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materiais obtidos a 0,5 e 1,0 mol/L. Cristalograficamente os materiais apresentam-se tão 

similares a ponto de não ser possível verificar diferenças significativas. 
 

Figura 15 - Difratogramas dos materiais SZCRA 0,5 (vermelho) e SZCRA 1,0 mol/L (preto). 

                          
      Fonte: autor 

O segundo parâmetro avaliado neste tópico foi o envelhecimento. Esta é uma etapa 

muito importante para o arranjo estabilizado dos compostos e os produtos químicos 

envolvidos na síntese. Todavia, este procedimento demandou um tempo de 12 horas a mais na 

síntese do catalisador. Procedeu-se a síntese de duas amostras: uma com envelhecimento 

(SZCRA-Env.) e outra sem envelhecimento (SZCRA-N.E.) a partir de soluções de 

concentração de 0,5 mol/L. A primeira amostra foi sintetizada da forma já explanada, ou seja, 

12 horas em estufa após sair da chapa de aquecimento. A segunda amostra saiu da chapa e, a 

mistura viscosa, foi levada diretamente ao forno para formação da espuma “puf” a 150 °C. A 

partir de então as duas amostras seguiram o mesmo procedimento, ou seja, foram calcinadas a 

1000 °C por 4 horas. Quanto aos testes de atividade, obtiveram-se, estatisticamente os 

mesmos rendimentos em teor éster: 

 

 SZCRA-Env. = 97,0% em ésteres; 

 SZCRA-N.E. = 97,5% em ésteres. 

 

Em busca de se averiguar se houve alguma alteração estrutural em virtude da 

modificação do procedimento, fez se um estudo dos difratogramas dessas duas amostras. A 

Figura 16 apresenta os difratogramas das amostras de SZCRA-Env e SZCRA-N.E. 
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Figura 16 - Difratogramas das amostras de SZCRA envelhecida (preto) e não envelhecida (vermelho). 

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0

(
)

2  t e t a

 S Z C R A  E n v .
 S Z C R A  N . E .

 
Fonte: autor 

 

As maiores diferenças, verificadas abaixo de 30° em 2, não foram definitivas para 

influenciar na atividade do catalisador, além do que se manteve a fase do zirconato tanto no 

material envelhecido quanto no não envelhecido. Desta forma, conclui-se que é dispensável o 

envelhecimento e, assim, otimiza-se o tempo e energia dispensados á essa etapa da síntese do 

catalisador. 

 

4.4.2.  Temperatura de calcinação em função do teor de éster 

 

A temperatura de calcinação é um fator que determina a formação da fase cristalina 

do material. Cada fase cristalina tem uma estrutura que pode dispor de mais ou menos 

elétrons na superfície para interagir com o meio. Os estudos exploratórios iniciais basearam-

se em referências da literatura, por isso os testes iniciais foram realizados com calcinação a 

1000 °C. Todavia, para o SrZrO3 especificamente, a temperatura de transição das fases 

cristalinas desde a ortorrômbica (Pnma) até a fase cúbica (Pm3m) foi determinada numa faixa 

de temperatura que vai de aproximadamente 600 °C até 1200 °C (MATSUDA et al., 2003). 

Baseado no trabalho de Matsuda et al. (2003),  foi elaborado um estudo da temperatura ideal 

de calcinação de SZCRA, a fim de alcançar um material com boa atividade catalítica, 

calcinando o material numa temperatura mais baixa possível, para reduzir o gasto energético. 

Sintetizou-se os catalisadores mantendo as demais etapas do procedimento e atendendo às 

temperaturas planejadas abaixo. 
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SZ600 – Calcinado a (873 K) 600 °C, pois formará a FASE ORTORRÔMBICA (Pnma); 

SZ750 – Calcinado a (1023 K) 750 °C, pois formará a FASE ORTORRÔMBICA (Cmcm); 

SZ900 – Calcinado a (1173 K) 900 °C, pois formará a FASE TETRAGONAL (I4/mcm); 

SZ1200 – Calcinado a (1453 K) 1180 °C, pois deve formar a FASE CÚBICA (Pm3m). 

 
A Figura 17, apresenta os resultados obtidos nos testes de atividade catalítica dos 

catalisadores sintetizados nas diferentes temperaturas de calcinação. 

 
Figura 17 - Gráfico da atividade dos catalisadores calcinados a 600, 750, 900 e 1200 °C. 

 
                  Fonte: Autor 

 

De acordo com a Figura 17 pode-se notar que os materiais calcinados a 600 e 750 °C 

não apresentaram atividade catalítica significativa. Ao mesmo tempo, pode-se verificar que o 

material quando sintetizado a 900 e 1200 °C apresenta atividade catalítica, ou seja, 

conversões acima de 90%. Os difratogramas das 4 amostras se encontram na Figura 18. 
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Figura 18 - Difratogramas dos catalisadores calcinados a 600, 750, 900 e 1200 °C 
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           Fonte: Autor 

 

Visto que as amostras SZCRA600 e SZCRA750 não apresentaram atividade e as 

duas amostras SZCRA900 e SZCRA1200 foram cataliticamente ativas é de se esperar um 

agrupamento entre elas, ou seja, 600 e 750 devem ter perfil similar. Segundo previsões da 

literatura, Matsuda et al. (2003),  SZ600 e 750 devem ter fase ortorrômbica e diferirem entre 

si apenas quanto ao grupamento espacial,  Pnma e Cmcm, respectivamente. É previsto 

também que SZCRA 900 e 1200 sejam fases diferentes, tetragonal e cúbica, respectivamente. 

Todavia, ambas se apresentaram similares entre si quanto a atividade catalítica. 

Observando a região do difratograma abaixo de 30º em 2 verifica-se uma 

diferenciação entre os dois grupos. A Figura 19 é uma ampliação dessa região onde se pode 

ver, nos difratogramas sobrepostos, que SZCRA600 e SZCRA750 não apresentam os picos 

em 15 e 20° em 2 ao tempo que os picos em 25° em 2 são muito mais pronunciados que os 

mesmos picos de SZCRA900 e SZCRA1200 nessa região. A sinterização pode ter levado à 

difusão de carbonato na matriz e assim ser a responsável pela maior intensidade desse pico em 

SZCRA1200. 

Com base no desempenho catalítico discutido acima, é possível recomendar a síntese 

de SZCRA a temperatura superior a 750 °C mas não muito maior que 900 °C. Deixa claro que 

um futuro estudo de calcinação na faixa entre 750 e 900 °C deve ser realizado. 
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Figura 19 - Ampliação da região de 5 a 30° 2 dos difratogramas de SZ600 a SZ1200. 

             
       Fonte: Autor 

 

4.4.3.  Tempo de calcinação em função do teor de éster 

 

O tempo de calcinação do material é fator determinante para a estabilização da fase, 

assim como, para determinar o tamanho de partícula obtida. Quanto à fase, é indispensável 

que se obtenha a fase cataliticamente ativa estabilizada na maior proporção possível, em se 

tratando de obter uma mistura de fases no material final. O tamanho de partícula é outro fator 

de grande importância na catálise heterogênea, uma vez que está diretamente ligado à área 

superficial disponível para catálise. A disponibilidade de uma maior área superficial 

representa maior quantidade de sítios catalíticos disponíveis para a reação e, 

consequentemente, melhor atividade do catalisador. 

Assim sendo, foi realizado um estudo da atividade catalítica de SZCRA 900, 

calcinado em diferentes tempos resultando em quatro amostras: SZCRA 900 -1H, 2H, 3H e 

4H, calcinadas respectivamente por 1, 2, 3 a 4 horas. Destes materiais, foram obtidos 

resultados de testes reacionais ao tempo que se procedeu um acompanhamento cinético da 

reação de transesterificação em função do teor de éster. 

A Figura 20 apresenta os resultados obtidos, em teor de éster, nos testes reacionais 

dos catalisadores com coleta de alíquotas de amostras do meio reacional nos seguintes 

tempos: 60, 120, 150 e 180 minutos de reação. Os produtos dos testes reacionais foram 

submetidos a análise quantitativa de determinação do teor de éster por cromatografia gasosa. 
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Figura 20 - Atividade de SZ900 em função do tempo de calcinação em diferentes tempos de reação. 

 
      Fonte: Autor 

 

Para todos os catalisadores foi observado um comportamento similar. Com exceção 

do catalisador SZCRA 900 3H, cuja reação sofreu interferência de um sobreaquecimento que 

resultou em perda de metanol e consequente comprometimento da estequiometria da reação. 

Os demais experimentos apresentaram conversões similares para cada tempo reacional assim 

como ao final da reação. Visando verificar a atividade de SZCRA 900 3H em condições 

normais, uma segunda reação foi realizada e o teor de éster após 180 minutos de reação 

alcançou patamar de 97%, como esperado. Todavia, os resultados para os testes de 1 e 2 horas 

já haviam sido suficientes para orientar o tempo final de calcinação em apenas 1 hora a 900 

°C. 

As características cristalográficas e/ou estruturais dos catalisadores são praticamente 

as mesmas, com exceção de SZ900-4H, que apresenta um pico de carbonato em 25 2 um 

pouco mais pronunciado que os demais. Isso em nada interferiu na atividade catalítica, como 

pôde ser visto anteriormente. Segue abaixo Figura 21 na qual pode-se observar a sobreposição 

dos difratogramas dos quatro catalisadores. 
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Figura 21 - Sobreposição dos difratogramas dos catalisadores calcinados por 1, 2, 3 e 4 horas a 900 °C. 
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            Fonte: Autor 

 

Considerando os resultados obtidos no estudo de melhoramento dos parâmetros de 

síntese acima descritos, o procedimento de síntese pela rota citrato do catalisador SZCRA foi 

adotado nas seguintes condições: 

 

 Soluções dos sais de estrôncio (Sr) e zircônio (Zr) = 0,5 mol/L; 

 Solução de ácido cítrico = 1,5 mol/L; 

 Temperatura de calcinação = 900 °C; 

 Tempo de calcinação = 1,0 hora; 

 Envelhecimento = não necessário. 

 

De maneira sucinta, depreende-se que o catalisador SZCRA900 pode ser calcinado 

por apenas 1 hora a 900 °C e que o tempo reacional pode ser otimizado para o intervalo entre 

150 e 180 minutos a fim de se obter uma conversão a contento da legislação nacional que 

prevê um teor de éster mínimo de 96,5% no biodiesel (AGÊNCIA..., 2010). 

Vale a pena destacar que estudos anteriores (KAWASHIMA et al., 2008) com 

perovskitas de cálcio (CaTiO3, CaMnO3, Ca2Fe2O5, CaZrO3 e CaO–CeO2) somente 

alcançaram conversão próximas a noventa por cento quando trabalharam com 10% de 

catalisador e após 10 horas de reação. Desta forma, o SrZrO3 sintetizado neste trabalho, 

apresenta comprovado potencial técnico para emprego tecnológico uma vez que converteu até 

98% do óleo em ésteres alquílicos, em 3 horas de reação a 60 °C e com apenas 3% 

catalisador.  
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Assim, a etapa seguinte foi a otimização das condições reacionais da 

transesterificação utilizando SZCRA como catalisador. Esta otimização é apresentada e 

discutida no item a seguir. 

 

4.4.4.  Otimização das condições reacionais 

 

Como apresentado na seção de métodos, após feito o planejamento e executados 

todos os experimentos, os resultados em teor de éster foram introduzidos na planilha do 

planejamento do software Statistica®  a fim de obter um output quanto ao peso de cada 

variável assim como a tendência das melhores condições de temperatura, tempo de reação e % 

de catalisador. A Tabela 8 apresenta os resultados em % de éster para cada um dos 

experimentos planejados. 

 
Tabela 8 - Resultados em teor de éster dos experimentos planejados. 

Parâmetros variados  Resposta 

Catalisador (%) Temperatura (°C) Tempo (min) Teor éster (%) 

0,50 80 240 10,0 

0,50 60 240 13,2 

3,00 80 240 92,8 

3,00 60 240 87,4 

1,70 65 240 68,7 

1,70 80 150 80,4 

1,70 60 150 92,3 

3,00 70 150 58,6 

1,16 70 150 67,1 

1,70 70 150 92,1 

3,00 80 60 44,1 

0,50 60 60 4,4 

1,70 65 60 30,3 

3,00 60 60 76,8 

0,50 80 60 6,6 
                  Fonte: Autor 
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Os parâmetros de variância ANOVA demonstraram um bom ajuste para o 

planejamento uma vez que apresentou R2 = 0,90681. O peso das variáveis e seu 

comportamento foram analisados pelo gráfico de Pareto, por superfícies de resposta e por 

curvas de contorno.  

Na análise do diagrama de Pareto (Figura 22), pode-se observar que a variável de 

menor influência nos resultados de conversão é a temperatura, quer seja sua interação linear 

(L) ou quadrática (Q). A de maior peso é a quantidade percentual de catalisador, dentro do 

intervalo estudado. Todavia, valores absolutos abaixo de 15 significam que uma otimização 

dessa variável não é significativa para melhorar a performance da reação. O percentual de 

catalisador, que é a variável de maior valor absoluto, pouco excedeu 5.  

 
Figura 22 - Gráfico de Pareto quanto ao peso das variáveis. 

 
                                                 Fonte: Autor 

 

A superfície de resposta, Figura 23, ilustra bem o comportamento das variações dos 

parâmetros “tempo”, no eixo x, e “% de catalisador”, no eixo z, estudados em função do teor 

de éster para a temperatura de 69 °C. 
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Figura 23 - Superfície de resposta dos parâmetros Tempo, no eixo x, % de catalisador”, no eixo z, em função do 

Teor de éster, eixo Y. 

 
Fonte: Autor 

 

A partir dos resultados discutidos em função do diagrama de Pareto e da superfície 

de resposta Figura 23, obteve-se a resposta do software Statistica® quanto às condições 

ótimas previstas. A Tabela 9 apresenta-se os valores críticos calculados de modo a definir 

aqueles que seriam ideais para a reação utilizando SZCRA. 

  
Tabela 9 - Proporções ótimas para as condições reacionais para um teor de éster previsto de 85,26% 

 Min Ideal Max 

Catalisador (%) 0,5 2,4 3,0 

Temperatura (°C) 60,0 71,2 80,0 

Tempo (min.) 60 178 240 
                                Fonte: Autor 
 

Pela análise dos resultados, pode-se ver que é necessário um tempo maior que os 60 

minutos convencionais da catálise homogênea para um maior rendimento. O tempo de reação 

de 180 minutos é suficiente para uma alta conversão de modo a não serem necessárias 4 horas 

de reação, que foi o maior tempo utilizado nos experimentos do planejamento. A quantidade 

de catalisador de 0,5 % não apresenta conversão expressiva, sendo necessário usar uma 

quantidade da ordem de 2,5%  para obter uma boa conversão. Isso já era era esperado, pois os 

trabalhos publicados com catalisadores heterogêneos raramente relatam uso de menos que 3% 

em relação ao óleo. 

Teor de éster 
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Entretanto, analisando detalhadamente as condições ótimas definidas pelo software 

em comparação com os resultados da Tabela 3. Uma forma mais clara de visualizar a 

influência de cada par de parâmetros é através das curvas de contorno apresentada abaixo 

(Figuras 24a, 24b e 24c).  

 
Figura 24 - Curva de contorno dos parâmetros otimizados analisados entre si: a) tempo versus catalisador com 

temperatura fixa em 69 °C; b) temperatura versus catalisador com tempo fixo em 150 minutos e c) tempo versus 

temperatura com massa de catalisador fixa em 1,78%. 
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Fonte: Autor 
 

Na Figura 24a, fixando a temperatura ótima de 69 °C observa-se o comportamento 

do teor de éster com a variação de tempo e massa de catalisador. De fato as melhores 

condições são esperadas estar na região de vermelho mais escuro, ou seja, catalisador não 

menos que 1,8 e não necessariamente mais que 2,8% m/m; Um tempo entre 120 e 200 

minutos seria o ideal.  

De forma similar, pode-se observar na curva da Figura 24b (temperatura versus 

massa de catalisador), que fixando o tempo reacional em 150 minutos, a variação da massa de 

catalisador permanece no mesmo intervalo e a temperatura apresenta duas regiões de máximo, 

teóricas, que seriam entre 58 e 62 °C e outra a partir de 78 até 82 °C.  

a) b) 

c) 
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Na Figura 24c, onde se tomou a massa de catalisador de 1,78% m/m como fixa, e 

analisou-se a relação entre temperatura e tempo, o teor de éster também se apresentou em 

duas regiões em termos de região ótima esperada para a temperatura. 

Uma consideração deve ser feita quanto à temperatura, pois as reações que ocorreram 

a 80 oC deveriam ter apresentado resultados tão bons quanto aquelas que ocorreram a 60 oC, 

mas isso não aconteceu. Isso provavelmente ocorreu devido à evaporação de parte do álcool, 

mesmo tendo fechado todas as bocas do balão e usado um sistema de refluxo, parte do álcool 

evaporou através do condensador. Essa observação experimental sem dúvida encerra a 

questão de qual intervalo utilizar, pois, além de não ser realmente eficiente para esta reação, a 

demanda energética para emprego dessa temperatura num processo seria muito maior que 

para se trabalhar com temperaturas na faixa de 60 °C.  

Fazendo uma releitura das condições críticas, verifica-se que de fato 72 °C não é a 

melhor temperatura a ser trabalhada e, dado seu peso na otimização, é recomendado trabalhar 

com reações a 60 °C. Como a quantidade de catalisador foi a componente de maior influência,  

optou-se por trabalhar com 2,4%, como recomendado. O tempo de 180 minutos, 

recomendado, deve ser reconsiderado, pois as análises das curvas de contorno mostram que 

140 minutos seriam igualmente eficientes. Isso economizaria mais de 22% do tempo de 

processo. 

A partir dos resultados obtidos, foi realizado outro planejamento envolvendo apenas 

quantidade de catalisador e razão molar álcool:óleo. Foram adotados três níveis para cinco 

experimentos sendo um ponto central. Nesta oportunidade foi estudado o tempo reacional em 

dois níveis, pois foram coletadas amostras em dois tempos de reação de acordo com a Tabela 

10. 
Tabela 10 - Resultados em teor de éster dos experimentos planejados. 

Experimento Álcool (%) Catalisador (%) Tempo (min.) Teor de éster (%) 

01 20 2 140 46,2 
180 43,0 

02 20 4 140 49,4 
180 51,4 

03 80 2 140 35,7 
180 36,7 

04 80 4 140 97,4 
180 100,8 

05 50 3 140 87,7 
180 87,4 

Fonte: Autor 
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Nessa etapa, os parâmetros de variância ANOVA demonstraram muito bom ajuste 

para o planejamento uma vez que apresentou R2 = 0,9997. O peso das variáveis e seu 

comportamento foram analisados pelo gráfico de Pareto, por superfícies de resposta e por 

curvas de contorno.  

O diagrama de Pareto (Figura 25) mostra que a variável que apresenta maior peso 

continua sendo a massa de catalisador, porém a quantidade percentual de álcool utilizada 

também tem grande peso na eficiência da reação. O tempo de reação realmente não se 

pronunciou como importante parâmetro a ser melhorado nas condições de reação sendo 

aquela que apresentou menor peso, segundo o diagrama de Pareto. 

 
Figura 25 - Gráfico de Pareto da planejamento para otimização das variáveis: álcool, catalisador e tempo de 

reação.. 

 
                                            Fonte: Autor 
Analisando a superfície de resposta obtida para tempo de reação de 160 minutos, 

Figura 26, pode-se notar que as melhores condições, localizados na região vermelho-escura, 

tenderam a 100% em ésteres. Nas curvas de contorno é possível visualizar cada interação 

mais nitidamente (Figura 27). 
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Figura 26 - Superfície de resposta do teor de éster em função da % de álcool e catalisador a 160 minutos. 

  
Fonte: Autor 

 

Figura 27 - Curva de contorno do teor de éster em função de: a) % de catalisador versus álcool com 160 minutos 

de reação; b) % de catalisador em função do tempo a 50% em álcool e c) tempo versus % de álcool com 3% de 

catalisador constante. 

 

                               

 
              Fonte: Autor 
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Com base nas curvas de contorno pode-se definir que o tempo não precisa ser maior 

que 140 minutos, uma vez que nas Figuras 27b) e c) comportam-se como uma constante em 

termos de teor de éster. Todavia, em relação ao planejamento inicial este parâmetro é 

otimizado pois reduz-se de 180 para 140 minutos de reação. Uma economia de 22%, 

aproximadamente. As porcentagens de álcool e catalisador, como observado nos diagrama de 

Pareto, são as variáveis a serem definidas e melhoradas. Na Figura 27a), pode-se observar que 

percentagens de álcool entre 40 e 50% são suficientes para alcançar teor de éster maior que 

90%. Analisando 27 c) fica claro que 47% pode ser tomado como valor ótimo. Quanto à 

massa de catalisador a ser utilizada, a região de 3,8% na Figura 27a) apresenta-se como a 

fronteira entre a região de 100 e 80%.  

Desta forma, os valores dos parâmetros otimizados definem as condições reacionais 

mais eficientes para emprego de SZCRA como se seguem: 

 

 Massa de catalisador = 3,8% 

 Massa de álcool = 47% 

 Temperatura = 60 °C 

 Tempo de reação = 140 minutos 

 

 Parâmetros como tempo de reação e quantidade de catalisador estão também 

atrelados a pontos não considerados pelo planejamento. O tipo de agitação e reator são fatores 

que muito alteram a cinética reacional. Esses dois parâmetros foram estudados num sistema 

de reator especial OBR considerado mais adiante no trabalho. 

 

4.5. Reuso e reativação de SZCRA 

 

O estudo de reuso da matriz SZCRA realizado em duas condições, utilizando o 

catalisador recuperado e utilizando somente o metanol da lavagem, mostrou que a vida útil do 

catalisador é maior se ele não entrar no meio reacional propriamente, como se vê na Tabela 

11. 
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Tabela 11 – Testes de reuso de SZCRA  

 
 
 

             
 
 
 
 
 
Alguns testes, com uso de bases fortes e calcinação, foram feitos no sentido de reativar 

o catalisador recuperado, mas os resultados não foram significativos, para nenhum deles a 

condutividade alcançou mais do que 50 μS/cm x 10. Estudos de superfície do material serão 

necessários para o desenvolvimento de estratégias eficientes de reativação da matriz SZCRA. 

 

4.6.Caracterização do biodiesel segundo parâmetros da ANP 

 

Acertadas as condições de reação a serem empregadas para a síntese de biodiesel 

utilizando SZCRA como catalisador, avaliam-se os parâmetros de qualidade desse biodiesel 

em relação à legislação brasileira. Uma comparação com biodieseis modelo, sintetizados por 

rota alcalina homogênea, foi feita a fim de se estabelecer um paralelo entre ambas as rotas de 

síntese. A Tabela 12 apresenta os parâmetros, as unidades, os limites permitidos, os métodos 

normatizados e os valores obtidos para os biodieseis modelo e o Bio-SZCRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Catalisador Condutividade 
(μS/cm x 10) 

% Ester 

Metanol 1ª lav 1280 98,4 
Metanol 2ª lav 555 89,5 
Metanol 3ª lav 300 36,4 
Metanol 4ª lav 156 2,9 
SZCRA recuperado 58 8,6 
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Tabela 12 - Parâmetros, unidades, limites permitidos, métodos normatizados e valores obtidos para os biodieseis 

modelo e Bio-SZCRA. 

 
Fonte: Autor 

*Depende da região de uso. 

 

Praticamente todas as características do biodiesel apresentam-se de acordo com os 

limites previstos e estabelecidos pela Resolução 14/2012 da ANP, assim como o biodiesel 

modelo. Isto mostra que as condições de síntese e purificação foram eficientes e viáveis. Fato 

este que já era esperado uma vez que estas condições e procedimentos já se mostraram 

eficientes para a síntese do biodiesel modelo. 

O Resíduo de carbono é um parâmetro que ficou fora do limite e pode ser 

consequência da interferência de resíduos de catalisador na combustão do biodiesel. Problema 

Característica Unidade Limite 
ANP 

Método Biodieseis 

Modelo Bio-
SZCRA 

Aspecto - LII* Visual LII LII 

Massa específica a 
20º C 

kg/m3 850 a 
900 

ASTM 
D4052 

881 871 

Viscosidade 
Cinemática a 40ºC 

mm2/s 3,0 a 
6,0 

ASTM D445 4.3 4,7 

Teor de Água, máx. mg/kg 380 ASTM 6304 183 271 

Ponto de fulgor, mín. ºC 100,0 ASTM D93 177,0 176,5 
Teor de éster, mín % massa 96,5 EN 14103 100 96,7 

Resíduo de carbono  % massa 0,050 ASTM 
D4530 

0,000 0,20 

Corrosividade ao 
cobre, 3h a 50 ºC, 

- 1 ASTM D130 1ª 1ª 

Ponto de entupimento 
de filtro a frio, max. 

ºC 5 a 19* ASTM 
D6371 

-2 -3 

Metanol ou Etanol, 
max. 

% massa 0,20 EN 14110 0,00 <0,01 

Índice de acidez, 
máx. 

mg 
KOH/g  

0,50 ASTM D664 0,12 0,13 

Índice de Iodo g/100g Anotar EN 14111 118 127 
Estabilidade à oxid. a 
110 ºC, mín. 

horas 6 EN 14112 2,4 2,0 



113 
 

 

que pode ser resolvido pela melhor purificação do biodiesel final ou com a suportação do 

catalisador em substrato, que o remova mais eficientemente do meio reacional. 

A Estabilidade Oxidativa é um parâmetro em destaque pelo fato de apresentar-se não 

conforme com o limite mínimo de 6,0 horas. Os resultados obtidos, 2,4 horas para o biodiesel 

modelo e 2,0 horas para o BioSZCRA, refletem a instabilidade oxidativa da amostra em 

virtude de seu grau de insaturação. Índice de iodo de aproximadamente 118 g/100g denuncia 

esse elevado grau de insaturação. Esses valores são normais e esperados quando se trabalha 

com óleos majoritariamente oléicos, como soja, por isso é necessário adicionar um aditivo 

antioxidante ao biodiesel pronto. Há uma variedade de antioxidantes comerciais que elevam a 

estabilidade oxidativa a patamares superiores ao limite da Resolução 14/2012, todavia não se 

utilizou nenhum deles nos biodieseis deste trabalho. 

Apenas um esclarecimento deve ser feito quanto ao teor de éster, pois para o 

biodiesel metílico seu valor excede 100%. Isto seria impossível se não fosse considerado o 

erro inerente ao método. A EN 14103 prevê, por exemplo, que a repetibilidade do método é 

de 1,6% e a reprodutibilidade 3,1%. Desta forma, 96,7% de teor de éster para o biodiesel 

SZCRA, estatisticamente, deve ser considerado um valor no intervalo de 95,1 a 98,3%. O 

mesmo cálculo e raciocínio devem ser aplicados ao biodiesel metílico. 

 

4.6.1. ICP – Análise química quanto a presença de Sr e Zr 

 

A presença de íons metálicos Sr e Zr, da matriz da perovskita, no biodiesel foi 

monitorada, pois como não se trabalha com catalisadores a base de sódio ou potássio estes 

dois devem ser preteridos em termos de análise. Adicionalmente, estrôncio e zircônio sim 

devem ser monitorados. Esse metais são monitorados, devido o catalisador utilizado ser 

baseado nesses metais e poder haver resíduos no produto final.  

Os resultados obtidos na análise química do biodiesel sintetizado utilizando SZCRA 

são apresentados na Tabela 13. A concentração de estrôncio foi muito maior que a de 

zircônio. Isso pode se dever à lixiviação de componentes de superfície não solidificados na 

estrutura da perovskita. Carbonato de estrôncio e/ou hidróxido de estrôncio são alguns dos 

materiais que podem ser formados a partir da interação do catalisador com o ar atmosférico 

tanto durante a síntese do catalisador quanto durante sua estocagem por tempo prolongado 

(DINESCU e PREDA, 1973; LUTZ et al., 1981; TEJUCA et al., 1989; ROQUE-

MALHERBE, 2009). 
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Tabela 13 - Quantidade de estrôncio e zircônio determinados no biodiesel digerido e medidos por ICP-AES. 

 

Elemento Branco SZCRA 

Zr (ppm) <0,93 <0,93 

Sr (ppm) <0,58 623 
                            Fonte: Autor 

 

Como a amostra precisou ser diluída durante o procedimento de digestão, fez-se 

necessário um cálculo para obter a concentração na amostra pura. Para isto, utilizou-se a 

expressão abaixo para fazer esse cálculo. 

 

Cfinal = [CICP  x Volume preparado (mL)]/m(amostra em gramas) 

 

Numa amostra de 215,4 mg de biodiesel purificado foram detectadas mais de 600 

ppm de estrôncio enquanto que para o zircônio não se detectou sequer a 1,0 ppm. É previsível 

que o zircônio como formador de rede cristalina tenha se estabelecido completamente na 

matriz de modo a não interagir com o meio e dela se liberar.  

Quanto à presença de metais em combustíveis para motores do ciclo diesel, estudos 

de combustíveis contendo Mg, Mo, Ni, Mn e Fe como aditivos avaliaram suas características 

e performance na combustão interna (KESKIN et al., 2007; 2008; KANNAN et al., 2011). 

Em geral, o estudo citado observou uma melhora de propriedades como ponto de fulgor, 

ponto de entupimento e viscosidade do combustível ao tempo que a performance do motor 

diesel não sofreu alterações significativas a não ser pela melhora na qualidade dos gases de 

exaustão (COx, NOx, SOx). Emissão de CO e opacidade da fumaça diminuíram 

significativamente (56 e 30%, respectivamente) (KESKIN et al., 2008).  

 

4.7. Caracterização de SZCRA 

 

Feitos os ajustes nas condições de síntese do catalisador e da reação de produção de 

biodiesel, focou-se o trabalho num estudo de caracterização mais detalhado e aprofundado 

somente no catalisador cataliticamente ativo e, em alguns casos, o SZCRB é utilizado como 

referência de material inativo para uma melhor comparação e entendimento. Objetivou-se 

estabelecer os princípios que norteiam sua atividade e assim buscar condições de reativação e 

reuso. 
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4.7.1. Espectroscopia no Infravermelho - IV 
 

As análises de infravermelho foram importantes para identificar a contribuição 

composicional de compostos oriundos de resíduos reacionais. Alguns resíduos orgânicos 

promoveram a formação de grupos funcionais que tornaram o perfil desse espectro bastante 

rico em bandas, considerando que se trata de um composto inorgânico tratado a altas 

temperaturas. Ambos os espectros de SZCRA e SZCRB, obtidos em pastilhas de KBr, são 

apresentados na Figura 28. 
 

Figura 28 – Espectro de FTIR das amostras de (a) SZCRB e (b) SZCRA obtidos em pastilhas de KBr. O detalhe 

mostra a região destacada no espectro de SZCRA, b). 

 
Fonte: Autor 
 

As bandas apresentadas nos espectros acima na região entre 500 cm-1 e 650 cm-1 são 

atribuídas a ligações metal-oxigênio que absorvem nessa faixa de energia (LUTZ et al., 

1981). Bandas vibracionais devidas às ligações de Zr e Sr com oxigênio apresentam energias 

similares e apresentam-se próximas no espectro. Desta forma, as vibrações referentes a 

estrutura perovskitas, SZO, apresentam-se como bandas sobrepostas na região das bandas de 

M-O, resultando em uma banda forte e larga em torno de 600 cm-1. Uma importante banda 

aparece em 1440 cm-1 e é atribuída ao grupo carbonato (BACCE et al., 2001). De acordo com 

os resultados de DRX, a presença de grupos carbonato é esperada nas amostras de SZCRB, 

pois o pico referente a carbonato é bastante intenso ao tempo que é muito menos pronunciada 

em SZCRA, após tratamento a 900 °C.  

Com já mencionado, a técnica de DRX não é eficiente para avaliar a presença de 

estruturas não cristalinas, principalmente quando os compostos podem estar somente na 

superfície da amostra. A espectroscopia de infravermelho é muito mais sensível para 

identificar estes compostos/fases, mas não é possível medir a diferença do conteúdo de 
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carbonato entre SZCRA e SZCRB por essas análises. Além disso, embora não haja um 

resultado conclusivo, os grupos carbonatos nas amostras de SZCRA são formados, 

aparentemente, devido a adsorção de CO2 na superfície do catalisador enquanto que em 

SZCRB este composto parece fazer parte da estrutura do material. Ambos os espectros de SZ 

apresentam uma banda larga por volta de 3500 cm-1 atribuída ao estiramento O-H de grupos 

hidroxila devidos à água de hidratação. Para amostras de SZCRA, duas bandas finas 

localizadas em 3610 cm-1 e 3591 cm-1, respectivamente, são atribuídas ao estiramento 

vibracional de íons hidróxidos não ligados, chamados íons OH livres (LUTZ et al., 1981; 

SILVERSTEIN e WEBSTER, 1997). A presença dessas duas bandas nesta região sugere, ao 

menos, dois diferentes sítios de coordenação para o íon –OH livre na estrutura do catalisador, 

provavelmente relacionados à coordenação na superfície. Estas bandas associadas com a 

banda por volta de 2880 cm-1, atribuídas a deformação de água, da água de cristalização presa 

na estrutura do sólido, corroboram com os resultados de DRX quanto à formação da fase 

Sr(OH)2 nesta amostra. Esta fase pode ser atribuída à temperatura de calcinação de acordo 

com Dinescu e Preda, (1973). O Quadro 4 apresenta uma compilação das principais bandas 

aqui apresentadas e discutidas. 

 
Quadro 4 - Principais bandas são encontradas nos espectros de infravermelho de SZCRA e SZCRB 

a- LUTZ et al., (1981); b- SILVERSTEIN e WEBSTER, (1997); c- BACCE et al., (2001); d- LOPES e 

FASCIO, (2004) 

 

Número de onda (cm-1) Atribuição 

577 Banda larga com ombro – sobreposição de varias bandas. 
Ligação metal-oxigênio (Sr-O; Zr-O)a 

860 Ligação metal-oxigênio (Zr-O)a  

1031 Vibração O-C ou -OHb livre 

1453 Estiramento de carbonato de estrôncio (CO) + deformação 
(OCO)c 

1558 Estiramento grupo nitrod 

1709 Deformação de H2O associado com Sr(OH)2
a 

2885 Deformação de H2O associado com Sr(OH)2
a 

3500 Estiramento de águaa e deformação de N residual de sais de 
nitratob 

3591  –OH livrea,b 

3610 Deformação de –OH livrea,b 
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Aparentemente, a rota de síntese de SZCRA levou à formação de uma estrutura de 

zirconato de estrôncio com alguma quantidade de água de cristalização e menos susceptível à 

adsorção de CO2, permitindo a presença de íons –OH livres na estrutura. Este conjunto de 

características figuram como responsáveis pela alta atividade catalítica de SZCRA em 

comparação com SZCRB que não apresentou atividade, embora sintetizado por metodologia 

muito similar. As influências do carbonato e dos íons –OH livres e sua relação com a 

atividade catalítica serão mais profundamente investigados em tópicos futuros no sentido de 

avaliar o mecanismo envolvido nessa reação de transesterificação.  

 

4.7.2. Análise termogravimétrica - TG 

 

As análises termogravimétricas foram feitas utilizando os catalisadores SZCRB e 

SZCRA a partir de 30 °C até estabilizar a perda de massa. A Figura 29 apresenta ambos os 

termogramas obtidos. 

O perfil de decomposição observado apresenta perdas de massa de diferentes 

magnitudes, mas num mesmo padrão. As primeiras perdas de massa ocorridas entre 30 e 500 

°C são atribuídas a perda de água e alguns resíduos orgânicos  como ácido cítrico. Estas 

perdas referem-se a, aproximadamente, 3,75% para SZCRA e 3,3% para SZCRB. A segunda 

faixa de perdas de massa ocorre entre 500 e 750 °C para SZCRA (3,7%) e entre 500 e 730 °C 

para SZCRB (2,68%), que são atribuídas a perda de água de cristalização, liberação de CO2 

(D'ASSUNÇÃO et al., 1989), perdas de grupos hidroxila estrutural e resíduos orgânicos não 

eliminados nas estágios anteriores. A maior perda de massa ocorre após 730 °C e finaliza por 

volta de 900 °C que corresponde a 6,49% para SZCRB. Uma percentual um pouco maior é 

eliminado da massa total de SZCRA, 8,75% é perdido até 900 °C. Nessa temperatura é 

eliminada grande parte do carbonato ainda presente no material que pode ser corroborado 

pelos DRX da seção 4.6.6.1 deste trabalho. Acima de 900 °C não se observou nenhuma perda 

de massa para nenhum dos catalisadores, o que sugere a estabilização da fase zirconato de 

estrôncio (DE LIGNY e RICHET, 1996).  
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Figura 29 - Curva de decomposição térmica de SZCRB and SZCRA. a) comparação das curvas e b) curva 

decomposicional de SZCRA com DTG. 
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Sucessivas perdas de água vem confirmar o que foi previsto quanto a presença de 

compostos hidroxilados na matriz do zirconato mesmo a altas temperaturas de calcinação. 

Dinescu e Preda, (1973) investigaram a decomposição térmica do sistema SrO-H2O e 

verificaram que SrO se formou já a partir de 700 °C, entretanto a absorção de moléculas de 

água leva à formação de hidróxido de estrôncio novamente. Desta forma, a estabilização da 

fase hidróxido de estrôncio  pode ser atribuída à baixa energia necessária para tal, assim como 

à calcinação em atmosfera não controlada. 

 

 

 

 

a) 

b) 
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4.7.3. Análise de superfície por adsorção de nitrogênio – BET e BJH 

 

As análises por adsorção de nitrogênio, utilizando as metodologias BET e BJH, 

permitiram caracterizar a amostra SZCRA quanto à sua área superficial e estrutura porosa. A 

Tabela 14 apresenta os resultados obtidos para estas propriedades. A área superficial do 

catalisador é um parâmetro que resume as principais características de textura do material, 

pois ela leva em conta toda a área potencialmente disponível para interação com reagentes e, 

por conseguinte, promoção da catálise propriamente. 

 
Tabela 14 - Características porosas de SZCRA determinadas com o uso de adsorção de N2. 

Análise Resultado 

Área superficial (BET)          (m2g-1) 27    

Volume de poro (BJH)           (cm3g-1) 0,21 

Tamanho médio de poro (BET)  (Å) 395    

           Fonte: Autor 

 

A Figura 30 apresenta a isoterma de adsorção de nitrogênio na superfície da amostra 

SZCRA até seu máximo de volume por grama em função da pressão relativa. Apresenta-se na 

Figura 31 o gráfico da área superficial em função da pressão relativa. 

 
Figura 30 - Isoterma de adsorção de N2 a 77 K amostras de SZCRA. 
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Figura 31 - Gráfico da área superficial por BET. 
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Apesar de sua importância, dependendo do tipo de reagente envolvido, a área 

superficial pode não ser suficiente para justificar uma boa ou má atividade catalítica de um 

material. Endalew et al, (2011) obtiveram conversão da ordem de 90% em ésteres para um 

sólido (A) de área superficial 2,09 m2/g ao mesmo tempo que outro material (B) com 105 

m2/g não ultrapassou 15%. Um tamanho de poro adequado pode significar muito mais que 

uma grande área superficial, pois moléculas grandes dependem desse espaço para acessar os 

sítios catalíticos da superfície do catalisador. Os materiais (A) e (B) apresentaram diâmetro de 

poro da ordem de  290 e 86 Å, respectivamente.  

A Tabela 15 apresenta os limites de tamanhos de poros através do qual se pode 

classificar a amostra SZCRA como mesoporosa,  395 Å. Essa classe de material é a mais 

comumente empregada na catálise da transesterificação, pois essa porosidade permite a 

permeação de moléculas grandes, com glicerídeos, até os sítios catalíticos não dispostos na 

superfície do material.  

 
Tabela 15 - Classificação dos poros segundo seu diâmetro 

Classificação Diâmetro de poro (Å) 

Microporo  < 20 

Mesoporo 20 <  < 500 

Macroporo  > 500 

Fonte: (GREGG e SING, 1982) 

 

A estrutura porosa se divide em dois tipos, segundo Teixeira, (2001). O primeiro tipo 

se constitui de espaços existentes entre as partículas primárias de um sólido quando estas se 
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encontram ligadas pela ação de forças de superfície, formando agregados ou aglomerados. 

Estes conjuntos de partículas são denominados partículas secundárias. O poros presentes entre 

as partículas secundárias aglomeradas também constituem esse tipo de poros. As 

características desse sistema de poros estão ligadas à forma e ao tamanho das partículas 

primárias e secundárias do sólido que o originou. As principais formas de partículas primárias 

são a esférica e a plana. A forma dos poros formados a partir da aglomeração dessas partículas 

será função da sua distribuição de tamanhos e da forma de empacotamento. O segundo tipo de 

porosidade é formado quando uma parte do sólido é removida, seja por um processo de 

solubilização parcial deste sólido, reações com formação e permeação de gases ou pela 

separação de fases durante o processo de síntese de um suporte. Estes dois tipos de porosidade 

são responsáveis pelos conceitos de área externa e interna (TEIXEIRA, 2001). 

Na Figura 32 (GREGG e SING, 1982),  observa-se o descrito anteriormente quanto à 

coordenação, ou arranjo, de partículas em torno uma das outras e os espaços deixados entre 

elas. Observando as micrografias de SZCRA, Figura 33 a), é possível notar que trata-se 

exatamente desse tipo de porosidade. Esses são os poros de que  discutiu-se anteriormente e 

que perfazem a área superficial, mas podem não estar disponíveis para reação se os reagentes 

não conseguiram permeá-los.  

Figura 32 - Poros em agregados constituídos de partículas esféricas. Uma central ladeada por outras 6. 

 
Fonte: Gregg e Sing 1982. 

 

De um material para outro, o aumento do diâmetro de poro pode reduzir a limitação 

de difusão da massa de triglicerídeo nos sítios catalíticos e melhorar a atividade do 

catalisador.  Catalisadores termicamente estáveis podem tolerar o aumento da temperatura e 

assim um aumento do volume de poros e consequente aumento da eficiência catalítica 

(ENDALEW et al., 2011a; b). 

Alguns detalhes sobre a estrutura porosa e a textura da amostra SZCRA podem ser 

observados por Microscopia eletrônica de varredura (MEV). 
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4.7.4.  Microscopia eletrônica de varredura – MEV-FEG 

 

As micrografias de MEV da amostra SZCRA calcinada a 900 °C são mostradas na 

Figura 33a), b) e c) com magnitude de 5, 50 e 250 mil vezes,  respectivamente. Na Figura 

33a) pode ser verificado que as partículas têm predominante formato esférico e que o tamanho 

médio da partícula primária é de aproximadamente 40 nm.  

A Figura 33b) trata-se da superfície de um grão de SZCRA, onde pode-se observar a 

ocorrência de coalescência de partículas, todavia com uma distribuição uniforme como pode 

ser visto na superfície do aglomerado. Essa formação ocorreu devido à sinterização provocada 

pela alta temperatura, formando inclusive aglomerados com diferentes formas e tamanhos. Na 

Figura 33c), observa-se a distribuição irregular do tamanho dos aglomerados em função, 

sobretudo, da amostra SZCRA não ter sido moída antes da análise. São encontrados 

aglomerados de dimensões desde 13,9 μm, 2,5 μm e 0,44 μm (a principal mais as destacadas 

na Figura 33c)) dentre uma variedade. Após calcinado, o catalisador não recebeu nenhum 

tratamento, químico ou físico, para ser empregado na reação. Popa et al., (2002) já haviam 

verificado a ocorrência de sinterização nesse tipo de material. 

 
Figura 33 - Micrografia por FEG de SZCRA calcinado a 900 °C com magnitude de a) 250 Kx, b) 50 Kx e c) 5 

Kx. 

 

 

 

b) 

a) 
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                                                  Fonte: Autor 

 

4.7.5.  Análise química por plasma indutivo acoplado (ICP) – SZCRA 

 

O estudo químico foi realizado a fim de verificar a estequiometria dos metais no 

catalisador, assim como avaliar sua estabilidade após o uso na transesterificação. Quanto à 

esse aspecto, já com base nas análises do biodiesel sintetizado com SZCRA, sabe-se que 

houve alguma lixiviação de estrôncio. A concentração final de cada elemento nos 

catalisadores sólidos é apresentada na Tabela 16 em ppm e em % m/m, em comparação com 

uma amostra do branco. 

 
Tabela 16 - Concentrações de estrôncio e zircônio em SZCRA novo (in natura) e usado (recuperado do meio 

reacional). 

Elemento Branco 
(ppm) 

SZCRA 
novo 

SZCRA 
usado 

  % % 
Zr  <0,025 28 25 
Sr <0,564 45 35 

Fonte: Autor 

 

Analisando a Tabela 16 pode-se notar que a presença de estrôncio no material in 

natura é em torno de 17% maior que a contribuição de zircônio. No material recuperado após 

a reação essa diferença diminui para aproximadamente 10%. Ou seja, foram perdidos 3% de 

zircônio e 10% de estrôncio, aproximadamente. Em números relativos, a proporção de Sr/Zr 

diminuiu de 1,62 para 1,41. O que demonstra a desestruturação de estrôncio na matriz da 

perovskita. 

 

 

 

c) 
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4.7.6.  Difração de raios X 

 

O estudo aprofundado de SZCRA por difratometria de raios X pretendeu caracterizá-

lo mais detalhadamente quanto a sua estrutura cristalográfica, assim como, elucidar a 

composição das fases cristalinas presentes na sua matriz, visando o esclarecimento do 

comportamento de sua atividade catalítica em função da rota de síntese. As composições das 

fases foram identificadas através da comparação com fichas padrão JCPDS e a, quantificação 

dessas fases, realizadas através de método de refinamento (Rietveld), assim como o 

estabelecimento de parâmetros de rede e tamanho de cristalito. 

 

4.7.6.1. Análise qualitativa - Identificação de fases majoritárias  

 

As Figuras 34a) e b) apresentam os difratogramas de raios X das amostras de 

SZCRA e SZCRB sintetizadas pela rota citrato com calcinação em atmosfera não controlada a 

900 °C. Nessas figuras pode-se observar claramente a formação da fase SrZrO3 após o 

tratamento térmico. A presença de citrato no meio reacional permitiu a complexação do metal 

durante a evaporação da água, bem como a formação de resina. O processo de queima da 

resina levou à difusão controlada do metal resultando em uma maior estabilização da fase 

óxido, que corresponde à fase ortorrômbica com grupamento espacial Pbnm, de acordo com a 

faixa de temperatura usada (PDF #70-283).  
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Figura 34 - Padrões de DRX das amostras a) SZCRA e b) SZCRB sintetizadas pela rota citrato e calcinadas a 
900 °C. Os padrões de reflexão (JCPDS – PDF 70-283, 77-2336 e 5-418) também são apresentados em cada 
Figura.  

 
 

 
   Fonte: Autor 

 

A análise qualitativa mostra que a fase zirconato (SrZrO3) foi majoritária, mas não a 

única em ambas as amostras. De fato, a amostra SZCRB mostrou a ocorrência de duas outras 

fases identificadas como carbonato de estrôncio (SrCO3, PDF #5-418) e uma outra de 

hidróxido de estrôncio (Sr(OH)2H2O, PDF #78-1830). De maneira contrária, o SZCRA 

apresentou praticamente só a fase hidróxido de estrôncio como secundária, pois o pico 
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referente ao carbonato foi praticamente ausente nessa amostra. Uma vez que ambas as 

amostras apresentaram a fase zirconato como majoritária, mas somente SZCRA foi ativa para 

a transesterificação, estas amostras foram detalhadamente estudadas no sentido de se 

estabelecer uma compreensível justificativa para a atividade observada. Os óxidos de 

estrôncio e zircônio, como apresentado na revisão bibliográfica, apresentam boa atividade 

catalítica como catalisadores básico e ácido, respectivamente, por isso é importante destacar 

que as reflexões referentes a estes óxidos puros não foram observadas nas amostras 

calcinadas. Ou seja, a atividade não é conferida a eles. Todavia, somente após uma análise 

quantitativa e refinamento de fases, é que essas afirmações poderão de fato ser 

fundamentadas. 

De acordo com a Figura 34 é possível identificar algumas diferenças entre os 

catalisadores SZCRA e SZCRB. Primeiramente, o pico que está na região de 2 de 25° está 

bem forte e visível em SZCRB (Figura 34b), mas é praticamente ausente no difratograma da 

amostra SZCRA (Figura 34a). Este pico é atribuído à fase carbonato de estrôncio SrCO3 e é 

relatado por (ROBBINS et al., 1995a), num estudo do comportamento do carbonato em fases 

perovskitas, que antes e após calcinação a 950 °C é possível encontrar consideráveis 

quantidades de carbonato. Uma atmosfera não controlada durante a etapa de calcinação é uma 

das razões para a formação de carbonato. Como a rota citrato envolve várias reações químicas 

ao longo do processo de síntese, é possível  que a fase óxido adsorva dióxido de carbono no 

sentido de estabilizar a estrutura (FUMO et al., 1997). 

Se o óxido recém-formado da reação de decomposição não reage imediatamente para 

estabilizar a estrutura desejada, mas combina-se com CO2 atmosférico, será formado um 

produto final estável que terá uma fase carbonato. 

Para avaliar a influência do carbonato na atividade da matriz SZO foram realizados 

experimentos em que o precursor de SZCRA foi calcinado a 750, 800, 850 e 900 °C e a 

presença de carbonato foi monitorada usando a intensidade das reflexões de raios X. A Figura 

35 mostra a) região do DRX analisada apenas para a faixa 2 de 24,9 a 25,5º e b) uma 

comparação da intensidade desse pico com o teor de éster do produto reacional da reação em 

que estes foram utilizados. O DRX mostra que a intensidade do pico referente à fase 

carbonato diminui à medida que a temperatura de calcinação aumenta. 
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Figura 35 - a) Difratograma de raios X da faixa 2 de 24.9 a 25,5º e b) Curva comparativa do teor de éster e 

intensidade do pico do carbonato das amostras dos catalisadores calcinados a 750, 800, 850 e 900 ºC. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

A intensidade do pico de carbonato presente nas amostras de  SZCRA 750 °C e 

SZCRA 800 °C é bastante similar à aquela observada em SZCRB, que não apresentou 

atividade catalítica. O teor de ester de seus testes em reação podem ser considerado 

insignificante uma vez que a repetibilidade do método de análise cromatográfica é o mesmo 

observado no rendimento em ésteres obtido, ou seja, 1,6%. Na Figura 35a) pode-se observar 

que a intensidade dos picos de carbonato dessas duas amostras é praticamente a mesma. Na 

amostra calcinada a 850 °C foi observada grande redução da intensidade daquele pico e ao 

mesmo tempo um expressivo aumento do teor de éster no produto reacional. Quando a 

temperatura de calcinação alcançou 850 °C foi obtido 95% em ésteres, mas somente quando 

alcançou 900 °C e o pico de carbonato praticamente desapareceu é que se obteve o melhor 

resultado catalítico da série, ou seja uma conversão de 98% para a transesterificação 

utilizando SZCRA. 

Além da ausência de carbonato na amostra de SZCRA calcinada a 900 °C, nesta 

temperatura foi também observada a presença de uma fase de hidróxido de estrôncio Sr(OH)2. 

O carbonato do metal provavelmente foi formado na superfície do óxido devido à adsorção de 

moléculas de CO2 do ar. Na ausência de carbonatos, alguns átomos de oxigênio superficiais 

podem adsorver água e levar à formação do hidróxido citado. Este tipo de reação de 

hidratação pode ocorrer na superfície do óxido, mas estas moléculas de água podem também 

estar difundidas através das primeiras camadas de átomos resultando em água estrutural na 

matriz da perovskita. Lutz et al., (1981) discutiram sobre a água de cristalização em 

compostos de estrôncio e bário em seu trabalho. O refinamento de Rietveld e outras 

caracterizações podem ser úteis na identificação e quantificação de cada uma dessa fases 
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presentes no catalisador e assim dar uma direção para uma explicação mais sustentada quanto 

à atividade de SZCRA na transesterificação. 

  

4.7.6.2. Refinamento de difratogramas pelo método de Rietveld 

 

O refinamento de fases utilizando o método Rietveld foi realizado para as amostras 

SZCRA e SZCRB a fim de quantificar as fases presentes. Na evolução do refinamento foram 

identificadas de fato as fases observadas no tratamento qualitativo, todavia com o 

detalhamento do estudo a fase hidróxido de estrôncio foi identificada em duas condições: 

desidratada (Sr(OH)2) e monohidratada (Sr(OH)2.H2O). Uma outra fase foi também 

identificada na matriz: o óxido de zircônio não estequiométrico (Zr0,93O2) foi também 

quantificado na composição de SZCRA, como apresentado na Figura 36, na qual são 

resumidos os dados gerados pelo refinamento. 
 

Figura 36 – Difratograma de SZCRA refinado com as fases quantificadas e o resíduo restante. 
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                                          Fonte: Autor 

 

Quanto à amostra SZCRB, nenhuma nova fase foi identificada. O zirconato, o 

carbonato e o hidróxido monohidratado foram as fases identificadas e quantificadas e 

apresentadas no difratograma refinado na Figura 37. 
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Figura 37 – Difratograma de SZCRB refinado com as fases quantificadas e o resíduo restante. 
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                      Fonte: Autor 

 

Na Tabela 17 tem-se a composição percentual de todas as fases identificadas e 

quantificadas pelo método Rietveld tanto para SZCRA quanto para SZCRB, assim como o 

ICSD utilizado como ficha padrão para cada fase. Logo abaixo da Tabela encontram-se os 

índices estatísticos de qualidade do refinamento. 
 

Tabela 17 – Composição percentual das fases quantificadas em SZCRA e SZCRB. 

Ficha ICSD-Fase 1SZCRA (%) 2SZCRB (%) 

650-ICSD -ZrSrO3 50,99 +/- 0,009 41,91 +/- 0,0007 

15195-ICSD -SrCO3 24,50 +/- 0,005 57,39 +/- 0,0024 

63016-ICSD -Sr(OH)2.H2O 11,25 +/- 0,001 0,70 +/- 0,0002 

15167-ICSD -Sr(OH)2 6,04 +/- 0,002 ND 

72698-ICSD -Zr0.93O2 7,21 +/- 0,002 ND 

Rwp (%)  12,12 10,10 
Fonte: Autor 
12= 1,849; Rwp = 12,12%; Rp = 8,69%; 2 2= 1,824; Rwp = 10,10%; Rp = 6,84%. 
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Valores ideais 2 e Rwp: 

 2 – é esperado, para um bom refinamento, valores próximos ou abaixo de 5. 

 Rwp – amostras com apenas uma fase < 10%; para amostras com duas ou mais 

fases 10% < Rwp < 20%. 

 

Valores de 2 e Rwp são parâmetros de referência para um refinamento bem ajustado. 

Para um 2 < 2 e Rwp menor que 15% tem-se credibilidade de um bom ajuste de refinamento 

estrutural. Para Rwp é usual encontrar valores entre 10 e 20%, sendo que um melhor ajuste 

produz um Rwp com valores menores. Esse parâmetro reflete um ajuste entre as fases do 

material e as fichas ICSD, assim quanto menos complexa for a matriz melhor será esse ajuste. 

Matrizes complexas como SZCRA tolerariam índices muito mais elevados, por isso os 

valores de 12 e 10% para Rwp com 2 sempre abaixo de 2 são muito bons e dão sustentação 

aos resultados.  

O que se observa na matriz do material sintetizado é que a rota citrato em meio 

ácido, SZCRA, produziu um material composto de várias fases embora o zirconato seja a fase 

majoritária perfazendo aproximadamente 50% do material. A composição das fases de 

hidróxidos de estrôncio, mono e desidratado, na matriz tiveram contribuição de 11 e 6%, 

respectivamente, ou seja, a soma das fases hidróxido perfazem um total aproximado de 18% 

do total do material. A formação de carbonato de estrôncio foi na ordem de 24%. Em menor 

participação encontra-se a fase óxido de zircônio com 7,2% de contribuição. A ocorrência 

dessa fase é um referencial muito importante no que diz respeito à presença de sítios ácidos, 

que são eficientes catalisadores para reações ácidas. 

Na matriz de SZCRB, obtida em meio neutro, a fase zirconato é um pouco menos 

pronunciada que em SZCRA, pois se apresentou na ordem de 42%. O que se observa é que 

houve uma formação intensa de carbonato em percentagem de 57%. Uma terceira fase em 

proporção de impureza e não tão expressiva foi identificada como sendo a fase hidratada do 

hidróxido de estrôncio na ordem de menos que 1,0%. Numericamente é um valor muito baixo 

para merecer confiança na quantificação, mas os picos em 14 e 17 ° 2 confirmam a real 

presença dessa fase e sustentam mais ainda a eficiência e qualidade do refinamento. 

Avaliando a síntese enquanto via de produção de zirconato de estrôncio puro pode-se 

dizer que a rota citrato, nas condições utilizadas, não é uma opção eficiente para esse fim quer 

seja em meio ácido ou em pH ajustado. Todavia, a matriz complexa de SZCRA foi muito 

eficiente na catálise da transesterificação. Isso demanda um estudo da atividade de cada fase 
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isoladamente como catalisador a fim de verificar se há uma atividade isolada ou há uma ação 

sinérgica entre as fases. Quanto ao zirconato e carbonato de estrôncio puros não há registros 

de seu emprego ou atividade catalítica para esta reação. Isso é confirmado pelos resultados 

obtidos com o SZCRB. 

O óxido de zircônio é conhecidamente ativo na catálise da transesterificação e 

esterificação ácida, devido seu caráter ácido. Todavia, a catálise ácida demanda condições 

reacionais muito mais energéticas do que as utilizadas para a matriz. A temperatura, por 

exemplo, deveria ser superior a 150 ºC ao tempo que se trabalhou com a matriz a apenas 60 

ºC. A presença dessa fase, apesar das condições necessárias a sua atividade, vem atender às 

expectativas iniciais de se sintetizar um material com caráter anfótero, ou seja, que sirva à 

catálise de materiais graxos ácidos ao mesmo tempo que catalise a transesterificação de 

matérias graxas não ácidas. Um material com essas características pode ser empregado na 

transesterificação de óleos e gorduras de baixa qualidade e/ou com alta acidez. Óleos de 

fritura, óleos não refinados (pinhão-manso e alga) são exemplo de matéria-prima para a 

produção de biodiesel que carecem de catalisadores com essas características.  

As fases hidróxido de estrôncio não são citadas como catalisadores, de acordo com 

revisão bibliográfica realizada. Desta forma, um estudo com essas fases deve orientar o 

entendimento de qual composto químico catalisa a reação. No capítulo 5 encontrar-se-á uma 

avaliação da atividade de cada uma das fases hidróxidos assim como do carbonato de 

estrôncio, nas mesmas condições em que se utilizou a catálise com as amostras SZCRA e 

SZCRB.  

 

4.7.6.3. Tamanho de cristalito das fases componentes de SZCRA e SZCRB. 

 

A partir dos difratogramas foram determinados o tamanho médio das partículas e os 

parâmetros de rede. O tamanho médio do cristalito para as amostras sintetizadas SZCRA e 

SZCRB foi calculado utilizando a largura máxima à meia altura das reflexões de interesse, 

aplicando-se a equação de Scherrer (Eq. 3), a qual depende da morfologia dos cristais e o 

comprimento de onda da radiação X e deve ser corrigido com relação ao alargamento 

instrumental (LANGFORD e WILSON, 1978). Os parâmetros de rede foram calculados a 

partir do refinamento. Há programas livres para  refinamento, que o fazem a determinação do 

tamanho de cristalito pela comparação dos índices hkl dos padrões do banco de dados JCPDS 

com valores de 2θ encontrados nos difratogramas das amostras (HOLLAND e REDFERN, 

1997).  
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Como os parâmetros de rede para cada fase são diferente de SZCRA para SZCRB, se 

faz necessário calcular o tamanho de cristalito para cada fase nos dois materiais. A Tabela 18 

apresenta os valores de tamanho de cristalito e as deformações de todas as fases nas duas 

amostras. 
 

Tabela 18 - Posição do pico principal, tamanho de cristalito e deformação de rede das fases componentes de 

SZCRA e SZCRB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Autor 

 

As fases zirconato apresentaram tamanhos de cristalito semelhantes entre si, com 

diferença menor que 10 nanômetros. Comportamento semelhante ocorreu com o carbonato de 

estrôncio embora com diferença menor ainda, pois ficou em menos que 7 nm. A terceira fase 

comum aos dois materiais que é o hidróxido de estrôncio hidratado que apresentou tamanho 

de cristalito muito semelhante uma vez que a diferença foi de aproximadamente 2 nm apenas. 

Os resultados aqui apresentados são consonantes com aqueles oriundos das imagens de MEV, 

onde o tamanho de partícula foi medido na ordem 40 nm. O crescimento de cristais é um 

fenômeno de não-equilíbrio, por isso se torna difícil elucidar um mecanismo de crescimento a 

partir de apenas uma estrutura ordenada final. Essa dificuldade se acentua quando se trata de 

uma mistura de várias fases crescendo ao mesmo tempo.  

FASE Posição do 

pico 

(° 2 θ) 

Tamanho do 

cristalito (τ) 

(nm) 

Deformação 

da rede (ε) 

(%) 

SZCRA 

SrZrO3 30,7630 35,56 0,37 

SrCO3 25,2037 19,09 0,83 

Sr(OH)2.H2O 14,2297 41,83 0,67 

Sr(OH)2 16,9788 19,52 1,20 

SZCRB 

SrZrO3 30,8864 26,17 0,50 

SrCO3 25,2985 26,55 0,60 

Sr(OH)2.H2O 14,3933 43,92 0,63 
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4.7.6.4. Parâmetros de rede 

 

As fases identificadas no refinamento dos difratogramas foram o zirconato, o 

carbonato e os hidróxidos de estrôncio, assim como o óxido de zircônio. A Tabela 19 

apresenta os padrões cristalográficos JCPDS e ICSD de cada uma das fases e seu sistema 

cristalino de Bravais.  

 
Tabela 19 – Fases, Fichas JCPDS e ICSD e sistemas cristalinos de cada uma das fases componentes de SZCRA 

ou SZCRB. 

FASE JCPDS ICSD Sistema cristalino 

SrZrO3 #70-283 650 Ortorrombico Pbnm 

SrCO3 #5-418 15195 Ortorrombico Pmcn  

Sr(OH)2.H2O #78-1830 63016 Ortorrombico Pmc21 

Sr(OH)2 #71-2365 15167 Ortorrombico Pnam 

ZrO2 #81-1319 72698 Monoclínico P21/c 
Fonte: Autor 

 

Os parâmetros de rede calculados para as amostras sintetizadas, dispostos na Tabela 

20, estão de acordo com os parâmetros teóricos (padrões ICSD) para a maioria das fases. 

Verificou-se que a síntese realizada estabilizou diferentes sistemas cristalinos, conforme 

mostrado nos difratogramas. Tanto SZCRA quanto SZCRB apresentaram uma mistura de 

fases. Os parâmetros de rede determinados associam-se à formação de sistemas cristalinos 

ortorrômbicos para quase todas as fases encontradas, embora com empacotamentos 

diferenciados.  

A fase que apresentou maior dissonância quanto aos parâmetros de rede e 

empacotamento foi a fase Zr0,93O2, pois de acordo com ficha ICSD-72698 os parâmetros 

deveriam ser a = 5,18; b = 5,21 e c = 5,38 num empacotamento monoclínico enquanto que na 

matriz a fase apresentou parâmetros a = 4,93; b = 5,13 e c = 5,06, demonstrando uma 

distorção da cela unitária na matriz em relação ao padrão. 
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Tabela 20 - Parâmetros de rede das fases constituintes das amostras SZCRA e SZCRB e das fichas ICSD 

referentes. 

Parâmetro Amostra/Fase 

 SZCRA 

 SrZrO3 (Å) SrCO3  (Å) Sr(OH)2.H2O (Å) Sr(OH)2 (Å) Zr0.93O2 (Å) 

a 5,7862 5,0903 3,6472 9,9107 4,9299 

b 5,8259 8,3586 6,1991 6,1173 5,1331 

c 8,1977 5,9948 6,7147 3,9067 5,0567 

 SZCRB 

 SrZrO3 (Å) SrCO3 (Å) Sr(OH)2.H2O (Å)   

a 5,8084 5,0972 3,6353 - - 

b 5,8119 8,4439 6,1331 - - 

c 8,2173 6,0356 6,6986 - - 

 FICHA ICSD 

 ICSD-650 

ZrSrO3 
ICSD-15195 

SrCO3 
ICSD-63016 

Sr(OH)2.H2O 
ICSD-15167 

Sr(OH)2, 
ICSD-72698 

Zr0.93O20 

a 5,7862 5,107 3,6478 9,8890 5,1873 

b 5,8151 8,414 6,1981 6,1202 5,2146 

c 8,1960 6,029 6,7131 3,9184 5,3840 
Fonte: autor 
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5 ESTUDO DA ATIVIDADE CATALÍTICA E INFLUÊNCIA DAS FASES Sr(OH)2 E 

SrCO3 NA ATIVIDADE DE SZCRA 

 

A rota citrato em pH ácido (SZCRA) sintetizou zirconato de estrôncio como 

componente majoritário, mas também produziu outras quatro fases secundárias: carbonato de 

estrôncio, o hidróxido de estrôncio desidratado e monohidratado e uma fase de óxido de 

zircônio.  

A adição de base à síntese levou ao alto conteúdo de carbonato nas amostras 

enquanto que em condições ácidas a formação de hidróxido Sr(OH)2 foi favorecida em 

detrimento do carbonato, como já discutido anteriormente. As condições neutras favoreceram 

a estabilização da superfície óxida com poucas espécies M-O-M hidrolizadas. Os Grupos oxo 

superficiais preferencialmente adsorvem CO2 atmosférico em vez de moléculas de água e 

assim, a fase de carbonato (SrCO3) na superfície é formada. Sob condições ácidas, entretanto, 

há um favorecimento da formação de grupos hidroxila na superfície e então a superfície óxida 

é estabilizada com a adsorção de moléculas de água.  Por isso foi observada a formação de 

hidróxido de superfície (Sr(OH).xH2O) em ambas as amostras mesmo onde a espécie de 

carbonato predomina (SZCRB). O teor de éster obtido para o material com baixa quantidade 

de carbonato (SZCRA) foi de 98%, enquanto para a amostra SZCRB o teor de éster foi menor 

que 2%.  

Uma investigação a respeito da influência do carbonato e do hidróxido de estrôncio, 

hidratado e desidratado, na atividade de SZCRA foi investigada neste tópico a partir do estudo 

de atividade isolada desses materiais. 

 

5.1. Testes reacionais de Sr(OH)2, Sr(OH)2.H2O e SrCO3 

 

De acordo com os dados apresentados anteriormente, testes reacionais utilizando 

Sr(OH)2, Sr(OH)2.H2O e SrCO3 foram realizados utilizando massas que simularam as 

percentagens em que se apresentaram na matriz SZCRA. Quanto à fase ZrO, não procedeu-se 

aos testes, pois com base na literatura (ZABETI et al., 2009) este é um material ácido que 

apresenta atividade catalítica para transesterificação, mas apenas em condições de elevados 

tempo e temperatura, em função do mecanismo da rota ácida da transesterificação, e não nas 

condições utilizadas nesta pesquisa. Em etapas futuras, um estudo da atividade da matriz 

SZCRA com óleos ácidos pode sedimentar esta matriz como adequada à catálise de 

esterificação e transesterificação simultaneamente. 
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Uma vez que SZCRA foi inicialmente utilizado a 3% em relação à massa de óleo da 

reação, a composição em carbonato e hidróxidos ficou como apresentado na Tabela 21. 

  
Tabela 21 – Percentagens de carbonato e hidróxidos de estrôncio em SZCRA e utilizados em testes reacionais. 

Amostras % em 

SZCRA 

% na 

Reação 

Teste 1 (%) Teste 2 (%) 

SrCO3 24,5 0,73 0,75 3,0 

Sr(OH)2  + 

Sr(OH)2.H2O 

17,3 0,52 0,55 3,0 

       Fonte: Autor 

 

Os resultados obtidos a partir dos testes são apresentados na Tabela 22 e demonstram 

que o carbonato quer seja na proporção em que existe em SZCRA ou na proporção de 3%, 

não apresentou atividade catalítica que possa ser considerada significativa. Não chegou a 

0,5% em ésteres. Testes foram feitos com outros carbonatos, como Mn, Ca e Na, e os 

resultados foram similares. 

 
Tabela 22 – Teor de éste dos testes reacionais utilizando carbonato e hidróxidos de estrôncio como catalisador 

em duas condições: % presente em SZCRA e 3%. 

Testes SrCO3 Sr(OH)2 + Sr(OH)2.H2O 

 Éster (%) Éster (%) 

Teste 1 0,2 97 

Teste 2 (3%) 0,4 85,1 
Fonte: Autor 

 

Os hidróxidos de estrôncio, de forma diferente do carbonato, apresentaram alta 

atividade catalítica nas duas condições. Seu comportamento catalítico foi melhor quando 

utilizado nas proporções encontradas na matriz zirconato do que como catalisador puro em 

lugar de SZCRA, ou seja, em 3% na reação. Quanto a seu comportamento em quantidades 

equivalentes a 3% da massa de óleo, assume-se que tenha havido perda de produto em função 

de uma provável saponificação devida ao excesso de catalisador. Comportamento similar ao 

que ocorre no uso de NaOH. 

A partir dos resultados obtidos, fez-se necessária uma investigação mais detalhada da 

atividade de Sr(OH)2 na transesterificação. Na literatura, dentro do que se pesquisou na 
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revisão bibliográfica, não foram encontrados registros do uso de desse hidróxido para 

produção de biodiesel. 

Um estudo mais detalhado das percentagens de hidróxido de estrôncio que 

apresentam atividade catalítica suficiente para alcançar conversões superiores a 95% foi 

realizado varrendo uma faixa de massa a partir de 0,1 a 3,0% em massa e utilizando metanol 

nas mesmas condições em que se trabalhou com SZCRA, ou seja, 60 °C e três horas de 

reação. Os resultados destes experimentos encontram-se na Tabela 23. 

 
Tabela 23 – Teor de éster obtido em testes reacionais utilizando Sr(OH)2.H2O como catalisador. 

Catalisador Teor de éster (%) 
Sr(OH)2 0,1% 8,0 

Sr(OH)2 0,3% 70,0 

Sr(OH)2 0,35% 95,0 

Sr(OH)2 0,4% 96,9 

Sr(OH)2 0,5% 96,9 

Sr(OH)2 0,6% 99,0 

Sr(OH)2 1,0% 99,0 

Sr(OH)2 3,0% 85,1 
                           Fonte: Autor 

 

Do estudo, conclui-se que não mais que 0,35% de hidróxido é necessário para 

alcançar conversão reacional na transesterificação da ordem de 95%, que, considerando o erro 

do método cromatográfico (1,6%), pode ser tomado como um valor que atende ao limite 

mínimo estabelecido pela atual legislação nacional, ou seja, teor de éster de 96,5%. 

Desta forma, a presença de 0,52% de Sr(OH)2 encontrada em SZCRA já seria 

suficiente para, sozinha, alcançar pelo menos 96,9% em teor de ésteres na transesterificação 

metílica de óleo de soja, nas condições acima mencionadas. Esses resultados direcionam este 

estudo no sentido de aprofundar o conhecimento de síntese e aplicação desse hidróxido. Um 

estudo quanto à sua solubilidade no meio reacional pode firmá-lo como um catalisador 

heterogêneo de alta performance na catálise da transesterificação. É necessário conhecer e 

ajustar método de síntese, condições reacionais ótimas, assim como o uso de etanol, pois em 

sendo uma base é esperado que se possa utilizar condições mais brandas de tempo e 

estequiometria álcool:óleo. Deve-se destacar que a matriz SZCRA, em condições ótimas, 

demandou pelo menos 140 minutos de reação a 60 °C e com uma estequiometria de 12:1. 
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As etapas seguintes serão direcionadas para a síntese e caracterização do hidróxido 

de estrôncio, assim como uma otimização das condições reacionais da transesterificação. 

 

5.2. Síntese e caracterização de hidróxido de estrôncio  

 

A precipitação em meio básico a partir de solução de sal de estrôncio, foi o método 

escolhido por demandar menos tempo e energia, em comparação com a rota sólida, uma vez 

que a rota a partir do óxido inicia-se com a calcinação do carbonato para então se obter o 

óxido de estrôncio que após ser hidratado produz hidróxido de estrôncio. 

O hidróxido sintetizado, foi seco em estufa a 90 °C. De acordo com Dinescu e Preda 

(1973), nessa temperatura deve-se obter um material majoritariamente octahidratado, mas 

contendo fase monohidratada. É possível que estas fases tenham atividade diferenciada entre 

si e assim sendo, faz-se necessária uma otimização da síntese em função da atividade de cada 

fase.  

 

5.2.1.  Otimização da síntese de Sr(OH)2 quanto à hidratação em função da atividade 

catalítica 

 

O hidróxido de estrôncio pode apresentar-se em vários níveis de hidratação que vão 

desde uma a oito moléculas de água. A obtenção de cada uma das espécies hidratadas se dá 

através da desidratação do composto octahidratado, segundo as temperaturas definidas no 

trabalho de Dinescu e Preda (1973): 

 

 70 a 140 °C – o hidróxido octahidratado perde duas águas e fica hexahidratado; 

 140 a 180 °C - o hidróxido hexahidratado perde cinco águas e fica monohidratado; 

 180 a 210 °C - o hidróxido monohidratado perde sua água e fica desidratado. 

 

Desta forma, programou-se a síntese de todas as fases com calcinações a partir do 

material octahidratado, obtido da síntese inicial (Sr(OH)2-NC). Foram feitas calcinações por 

duas horas a temperatura de 130 °C a fim de obter a fase hexahidratada (Sr(OH)2-130); a 170 

°C para obter o material monohidratado (Sr(OH)2-170) e a 200 °C para desidratar 

completamente o catalisador (Sr(OH)2-200). 

O testes reacionais foram realizados utilizando 0,5% de massa de catalisador, 

estequiometria álcool:óleo 12:1 e tempo de reação de 1 hora. Os resultados seguem na Figura 



139 
 

 

38, onde se tem um gráfico da evolução do teor de éster para cada catalisador e uma 

comparação com o resultado de uma síntese onde se utilizou NaOH, como catalisador, nas 

mesmas condições. 

 
Figura 38 – Teor de éster dos biodieseis produzidos utilizando as diferentes fases de hidróxido de estrôncio. 

 
    Fonte: Autor 

 

Os resultados mostram que a performance do catalisador melhora à medida que se 

desidrata. Todavia a diferença entre o material calcinado a 170 e 200 °C não é significativa. 

Desta forma, pode-se depreender que Sr(OH)2 calcinado a 170 °C, monohidratado, é aquele 

que apresenta melhor atividade, inclusive quando comparado com NaOH. 

 

5.2.2.  Caracterização da matriz hidróxido de estrôncio 

 

A caracterização do hidróxido de estrôncio foi feita a fim de se confirmar a formação 

da fase monohidratada e identificação de eventuais impurezas provenientes dos reagentes 

utilizados e assim obter informações detalhadas sobre a estrutura e composição do catalisador.  

 

5.2.2.1. Difração de raios X 

 

A identificação das fases componentes, feita por comparação com as fichas JCPDS, 

confirmou a presença da fase monohidratada de Sr(OH)2. A Figura 39 apresenta o 
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difratograma do hidróxido de estrôncio sintetizado, da ficha JCPDS referente à fase 

monohidratada e a ficha do carbonato de estrôncio.  

 
Figura 39 - Difratograma de Sr(OH)2 sintetizado e das fichas JCPDS referente ao hidróxido de estrôncio 

monohidratado e ao carbonato de estrôncio. 
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                                   Fonte: Autor 

 

A formação de carbonato é uma constante quando os hidróxidos de metais alcalinos 

terrosos entram em contato com o dióxido de carbono do ar, em condições distintas para cada 

combinação de elementos. Todavia, a fase majoritária formada foi a do material planejado. 

Não foram encontrados sinais de resíduos de sódio na matriz sólida. Isso garante a atividade 

unicamente atribuída ao hidróxido de estrôncio e mostra que a presença do carbonato não 

compromete o desempenho do catalisador. Isso nos remete à análise de SZCRB no sentido de 

concluir pela inatividade da fase zirconato de estrôncio.  

Dada a presença de mais de uma fase faz-se necessária a quantificação de cada uma 

delas através do refinamento do difratograma pelo método de Rietveld, que se segue no tópico 

adiante. 

 

5.2.2.2. Refinamento de difratograma pelo método de Rietveld 

 

A quantificação e identificação das fases cristalinas presentes na amostra de 

hidróxido de estrôncio foi feita pelo método de Rietveld, assim como se procedeu para a 
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análise de SZCRA. A Figura 40 apresenta o difratograma experimental da amostra analisada e 

das fases identificadas e quantificadas assim como do resíduo restante. 

 
Figura 40 – Difratograma de Sr(OH)2 refinado com as fases quantificadas e o resíduo restante. 
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          Fonte: Autor 

 

No refinamento pode-se comprovar a existências da fase hidróxido de estrôncio em 

dois estados de hidratação, nessa amostra: octa e mono hidratado. Foi também confirmada a 

presença de quantidade significativa da fase de carbonato de estrôncio. Na Tabela 24 constam 

os percentuais de cada uma das fases encontradas no catalisador. 

 

Tabela 24 – Composição percentual das fases quantificadas em Sr(OH)2. 

Ficha ICSD-Fase Sr(OH)2 (%) 

63016-ICSD -Sr(OH)2.H2O 78,29 +/- 0,0012 

24689-ICSD -Sr(OH)2.8H2O 1,12 +/- 0,0010 

15195-ICSD -SrCO3 20,58 +/- 0,0024 
       Fonte: Autor 

                       2=8,191; Rwp = 14,38%; Rp = 10,17%  
 

Foram alcançados bons índices de qualidade do refinamento, mesmo o difratograma 

apresentando-se bastante complexo. O 2 não foi tão baixo quanto almejado, ou seja, menor 
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que 5. Todavia, Rwp ficou numa faixa bastante confiável. Os valores percentuais das fases 

presentes no material são satisfatórios e confirmam a eficiência da síntese assim como a 

ocorrência da interação do CO2 do ar com o meio reacional resultando na formação de 

carbonato. 

Pode-se observar que a percentagem de Sr(OH)2.H2O  é majoritária na amostra e que 

a fase octahidratada ocorre em quantidade muito pequena. Embora a maior parte do material 

obtido na síntese seja hidróxido, a formação de carbonato não deixou de ocorrer. Como já 

discutido a respeito de SZCRA, a interação de CO2 com metais alcalinos e terrosos se dá 

muito efetivamente no sentido da formação de carbonatos. Análises espectroscópicas, como 

infravermelho, podem também denunciar a ocorrência desse carbonato. Embora haja 

significante quantidade desse composto, ele não inibiu a atividade do catalisador. 

 

5.2.2.2.1. Parâmetros de rede 

 

A partir do refinamento foram estabelecidos os parâmetros de rede das estruturas 

cristalinas de cada uma as fases. Na Tabela 25 apresentam-se os parâmetros encontrados e 

comparados com os parâmetros das fichas ICSD padrão. 

Os parâmetros de rede mostram que há uma pequena deformação cristalina no 

empacotamento das fases experimentais em relação às fichas ICSD. As celas unitárias são a 

visualização gráfica dessa comparação.  

 
Tabela 25 - Parâmetros de rede das fases constituintes das amostras Sr(OH)2 e das fichas ICSD referentes. 

 Fases a base de Sr FICHA ICSD 

 Sr(OH)2.H2O Sr(OH)2  

8H2O 

SrCO3 

 

ICSD-63016 
Sr(OH)2.H2O 

ICSD 24689 
Sr(OH)2.8H2O 

ICSD-15195 
SrCO3 

a (Å) 3,6499 9,0553 5,0814 3,6478 9,0000 5,107 

b (Å) 6,1999 9,0553 8,4875 6,1981 9,0000 8,414 

c (Å) 6,7168 11,4590 6,0239 6,7131 11,5800 6,029 
Fonte: Autor 

 

A fase octahidratada apresenta os oxigênios distribuídos em sítios diferentes 

daqueles observados no padrão ICSD. Isso poderia causar alterações quanto à atividade 

catalítica do material devido à disponibilização de elétrons para a reação, todavia a 



143 
 

 

participação dessa fase é bastante discreta no material, da ordem de 1,2%.  Ou seja, qualquer 

que seja a consequência dessa diferença estrutural, ela é imperceptível frente à fase 

monohidratada.  

 

5.2.2.3. Análise morfológica e de superfície por adsorção de nitrogênio – BET/ BJH 

 

As análises de adsorção de nitrogênio demonstraram que a área superficial do 

hidróxido de estrôncio sintetizado é significativamente menor que aquela de SZCRA (26,8 

m2g-1), de forma similar comportou-se o volume de poro que foi de 0,2 m2g-1. Apenas o 

tamanho de poros se manteve em dimensões similares, ou seja, da ordem de 390 Å que 

classifica o material como mesoporoso, apesar da pequena área superficial. Na Tabela 26 

pode-se encontrar uma comparação entre os resultados obtidos para a morfologia de Sr(OH)2 

e SZCRA. 
 

Tabela 26 – Características morfológicas de Sr(OH)2 e SZCRA, por adsorção de N2. 

Análise Sr(OH)2 SZCRA 

Área superficial (BET)       (m2g-1) 6 27 

Volume de poro (BJH)       (cm3g-1) 0,051 0,21 

Tamanho médio de poro (BET) (Å) 390 395 

Fonte: Autor 

 

Em se comparando as análises de SZCRA e Sr(OH)2 pode-se notar que o volume de 

poro foi responsável pela baixa área superficial, embora isto não tenha significado prejuízo à 

atividade do catalisador. A atividade do hidróxido de estrôncio é devida a sua força básica e 

não exatamente á sua área superficial, mesmo apresentando características heterogêneas. 

 

5.2.2.4. Espectroscopia vibracional de Infravermelho - FTIR 

 

As principais bandas encontradas no espectro IV são referentes a absorções de  

estiramentos de ligações metal-oxigênio, oxigênio-carbono e oxigênio-hidrogênio, como pode 

ser observado na Figura 41, onde tem-se o espectro infravermelho de uma amostra da matriz 

Sr(OH)2. 
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Figura 41 – Espectro vibracional de infravermelho da matriz Sr(OH)2. 
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               Fonte: Autor 

 

As bandas em 700, 854, 1068 e 1452 cm-1 são atribuídas à formação de carbonato 

(GATEHOUSE et al., 1958).  As bandas em 700 e 854 cm-1 correspondem à deformação 

angular de CO3
2- no plano e fora dele, respectivamente. A principal banda de carbonato é 

localizada em 1452 cm-1 e é atribuída ao estiramento assimétrico da ligação C-O 

(SILVERSTEIN e WEBSTER, 1997). As demais bandas são características do Sr(OH)2 uma 

vez que a absorção em 593 cm-1 é atribuída à vibração da ligação entre Sr-O e as bandas 

acima de 2000 cm-1 são características dos grupos hidroxila. 

Em 2890 cm-1, aproximadamente, apresenta-se uma banda larga característica de OH 

de água. Isso embasa a identificação da fase monohidratada por DRX. A banda forte e aguda 

na região de 3600 cm-1 é característica de grupos hidroxila livres. No caso dessas hidróxilas 

fortemente básicas, como se apresentam na ligação com estrôncio, a banda é concernente à 

estrutura esperada. Bandas com essa característica foram encontradas anteriormente na fase 

SZCRA, mas não em SZCRB. De fato, isso se explica pela presença de hidróxido na estrutura 

do primeiro, mas não no segundo. 
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5.2.2.5. Análise termogravimétrica – TG/DTA 

 

O estudo termogravimétrico realizado com a matriz hidróxido de estrôncio a partir de 

amostra preparada e seca em estufa a 100 °C por 10 horas demonstrou comportamento de 

decomposição concordante com amostra mono hidratada. A Figura 42 apresenta a curva 

termogravimétrica e a derivada, na qual pode-se notar com clareza a região e intensidade das 

perdas de massa. 

 
Figura 42 – Curva termogravimétrica e derivada da curva da análise da matriz Sr(OH)2 em temperatura a partir 

de 30 °C alcançando 1200 °C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Três eventos envolvendo perdas de massa caracterizam o comportamento de 

decomposição da amostra. O primeiro deles entre 70 e 130 °C perfazendo um percentual de 

10% da massa inicial é atribuída à perde de um mol de água. A segunda perda de massa entre 

470 e 520 °C é referente à região onde a matriz deixa de ser hidróxido e passa a ser óxido, 

uma vez que perde outro mol de água. A última perda de massa ocorre a partir de 700 °C e 

termina logo após 900 °C sendo completamente atribuída à eliminação de carbonato através 

da liberação de CO2. O produto final resultante da decomposição é o óxido de estrôncio 

(SrO). Abaixo se segue uma proposta de rota de decomposição térmica do material analisado. 

 

 

(I) 70 a 130 °C       

Sr(OH)2H2O + SrCO3  Sr(OH)2 + SrCO3 + H2O(g) 

(I) 

(II) 

(III) 
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(II) 470 a 520 °C     

Sr(OH)2 + SrCO3  SrO + SrCO3 + H2O(g) 

(III) >700 °C      

SrO + SrCO3  2SrO + CO2(g) 

 

5.2.2.6.  Solubilidade de hidróxido de estrôncio Sr(OH)2 

 

Um estudo de solubilidade acompanhado de monitoramento da condutividade foi 

realizado com hidróxido de estrôncio avaliando o comportamento do catalisador em 

condições de reação. Ou seja, uma massa de catalisador foi medida na proporção de 3% que 

seria utilizada na reação e foi adicionada a metanol suficiente para a estequiometria de 40% 

na reação. Gradualmente foi adicionado metanol nessa mistura a fim de ajustar as proporções 

para 2,0, 1,0, 0,5 e 0,3% do catalisador.  A Tabela 27, abaixo, apresenta as proporções, as 

condutividades e as solubilidades das misturas. 

 
Tabela 27 – Condutividade e solubilidade de Sr(OH)2 em metanol em diferentes percentagens. 

Sr(OH)2(% ) Concentração 

(g/mL) 

Condutividade 

(μS/cm x10) 

Solubilidade (Visual) 

3,0 0,059 1270 Formação de precipitado 

2,0  0,039 1240 Formação de precipitado 

1,0  0,020 910 Formação de precipitado 

0,5  0,010 650 Formação de precipitado 

0,3  0,006 600 Formação de precipitado 
          Fonte: Autor 

 

Inicialmente foram medidas 0,6041 gramas de Sr(OH)2 e adicionados a 10,2 mL de 

metanol. Os resultados de condutividades são excelentes indicadores de atividade catalítica, 

uma vez que refletem a ionização do metanol, ou seja, a sua desprotonação e consequente 

formação do metóxido. Estes resultados sustentam a atividade anteriormente relatada para o 

hidróxido. Embora não se tenha encontrado registros de números da solubilidade de hidróxido 

de estrôncio em metanol, as informações qualitativas são de que seja “muito baixa”, em 

comparação com sua solubilidade em água (1,77 g/100 mL H2O a 20 °C). Isso é corroborado 
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pelos resultados observados na Tabela 22 mesmo para concentrações de 0,006 g/100 mL de 

álcool. 

Relate-se que esse comportamento já havia sido observado quando dos testes 

reacionais, pois ao final das reações sempre foi observado material sedimentado. Esse 

experimento nos remete à afirmação do caráter heterogêneo do catalisador Sr(OH)2 na 

transesterificação. Assim sendo, o que se concebe encontrar no biodiesel final não são íons 

dissolvidos, mas sim resíduos de catalisador não removidos ao longo dos processos de 

purificação do biodiesel. Isto é uma questão que demanda maior investigação quanto à 

influência da performance do combustível. 

 

5.3.  Otimização das condições reacionais de síntese de biodiesel utilizando Sr(OH)2 

como catalisador heterogêneo.  

 

Um planejamento experimental composto com ponto central foi projetado para 

ajustar as condições reacionais da transesterificação metílica de óleo de soja utilizando 

hidróxido de estrôncio como catalisador heterogêneo. A Tabela 28 traz os parâmetros 

otimizados com seus valores para cada experimento e o resultado em teor de éster.  
 

Tabela 28 – Planejamento de experimentos para otimização de tempo, álcool e catalisador na transesterificação 

utilizando Sr(OH)2 como catalisador. 

Experimento 
n° 

Tempo 
(min.) 

Álcool 
(%) 

Catalisador 
(%) 

Teor de 
éster (%) 

1 60 40 0,5 95,9 
2 80 20 0,8 92,3 
3 80 60 0,2 0,2 
4 80 20 0,2 0,4 
5 80 20 0,5 79,9 
6 60 40 0,2 0,9 
7 40 60 0,8 2,3 
8 40 20 0,8 90,9 
9 40 20 0,2 1,9 
10 40 40 0,5 80,8 
11 40 60 0,2 1,2 
12 60 20 0,5 87,7 
13 80 60 0,8 96,2 
14 60 40 0,8 95 
15 80 40 0,5 45,4 
16 60 60 0,5 90,1 

                      Fonte: Autor 
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Dos experimentos realizados, observa-se que em dois deles ocorreram erros 

experimentais. O experimento n° 7, que apresentou teor de éster de 2,3%, pode ser 

desconsiderado uma vez que o experimento n° 8, com apenas 1/3 de metanol resultou em 

90,9%. O outro experimento a ser considerado falho foi o n°15, pois apresentou apenas 

metade do esperado em se comparando com o n° 16, que teve 20 minutos a menos de tempo 

reacional. Todavia, estes experimentos foram mantidos na estatística do planejamento. 

Os parâmetros de variância ANOVA demonstraram um bom ajuste para o 

planejamento uma vez que apresentou R2 = 0,89339. O peso das variáveis e seu 

comportamento foram analisados pelo gráfico de Pareto, por superfícies de resposta e por 

curvas de contorno. 

Na análise do diagrama de Pareto (Figura 45), pode-se observar que as variáveis de 

menor influência nos resultados de conversão foram o tempo e a percentagem de álcool. A 

variável de maior peso é a quantidade percentual de catalisador, quer seja linear (L) ou 

quadrática (Q). Entretanto, a interação entre o tempo e catalisador apresentaram maior 

influência que o parâmetro álcool linear (L), por exemplo. Este comportamento da influência 

do catalisador já havia sido observado para o SZCRA. Todavia, valores absolutos abaixo de 

15 significam que uma otimização dessa variável não é significativa para melhorar a 

performance da reação. O percentual de catalisador que é a variável de maior valor absoluto 

pouco excedeu 5. 
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Figura 43 – Diagrama de Pareto da otimização dos parâmetros reacionais da transesterificação utilizando 

Sr(OH)2 como catalisador heterogêneo. 
 

 
                  Fonte: Autor 

 

Analisando a superfície de resposta (Figura 44) para o teor de éster em função do 

catalisador e do tempo, considerando o álcool em 38,7%, pode-se observar que de fato a 

influência do tempo é muito pequena. A região de máximo ficou localizada entre 50 e 70 

minutos e a massa de catalisador entre 0,4 e 0,7%. 
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Figura 44 – Superfície de resposta do teor de éster em função do tempo de reação e da percentagem de 

catalisador na reação para metanol a 38,7%.

 
Fonte: Autor 

 

As curvas de contorno do teor de éster em função da relação entre álcool e tempo, 

com catalisador em 0,5%, e em função do catalisador versus álcool, com tempo em 

61minutos, são apresentadas na Figuras 45 a) e b).  

Na curva a) pode-se observar que o nível de máximo do tempo ficou entre 45 e 67 

minutos ao tempo que o teor de álcool não possibilita uma definição de melhor intervalo, pois 

sugere percentagens da ordem de 20 ou 65%. Sabe-se que o excesso estequiométrico é 

fundamental para o deslocamento da reação e isso vai de encontro ao observado na curva. A 

curva b) é muito didática para mostrar o efeito da influência da percentagem de álcool na 

reação em função da massa de catalisador, pois é visível que a definição de estabilidade dos 

níveis com a variação de álcool. O peso da massa de catalisador é maior e o intervalo ótimo 

definido a partir de 0,5%. 
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Figura 45 – Curvas de contorno do teor de éster em função da relação entre a) tempo versus álcool e b) 

catalisador versus álcool. 

 
      Fonte: Autor 

 

A partir dos dados analisados até o momento o que realmente pode-se afirmar que o 

catalisador é o parâmetro mais importante na eficiência da reação e que dele depende a 

conversão da reação. Os valores críticos otimizados pelo software para uma conversão em 

ésteres de 93,9% são mostrados na Tabela 29. Todavia, devem ser avaliados com base nos 

resultados experimentais. 

  
Tabela 29 – Valores críticos dos parâmetros otimizados para um teor de éster previsto de 93,9%. 

Parâmetro Mínimo Critico Máximo 

Tempo (min.) 40,0 70,0 80,0 

Álcool (%) 20,0 54,0 60,0 

Catalisador (%) 0,2 0,65 0,80 
                    Fonte: Autor 

 

Os valores críticos de tempo de reação e teor de álcool, parâmetros de menor peso, 

foram definidos como 70 minutos ótimos para a reação utilizando 55% de álcool em massa 

relativa ao óleo para uma previsão de teor de éster de 93,9%. Nessa faixa de éster têm-se os 

experimentos n° 1, 2, 13 e 14 detalhados na Tabela 30, abaixo. Considerando fatores práticos, 

um aumento de álcool não seria grande problema, pois esse insumo já entra em excesso, e 

deve ser recuperado ao final da reação de qualquer forma. Ou seja, não se justifica o uso de 

20%. Isso eliminaria o experimento n°2. O fator tempo sim é importante, pois reflete em gasto 

energético e desgaste de maquinário, então quanto menor possível mais adequado. Isso 

elimina o experimento n° 13. Restaram dois experimentos com 60 minutos e 40% de álcool 
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que confirmam seus baixos pesos na otimização em relação ao nível zero do planejamento. A 

diferença entre os experimentos restantes, n° 1 e 14 é a percentagem de catalisador. O valor 

crítico sugerido de Sr(OH)2 é de 0,65%, todavia como já observado em outros experimentos 

0,5%, n°1, levou a uma conversão de 96% em éster, aproximadamente. 

 
Tabela 30 - Experimentos com melhores resultado em éster e condições próximas às críticas sugeridas pelo 

planejamento. 

Experimento 
n° 

Tempo 
(min.) 

Álcool 
(%) 

Catalisador 
(%) 

Teor de 
éster (%) 

1 60 40 0,5 95,9 
2 80 20 0,8 92,3 
13 80 60 0,8 96,2 
14 60 40 0,8 95 

                     Fonte: Autor 

 

Desta análise, concluímos que as condições de reação ótimas para o uso de Sr(OH)2 

como catalisador na transesterificação de óleos/gorduras são:  

 

 60 °C de temperatura; 

 60 minutos de reação;  

 40% de álcool (estequiometria de 12/1) e  

 0,5% de catalisador. Destaque-se que este parâmetro, segundo diagrama de 

Pareto, ainda pode ser melhorado.  

  

Utilizando essas condições, uma batelada de biodiesel foi sintetizada a fim de se 

proceder a sua caracterização completa, segundo os parâmetros normatizados pela legislação 

brasileira. Essa caracterização se encontra no tópico a seguir. 

 

5.4. Caracterização do biodiesel obtido com uso de Sr(OH)2 como catalisador – Controle 

de qualidade segundo parâmetros ANP  

 

A Tabela 31 apresenta os resultados das análises físico-químicas do biodiesel 

produzido com o uso de hidróxido de estrôncio como catalisador (Bio-Sr(OH)2) e comparados 

com o biodiesel modelo (biodiesel de soja obtido por reação metílica utilizando NaOH como 

catalisador homogêneo) 
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Tabela 31 – Características físico-químicas do biodiesel Bio-Sr(OH)2. 

 

Fonte: Autor 

 

Todas as observações feitas para o BioSZCRA são aplicáveis com relação ao 

BioSr(OH)2, uma vez que os valores são bastante similares. Os parâmetros, numericamente, 

fora dos limites da norma são também: resíduo de carbono e estabilidade oxidativa e se 

justificam pela eventual interferência de resíduos de catalisador na combustão e pelo não uso 

de antioxidante, respectivamente. 

 

5.4.1.  ICP - Caracterização do biodiesel obtido pela catálise com Sr(OH)2 quanto a 

presença de estrôncio 

 

Duas amostras de biodiesel foram tomadas em diferentes condições: um delas foi 

obtida de biodiesel purificado por lavagem com água (Bio-Sr(OH)2 Lav. 212 mg) e outra foi 

obtida de biodiesel centrifugado (Bio-Sr(OH)2 Cent. 208 mg). Foram detectadas mais de 480 

ppm de estrôncio na amostra lavada ao tempo que na amostra centrifugada foi quantificado 

Característica Unidade Limite 
ANP 

Método Biodieseis 

Modelo Bio-
Sr(OH)2 

Aspecto - LII* Visual LII LII 

Massa específica a 20º C kg/m3 850-900 ASTM D4052 881 869 

Viscosidade Cinemática a 
40ºC 

mm2/s 3,0-6,0 ASTM D445 4,3 4,3 

Teor de Água, máx. mg/kg 380 ASTM 6304 183 902 

Ponto de fulgor, mín. ºC 100,0 ASTM D93 177,0 181,5 

Teor de éster, mín % massa 96,5 EN 14103 100 96 

Resíduo de carbono  % massa 0,050 ASTM D4530 0,000 0,20 

Corrosividade ao cobre, 
3h a 50 ºC, 

- 1 ASTM D130 1a 1b 

Ponto de entupimento de 
filtro a frio, max. 

ºC 19 ASTM D6371 -2 -3,5 

Metanol ou Etanol, max. % massa 0,20 EN 14110 0,00 <0,01 

Índice de acidez, máx. mg KOH/g  0,50 ASTM D664 0,12 0,12 

Índice de Iodo g/100g Anotar EN 14111 118 129 

Estabilidade à oxid. A 110 
ºC, mín. 

horas 6 EN 14112 2,4 3,7 
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mais de 780 ppm. A Tabela 32 apresenta os valores finais obtidos na quantificação por ICP, 

assim como o branco de referência.  

Tabela 32 – Concentração de estrôncio no biodiesel obtido da reação utilizando Sr(OH)2 como catalisador 
heterogêneo. 
 

 
 

 
 

            Fonte: Autor 

 

Os resultados mostram que houve alguma perda de catalisador no biodiesel e que a 

lavagem remove resíduos de catalisador com maior eficiência que a centrifugação. A 

diferença da concentração de estrôncio nas amostras foi de quase o dobro. 

Como comentado anteriormente, a presença de metais em combustíveis para motores 

do ciclo diesel não se constitui um problema, pois metais como Mg, Mo, Ni, Mn e Fe têm 

sido utilizados como componentes de aditivos para combustíveis de combustão interna 

(KESKIN et al., 2007; 2008; KANNAN et al., 2011). Todavia, neste caso, como os teores de 

estrôncio foram bastante elevados, quando comparados com os limites máximo estabelecidos 

para sódio (Na) e potássio (K), por exemplo, faz necessário um estudo mais cuidadoso da 

interferência de estrôncio na combustão do biodiesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra Sr (ppm) 
Branco < 0,006 
Bio-Sr(OH)2  lav. 484,0 
Bio-Sr(OH)2  cent. 786,5 
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6 DIMINUIÇÃO DO TEMPO REACIONAL  UTILIZANDO REATOR OBR 

(OSCILLATORY BAFFLED REACTOR) – AJUSTE DE PARÂMETROS 

OSCILATÓRIOS E CONDIÇÕES REACIONAIS DA TRANSESTERIFICAÇÃO 

USANDO SZCRA COMO CATALISADOR HETEROGÊNEO 

 

Este tópico contempla um estudo realizado em Newcastle Upon Tyne – UK na 

Newcastle University em colaboração com o grupo PIG (Process Intensification Group) do 

CEAM (Chemistry Enginneering and Advanced Materials) e chefiado pelo Professor Adam 

P. Harvey. O projeto foi entitulado “Novel heterogeneous catalyst aplication using oscilatory 

baffled reactors for biodiesel production reaction and recovery/reuse study for these 

materials.” 

Nesta etapa do trabalho, o estudo da estrutura e composição de SZCRA ainda não 

havia sido aprofundado e apenas os resultados qualitativos estruturais e testes de atividade do 

catalisador haviam sido realizados. Desta forma, realizou-se um estudo direcionado para a 

intensificação das condições racionais neste reator utilizando somente SZCRA. Neste 

momento entende-se que um estudo similar deve ser conduzido com o emprego de Sr(OH)2. 

Segue-se uma apresentação do sistema OBR e uma compilação dos resultados dos realizados. 

 

6.1. Apresentando o reator OBR 

 

Os reatores OBR são aparatos projetados de forma a apresentar diversas áreas com 

microvórtices, com intensa turbulência, que funcionam como reatores isolados ao longo do 

tubo por onde o fluído passa.  A Figura 46 apresenta um tubo reator OBR destacando uma 

região de baffle (constrição), no centro da figura, e ainda o esquema de formação de 

microvórtices quando da oscilação do fluxo para cima e para baixo.  
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Figura 46 - Tubo reator OBR na esquerda com destaque para o detalhe de uma região de baffle (constrição), no 

centro da figura, e esquema de microvórtice em detalhe na direita. 

 
Fonte: Reis et al., (2005) 

 

Desta forma, a mistura reacional passa por vários “pontos de reação” que aumentam 

a eficiência reacional (NI et al., 2003). O ganho cinético é devido a estruturas mecânicas que 

causam alta turbulência e, consequentemente, uma melhor transferência de massa entre as 

fases. Este aumento da superfície de contato é um importante fator nas reações de catálise 

homogênea e mais ainda na catálise heterogênea onde os reagentes precisam ser submetidos a 

uma eficiente interação com o catalisador. O uso de OBR promove a intensificação na 

velocidade da reação resultando numa formação de produtos em tempo menor que em 

reatores convencionais. Esta redução do tempo de processo se reflete na diminuição de custos 

e gastos energéticos na manufatura de biodiesel. Os produtos obtidos de reações em OBR 

apresentam uniformidade e qualidade comparados àqueles produzidos por processos 

convencionais em condições similares. 

O sistema de oscilação no OBR é um conjunto com mostrado na Figura 47. Ele 

consiste de um sistema de bombas que é responsável pela oscilação e/ou injeção de reagentes 

no interior do tubo reator. A bomba azul, em destaque na Figura 47, é utilizada para promover 

a oscilação durante a reação (seu piston é o maior de todos), mas ela também pode ser 

utilizada para injeção de reagentes. 
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Figura 47 - Sistema OBR 

 
Fonte: Autor. 

 

As bombas são ligadas por tubos flexíveis conectados a uma conexão de metal 

inoxidável que pode ter mais outros três acessos, para entrada de reagentes, conectados na 

base do tubo reator de vidro. As bombas em preto são equipadas com pistons menores e são 

utilizadas, em geral, para injeção de reagentes apesar de poderem ser programadas para fazer 

oscilação, se necessário. Todas as bombas são gerenciadas por um terminal de computador 

através de um software específico que pode programar amplitude e frequência oscilatórias, 

volume de injeção e direção do fluxo. A Figura 48 mostra em detalhe as bombas, azul e 

pretas, com destaque para o piston na parte anterior delas e à direita da Figura o tubo reator 

baffled imerso em banho térmico, cheio de mistura reacional e a conexão metálica na base. 

 
Figura 48 – OBR a) sistema de bombas oscilatórias em detalhe e b) tubo baffled reator imerso em banho térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor. 
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O sistema OBR funciona com parâmetros ajustados quanto à oscilação e injeção tais 

como frequência, amplitude e fluxo. Em se tratando de um sistema reacional heterogêneo, 

sobretudo, é extremamente importante definir as melhores condições desses parâmetros a fim 

de obter uma agitação que leve à uma transferência de massa entre as fases o mais eficiente 

possível. Esse fator determina a interação da fase sólida com as fases líquidas.  

Um estudo de otimização da amplitude e frequência de oscilação e do fluxo de fluido 

injetado em função da condutividade do meio foi realizado utilizando o catalisador SZCRA e 

metanol, como se segue. 

 

6.2. Otimização de parâmetros oscilatórios no sistema OBR 

 

Uma forma de medir a atividade do catalisador SZCRA sem necessariamente fazer 

uma reação de transesterificação, foi tomar como referência a condutividade da mistura 

catalisador/metanol nas proporções reacionais. Foi construída uma curva, Figura 49, de 

condutividade em função do teor de éster obtido no produto reacional. Essa curva sustenta a 

teoria de que quanto maior a condutividade maior o teor de éster esperado ao final da reação. 

Observa-se que a partir de 600 μS/cm x 10 a curva permanece praticamente estável e 

com teor de éster da ordem de 90%. De fato isso é o que foi obsevado na maioria dos 

experimentos utilizando SZCRA.  Esta curva serve com muita eficiência para dar suporte ao 

estudo seguinte no sentido de referenciar o bom desempenho das proporções de catalisador e 

álcool nas reações em função da condutividade medida. 

 
Figura 49 - Condutividade da mistura SZCRA/metanol em função do teor de éster obtido no produto reacional. 

 
           Fonte: Autor 
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6.3.  Ajuste de parâmetros oscilatórios em função da condutividade 

 

O estudo procedeu-se utilizando um tubo OBR de 35 cm com dois acesso e duas 

saídas, tal qual na Figura 48. Na base do tubo reator foram conectadas as bombas de oscilação 

e de injeção. Uma massa de 300 mg de catalisador foi depositada no interior do tubo sobre 

fina malha de lã de vidro. No topo do reator foi conectado o eletrodo do condutivímetro, que 

por sua vez foi conectado e operado por um terminal de computador que fez os registros de 

condutividade ao longo do tempo. A partir desses registros foi construído o gráfico obtido e 

apresentado na Figura 50. 

Os experimentos foram conduzidos em cinco diferentes combinações de amplitude, 

frequência e fluxo de modo que se obtiveram os experimentos numerados de 1 a 5. A Figura 

50 apresenta o gráfico das cinco curvas de condutividade em função do tempo para cada um 

dos experimentos. 

 
Figura 50 - Gráficos da condutividade em função do tempo em cada um dos experimentos  de otimização dos 

parâmetros oscilatórios do sistema OBR. 
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Observando as curvas, é possível classificá-las em dois grupos diferentes: o grupo 

que contém as curvas 1, 2 e 3; e outro grupo com as curvas 4 e 5. A Tabela 33 apresenta as 

condições e as características de cada uma das curvas do primeiro grupo, ou seja, 1, 2 e 3.  

 
Tabela 33 – Parâmetros oscilatórios e característica da curva dos experimentos 1, 2 e 3. 

Parâmetro Teste n° 1 Teste n° 2 Teste n° 3 

Amplitude  4.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 

Frequência  4.0 Hz 4.5 Hz 4.5 Hz 

Fluxo 1.0 mL/min 1.0 mL/min 1.0 mL/min 

 Área = 18,7 ua Área = 19,6 ua Área = 25,9 ua 
     Fonte: Autor 

 

A avaliação de cada experimento e sua comparação com os demais foi feito em 

função das áreas sob a curva em unidade absoluta e que é apresentada na última linha da 

Tabela 31 para cada teste. 

Observa-se que os testes n° 1 e 2 apresentam condutividade máxima inicial maior 

que o n° 3 e são bastante similares entre si uma vez que a única diferença entre eles está no 

parâmetro de frequência oscilatória que aumentou em 12,5% no experimento n° 2. Esse 

aumento resultou numa área total 4,8% maior. O teste n° 3 apresentou curva similar aos testes 

1 e 2, mas um menor pico de condutividade. A grande diferença do teste 3 em relação aos 

dois primeiros foi um aumento na amplitude oscilatória em 100%, ou seja, era de 4 mm no 

experimento n° 1 e 2 e foi para 8 mm no teste n° 3. Esta alteração promoveu um aumento de 

área sob a curva da ordem de 32% em relação ao experimento n° 2. 

Os resultados destes experimentos mostram que a influência da frequência é maior 

que da amplitude uma vez que, analisando proporcionalmente, o ganho de área com o 

aumento da frequência foi de 4,8% contra 4,0% do ganho obtido como aumento da amplitude. 

Ou seja, as condições do teste n° 3 são preferíveis em função de sua área, mas uma 

otimização do método n° 2 poderia alcançar resultados similares apenas operando a 

frequência oscilatória. 

O segundo grupo de experimento, n° 4 e 5, foi realizado sob as condições e 

características apresentados na Tabela 34. 
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Tabela 34 – Parâmetros oscilatórios e característica da curva dos experimentos 4 e 5. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Autor 

 

Um comportamento diferente dos demais foi observado para os experimentos n° 4 e 

5, sobretudo por causa de sua alta condutividade inicial. Ambos alcançaram 5,2 mS/cm contra 

não mais que 3,7 mS/cm para o grupo anterior (experimentos  n° 1, 2 e 3). Há dois pontos 

fortes que merecem atenção nestes dois testes: a redução da amplitude e frequência 

oscilatória, no teste 4, e o forte efeito do aumento do fluxo de metanol em 100% no 

experimento 5. 

O teste 4 apresenta uma grande área sob a curva, em comparação com o teste n° 5, o 

que representa um maior tempo de atividade catalítica, mas sua condutividade cai 

rapidamente em comparação com o teste 3, por exemplo. O teste n° 5 além desse problema de 

rápida queda de condutividade ainda apresenta um alto fluxo de metanol, ou seja, o dobro de 

todos os outros testes.  

A partir dos dados apresentados, pode-se concluir que as condições e características 

do teste n° 3 foram as mais adequadas para se trabalhar com sistema OBR utilizando SZCRA 

como catalisador heterogêneo. Estas condições serão empregadas nos testes de batelada para 

avaliação da performance reacional de SZCRA em OBR em diversas condições 

estequiométricas. 

 

6.4. Testes de batelada em OBR utilizando SZCRA 

 

Inicialmente, algumas limitações operacionais de OBR com uso de SZCRA foram 

observadas porque este sistema é projetado para trabalhar com fluxo e, por conseguinte, com 

meio liquido. O catalisador em fase sólida, mesmo sendo um fino pó, apresentou limitações 

como:  

 

Parâmetro Teste n° 4 Teste n° 5 

Amplitude  3.0 mm 4.0 mm 

Frequência 2.0 Hz 4.0 Hz 

Fluxo 1.0 mL/min 2.0 mL/min 

 Área 18,8 ua Área 9,2 ua 
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 Sedimentação e mistura do catalisador com o líquido do tubo da bomba oscilatória;  

 Transferência de massa ineficiente entre os reagentes quando adicionados um por vez;  

 Melhor ponto de coleta de amostra da mistura reacional para monitoramento;  

 Sedimentação do catalisador durante oscilação; 

 Diminuição da eficiência da oscilação em função do uso de suporte na base do tubo 

para evitar perda de catalisador.  

 

Estes foram os principais problemas verificados inicialmente e que demandaram 

tempo e dedicação para encontrar soluções eficientes para cada um deles. Seguem-se os 

experimentos e as condições utilizadas para superar as limitações. 

Foram projetados testes reacionais utilizando três estequiometrias de álcool:óleo e o 

parâmetro condutividade foi utilizado para orientar a atividade do catalisador no diversos 

testes. Desta forma, foram registradas as condições iniciais de cada um dos sistemas 

experimentados enquanto mistura catalisador/álcool. 

 

 Razão molar de álcool 6:1 – (20%) – condutividade = 530 μS/cm x 10; 

 Razão molar de álcool 12:1 – (40%) – condutividade = 320 μS/cm x 10; 

 Razão molar de álcool 24:1 – (80%) – condutividade = 190 μS/cm x 10. 

 

O sistema foi montado de forma que somente a bomba oscilatória ficasse conectada 

ao tubo reator, pois a injeção de reagentes foi melhor sucedida com a medida deles em 

balança, para óleo e o  catalisador, e micropieta, para o álcool, com posterior agitação manual 

em uma seringa, de onde, após homogeneizada o máximo possível, foi injetada no interior do 

tubo OBR ao tempo que se acionou o dispositivo de oscilação. Neste momento iniciou-se a 

contagem do tempo de reação. 

A amostragem foi feita com a coleta de amostra através de uma seringa conectada a 

um fino tubo que alcançou o fundo do tubo reator, de onde foram coletadas todas as amostras 

ao longo da batelada: 5, 10, 20, 30, 60, 90 e 120 minutos de reação. Após coletadas, as 

alíquotas de amostras foram imediatamente diluídas em heptano a fim de neutralizar a reação 

e assim ter uma comparação real entre todas as amostras. 

O desempenho do catalisador e eficiência do sistema OBR foram medidos em função 

do teor de éster das amostras. A Figura 51 apresenta um gráfico do resultado das análises de 

teor de éster das amostras versus o tempo de reação em OBR. 
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Figura 51 – Gráfico do teor de ésteres alcançado pela reação em OBR utilizando SZCRA como catalisador em 
diferentes razões álcool:óleo (6, 12 e 24:1). 

 
                 Fonte: Autor 

 

Dos resultados obtidos nas bateladas com OBR observa-se que nos primeiros 10 

minutos iniciais de reação praticamente não há diferença entre as três bateladas. Elas 

alcançaram teor de éster por volta de 60%. A partir desse tempo a batelada com razão molar 

álcool:óleo 6:1 permaneceu estável, ou seja, o teor de éster manteve-se na faixa de 60%. Isso 

nos leva a crer que não havia mais álcool para atuar como reagente em excesso  deslocando o 

equilíbrio reacional. O comportamento de equilíbrio é uma característica da transesterificação 

assim como de uma curva constante, como observado na curva de 6:1 no gráfico. 

A partir de 20 minutos de reação, observa-se um comportamento diferenciado de 12 

e 24:1 em relação a 6:1, pois os dois continuam evoluindo em teor de éster de maneira similar 

entre si. Em 20 e 30 minutos de ração, as conversões são as mesmas para eles, ou seja, da 

ordem de 75 a 80%. A partir de 60 minutos de reação o excesso estequiométrico justifica o 

ganho de 10% a mais em ésteres para a reação com estequiometria 24:1 em relação a 12:1. No 

tempo de 90 minutos a reação com 12:1 evolui em 5% ao passo que 24:1 permanece 

praticamente constante, ou seja, foi de 94 para 95%. Ao final da reação, 120 minutos, a 

diferença entre essas duas reações é de 5%. A reação com estequiometria 24:1 alcançou 97% 

em teor de éster ao tempo que 12:1 chegou a apenas 92%. 

Diante do observado, pode-se depreender que o excesso alcoólico é vetor 

determinante da eficiência da reação em reatores OBR utilizando SZCRA e que rapidamente 

se alcança o equilíbrio reacional em situações de pouco excesso estequiométrico. A melhor 

performance foi da reação que utilizou maior excesso alcoólico, 24:1, de forma que em 90 
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minutos de reação se alcançou o que em sistemas convencionais só foi alcançado em 140 

minutos. Isso demonstra a eficiência da agitação do sistema OBR e seu grande potencial para 

emprego industrial na produção de biodiesel.  

 

6.5.  Testes de reação contínua em OBR 

 

Utilizando as mesmas condições oscilatórias das reações-teste do item anterior e 

alterando o tipo de injeção de reagentes, procedeu-se um teste de reação em leito fixo, ou seja, 

o catalisador foi mantido no interior do reator enquanto que a mistura de óleo + álcool foi 

injetada numa razão de 1,0 mL/min. Amostras foram coletadas na saída do reator a cada 30 

segundos nos primeiros 5,5 minutos de reação. A Figura 52 apresenta um gráfico do teor de 

éster obtido para cada amostra em função do tempo de reação. 

Os testes foram realizados com estequiometria álcool:óleo intermediária, ou seja, 

12:1. Tecnologicamente, neste teste o teor de éster quantificado não é tão importante quanto o 

sua tendência ao longo do tempo de reação. Pode-se observar uma queda significativamente 

rápida da atividade do catalisador nos primeiros minutos de reação mesmo num fluxo tão 

baixo quanto o utilizado. Isto nos remete à teorizar a lixiviação de estruturas catalíticas ou ao 

envenenamento dos sítios ativos da superfície do catalisador. Essa são teorias a serem 

estudadas a fim de melhorar a performance do material quanto ao reuso.  

 
Figura 52 - Gráfico do teor de éster, de amostras de biodiesel sintetizado em reação contínua em leito fixo, em 
função do tempo de reação. 
 

 
                          Fonte: Autor 

 

No sentido de avaliar o comportamento do catalisador SZCRA no reuso, ou seja, 
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OBR. A condutividade da mistura álcool/SZCRA para a primeira reação é da ordem de 500 

μS/cm x10, e conversão 98%, e para a segunda reação essa condutividade caiu para menos 

50,0 μS/cm x10. Na reação utilizando o catalisador nas condições de reuso, num tempo 

reacional de 120 minutos e com amostras coletadas em 10, 20, 30, 60, 90 e 120 minutos, 

observou-se teor éster não maior que 2,5%, aos 10 minutos, como pode ser observado no 

gráfico da Figura 53. 

 
Figura 53 – Gráfico do teor de ester de batelada em OBR utilizando SZCRA pela segunda vez (lavado). 

 
Fonte: Autor 

 

Em sistema de reator convencional foram obtidos resultados similares, todavia a 

segunda reação alcançou teor de éster de 8,0%. Isso pode ter sido devido à menor eficiência 

da agitação magnética em comparação com OBR na primeira reação. Ou seja, no reator OBR 

o catalisador foi mais desgastado, ou envenenado, que no reator convencional na primeira 

reação. 

De maneira geral pode-se atribuir um grande potencial para o emprego de sistemas 

OBR na reação de produção de biodiesel com catalisador em fase heterogênea. Muitos outros 

parâmetros ainda podem ser avaliados e/ou melhorados do ponto de vista da engenharia de 

processo, sobretudo. 

 

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Algumas considerações devem ser feitas sobre os resultados obtidos nesta pesquisa 

uma vez que a mesma tomou rumos inesperados, gerando um leque de novos horizontes de 

pesquisa. 
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a) Sr e Zr como base para a síntese de um catalisador – O principio norteador da 

aplicação desses metais como base para a síntese de um óxido misto foi a comprovada 

atividade deles na transesterificação alcalina, para SrO, e ácida , para ZrO2. Embora 

não tenha sido caracterizado o caráter ácido e/ou básico do material obtido a alta 

atividade catalítica e a coexistência de uma fase ZrO2 na matriz direcionam para um 

grande potencial anfótero. 

 

b) Rota de síntese - O método de síntese, rota citrato amorfo, não foi eficiente na 

produção de um material puro, todavia direcionou a formação de uma combinação de 

fases numa matriz altamente eficiente na catálise da transesterificação. A rota citrato 

demonstrou ser um método bastante reprodutivo que emprega um pequeno número de 

reagentes de toxidade muito baixa e com etapas simples de preparo. 

 
c) Caracterização do catalisador - A caracterização da matriz SZCRA demonstrou que 

sua composição, embora sendo majoritariamente perovskita SrZrO3 (+/- 50%), contém 

fases óxido de zircônio, hidróxido e carbonato de estrôncio que permanecem mesmo 

após calcinação a 900 °C. Estas fases foram confirmadas por DRX e IV. 

 
d) Potencial da fase ZrO2 - A presença da fase ZrO2 sustenta estudos futuros com a 

matriz SZCRA utilizando óleos de baixa qualidade e alta acidez, tal como óleos 

residuais e/ou matérias graxas. Desta forma, um estudo das características ácidas e 

básicas da superfície de SZCRA serão muito importantes. 

 

e) Contribuição da matriz SZCRB - A matriz SZCRB, composta praticamente por 

SrZrO3 e SrCO3, foi bastante útil para orientar a conclusão da não atividade catalítica 

destas duas fases. 

 
f) Estudo da atividade catalítica das fases isoladas - O estudo da atividade das fases 

isoladas foi realizado utilizando Sr(OH)2 e SrCO3 e demonstrou que realmente a fase 

carbonato tanto não é ativa como não inibe atividade de outras fases junto à ela. Ao 

mesmo tempo, a fase monohidratada do hidróxido de estrôncio apresentou-se como 

excelente catalisador alcalino de modo a apresentar resultados melhores que 

catalisadores convencionais, como NaOH ou KOH.  
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g) Hidróxidos terrosos - Os resultados obtidos como uso de Sr(OH)2.H2O como 

catalisador heterogêneo não somente o sustentam como opção altamente viável de 

catalisador alcalino como abrem um precedente para aprofundamento de estudo de 

outros hidróxidos em condições não usuais de umidade e acidez do óleo. 

 
h) Perspectivas para SZCRA – esta matriz demanda uma série de ajustes que podem 

levar à sua consolidação como eficiente catalisador anfótero, tais como: ajuste de 

síntese a fim de reduzir a formação de carbonato e aumentar a ocorrência de zirconato; 

Buscar a síntese de outras matrizes perovskitas baseadas em metais de transição, como 

estanho em lugar do estrôncio. Estanho é uma das primeiras opções; Estudo de sua 

atividade em condições ácidas; etc. 

 
j) Horizontes para hidróxido de estrôncio - Estudos futuros com Sr(OH)2 devem tanger 

aspectos como ajuste da síntese para reduzir formação de carbonato, recuperação e 

reuso, suporte do catalisador em substratos de maior dimensão, otimização das 

condições reacionais etílica. 

 
k) Quanto ao uso de OBR – Os estudo feitos com o uso de reator OBR demonstraram o 

grande ganho que se tem com o uso desses sistemas. Os resultados utilizando SZCRA 

sustentam um aprofundamento de estudo utilizando também hidróxido de estrôncio 

assim como utilizar o sistema para trabalhar com reações ácidas que, regularmente, 

demandam condições reacionais bastante enérgicas. A eficiência do sistema OBR 

pode compensar fatores como aquecimento e tempo reacional de modo a tornar essas 

reações viáveis em condições mais brandas.  

 

8. CONCLUSÕES 

 

Por rota citrato amorfo foi sintetizada uma matriz baseada em estrôncio e zircônio 

(SZCRA) com atividade catalítica para a transesterificação com rendimento da ordem de 

98%. A matriz constitui-se de 51% SrZrO3 e o restante de fases óxido de zircônio (7,0 %), 

carbonato (24,5%) e hidróxido (17,5%)  de estrôncio. As fases zirconato e carbonato não 

apresentaram atividade catalítica para nos materiais sintetizados. A reação utilizando a matriz 

como catalisador converteu até 98% de óleo em ésteres em condições relativamente brandas 

quando comparadas com a maioria de outros sistemas heterogêneos. Estas condições foram 
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ainda melhoradas com o uso de sistema de reator OBR em scale-up. A presença da fase ZrO2 

na matriz atende à projeção de obtenção de catalisador com sítios ácidos e básicos. A fase 

hidróxido de estrôncio hidratada apresentou atividade catalítica resultando em conversões de 

98% para percentual de catalisador de apenas 0,4%. Os testes de solubilização de 

Sr(OH)2.H2O em metanol confirmam seu caráter heterogêneo. A matriz SZCRA mostrou bons 

rendimentos reacionais para reuso por até três ciclos, todavia, tanto para SZCRA quanto para 

o hidróxido de estrôncio, são necessários estudos mais aprofundados a fim de entender as 

alterações sofridas pelo material e assim poder estabelecer estratégias de reativação e reuso. 

Como um todo se conclui que, de acordo com os resultados, os objetivos iniciais 

foram não somente alcançados como também superados. Abrem-se, a partir deste estudo 

várias vertentes que demandam investigação e estudo para trabalhos futuros. A contribuição 

acadêmica que este estudo traz vai além do desenvolvimento tecnológico de materiais, pois a 

formação e enriquecimento de recursos humanos na área de materiais e biocombustíveis foi 

uma constante e muito bem sucedida.  
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