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Resumo: Há décadas que a produção de combustíveis alternativos visando à substituição do 

petróleo e de seus derivados tem despertado o interesse de muitos pesquisadores em todo o 

planeta. Biodiesel é uma alternativa renovável, o qual pode ser produzido a partir de óleos 

residuais, gorduras animais e óleos vegetais através do processo de transesterificação 

heterogênea utilizando álcoois. Nesse contexto, catalisadores heterogêneos têm se apresentado 

como potencial na produção de biodiesel em razão da possibilidade do seu reuso e por ser um 

processo mais limpo e eficiente. No presente trabalho, carvão ativado obtido da pirólise do lodo 

de esgoto (C.A), Mo2C, Mo2C/C.A e Ni (20%)-Mo2C/C.A foram avaliados no processo de 

transesterificação metílica do óleo de soja refinado visando à produção de biodiesel. O carvão 

do lodo foi tratado com o KOH no sentido de abrir os poros e promover maior área especifica 

de contato, seguido de ativação física. Os catalisadores a base de molibdênio foram sintetizados 

a partir da reação gás-sólido utilizando como precursor heptamolibdato de amônio e uma 

mistura de CH4/H2. Todos os materiais foram caracterizados utilizando as análises de TG, DRX, 

FRX, MEV, B.E.T e granulometria a laser. O processo de transesterificação foi avaliado em 

um reator de mistura constituído de um sistema de aquecimento e refluxo da fase alcoólica. Em 

temperatura constante de 65 oC, as condições operacionais estudadas para a reação foram: a 

natureza e concentração mássica (1 a 5%) do catalisador em relação à massa do óleo, a razão 

molar óleo/álcool (1/6 a 1/18), o pH do meio reacional (2,0 a 8,5), o tempo de reação (3 e 5 h) 

e a velocidade de agitação da fase líquida (450 e 600 rpm). Para todas as condições e demais 

catalisadores, o biodiesel foi produzido. A conversão máxima do óleo de soja encontrada foi de 

27,34%, no estudo cinético, para o catalisador Mo2C/C.A nas condições operacionais de 1% de 

catalisador, 6 h de reação, razão molar óleo/álcool de 1/12 e pH = 5. Na análise de 

caracterização de uma amostra de biodiesel produzido o ponto de fulgor apresentou valor de 

141 ºC, o qual está acima do mínimo especificado pela ANP. Um modelo cinético pseudo 

homogêneo foi utilizado, para o catalisador Mo2C/C.A através do qual foi mostrado que os 

resultados experimentais se ajustaram satisfatoriamente a uma cinética de 1ª ordem, cuja 

constante cinética de velocidade teve como valor 0,0009 min-1. 

 

Palavras-chave: óleo de soja, transesterificação, carbetos de molibdênio, carvão do lodo de 

esgoto, biodiesel, modelo cinético.
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Abstract: For decades, the production of environment-friendly fuels, as alternative power 

sources for oil, has gained attention and interest of researchers worldwide. Biodiesel is a 

renewable alternative fuel that can be obtained from residual oils, animal fat and vegetable oils 

through heterogeneous transesterification reaction using alcohol. In this context, heterogeneous 

catalyst present potential for biodiesel production as they can be regenerated and provide a 

cleaner and more efficient process. In this work, several molybdenum carbide catalysts were 

tested for the transesterification reaction of soybean oil with methanol towards producing 

biodiesel. These catalysts were pure Mo2C, Mo2C supported over activated carbon (A.C), pure 

A.C and bimetallic Ni (20%)-Mo2C/A.C being this support produced from sewage sludge 

pyrolysis. The pyrolysis product was treated with KOH, in order to increase its porosity and 

promote a larger specific surface area, and later physically activated. Gas solid reaction with 

CH4 and H2 atmosphere was used to produce the studied molybdenum derived catalysts, and 

ammonium molybdate was used as molybdenum source in all cases. All catalysts were 

characterized in a TG, XDR, XFR, SEM, B.E.T and laser particle size analysis basis. Their 

activity towards transesterification reaction was evaluated by using a mixing reactor with 

temperature control and alcohol reflux at 65 °C. The parameters that were manipulated for this 

experimental evaluation were: type and mass concentration of the catalyst (1 to 5%), oil/alcohol 

ratio (1/6 to 1/18), pH (2.0 to 8.5), reaction time (3 and 5h) and liquid phase agitation speed 

(450 and 600 rpm). For all conditions and other catalysts, biodiesel was produced. The 

maximum conversion found was 27.34% for the Mo2C/A.C catalyst under the operating 

conditions of 1% catalyst, 6 h reaction, oil/alcohol ration of 1/12 and pH = 5. In the 

characterization analysis of a sample of biodiesel produced the flash point presented a value of 

141 ºC, which is above the minimum specified by the ANP. A pseudo homogeneous kinetics 

model was used, and experimental data presented agreement with a 1st order reaction with speed 

rate constant of 0,0009 min-1. 

 

Keywords: soybean oil, transesterification, molybdenum carbides, sewage sludge carbon, 

biodiesel, kinetic model. 
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1. Introdução 
 

Com a crescente demanda mundial por fontes de energia, é recorrente a utilização de 

biodiesel como combustível, visto que ele tem apresentado um potencial promissor no mundo. 

Isso se confirma pela sua boa contribuição ao meio ambiente, reduzindo qualitativa e 

quantitativamente os níveis de poluição ambiental, bem como sua utilização como fonte de 

energia renovável em substituição ao óleo diesel e outros derivados do petróleo. 

O Brasil apresenta condições naturais favoráveis para se tornar um importante produtor 

de biodiesel, pois possui grandes áreas disponíveis para a agricultura, com condições de solo e 

clima adequados ao plantio de oleaginosas, utilizadas em sua produção. Em geral as matérias-

primas mais comuns para a produção de biodiesel são plantas oleaginosas, como soja, girassol, 

amendoim, algodão, dendê, coco, babaçu, mamona, colza etc (Prestes, 2011). 

A tecnologia de síntese do biodiesel já está bem desenvolvida, porém tem-se buscado 

constantemente aprimorar metodologias para sua consolidação. Ainda persiste, em 

fase industrial, dificuldades a serem contornadas, como a produção de grande quantidade de 

efluentes proveniente da etapa de purificação do biodiesel, devido ao catalisador empregado 

para a transesterificação do óleo vegetal. Observa-se que nos processos com catálise 

homogênea a geração de efluentes é inevitável, uma vez que as fases constituintes (matéria 

gordurosa, óleo vegetal ou o biodiesel) podem ficar impregnadas com o catalisador empregado, 

mesmo que este seja neutralizado em uma etapa posterior.  

Portanto, tornam-se imprescindíveis a pesquisa, o desenvolvimento e aplicação de 

novos materiais catalíticos no processo de transesterificação dos óleos vegetais que possam 

substituir aqueles utilizados na catálise homogênea a fim de contornar esses problemas. A 

utilização de catalisadores sólidos pode melhorar as reações de esterificação ou 

transesterificação, facilitando sua remoção do meio reacional líquido através de operações 

simples como filtração ou centrifugação após o término da reação, contribuindo 

significativamente com a redução de efluentes. Catalisadores heterogêneos que representam 

uma boa alternativa são os sólidos ácidos. A natureza dos sítios ácidos desses catalisadores 

aliada ao grande potencial catalítico, os tornam economicamente atrativos e rentáveis, uma vez 

que é possível modificar suas propriedades químicas, a fim de adequá-los a aplicação a que se 

destina.  

O interesse na aplicação de carbetos na catálise heterogênea data do início da década de 

70, quando foi descoberto que o carbeto de tungstênio era ativo para a isomerização do 2,2 

dimetil-propano na presença de hidrogênio (Levy & Boudart, 1973).  
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Estudos têm demonstrado, então, que os carbetos de metais de transição, especialmente 

os de molibdênio e de tungstênio, apresentam propriedades catalíticas similares às dos metais 

nobres do grupo VIII da tabela periódica em diversas reações de interesse para o refino do 

petróleo, como as de hidrogenação, isomerização e hidrogenólise de hidrocarbonetos.  

A síntese de carbetos via gás-sólido permite superar muitas das dificuldades dos outros 

processos, sendo capaz de produzir pós com bom controle de tamanho das partículas, forma e 

estrutura cristalina (Borovinskaya et al., 2012; Fang et al., 2009), devido à interação fluido-

partícula ser mais homogênea que as demais abordagens de síntese. Adicionalmente, a difusão 

das espécies se dá em meio gasoso, permitindo alcançar maiores velocidades de transferência 

de massa quando comparado com a rota metalúrgica tradicional. A estrutura da superfície, 

composição química e condições de processamento são fatores determinantes nas aplicações 

industriais dos carbetos. O método mais empregado em laboratórios para a síntese de carbetos 

de metais de transição é o da carburação com programação de temperatura (TPC), desenvolvida 

por Lee et al. (1987). Nesta técnica um precursor é submetido a uma corrente 

carburante/redutora (CH4/H2), enquanto eleva-se a temperatura linearmente partindo da 

ambiente até um valor final desejado.  

Outro material é o carvão ativado, o qual é um adsorvente industrial muito importante, 

pois seu poder adsortivo é aproveitado em vários processos, como tratamento de água, 

desodorização, purificação de gases, filtros de proteção, suporte catalítico (como no caso desse 

trabalho), e, entre outros. Esse fato se deve à elevada porosidade (micro, meso e macroporos) 

dos carvões ativados, aliado à grande estabilidade térmica e química (Rodríguez-Reinoso & 

Molina-Sabio, 1998). 

O carvão ativado pode ser preparado a partir de um material carbonáceo poroso que 

apresente uma forma microcristalina, não grafítica, e deve passar por um processamento para 

aumentar a porosidade interna.  A obtenção de carvão ativado é feita por meio de duas etapas: 

carbonização pela pirólise de um precursor seguida de ativação básica ou ácida. A carbonização 

consiste no tratamento térmico do precursor em atmosfera inerte, à temperatura superior a 200 

ºC. Já a ativação consiste em submeter o material carbonizado a reações secundárias, visando 

o aumento da área superficial (Claudino, 2003).  

No Laboratório de Biomassa e Biocombustíveis do Departamento de Engenharia 

Química da UFRN foram desenvolvidas pesquisas, no período de 2008 a 2013, utilizando 

biomassas (capim elefante) para produção de bio-óleo, projetos esses, encomendados pela 

Petrobrás. Sequencias de pesquisas nessa temática foram dadas utilizando outros tipos de 

biomassas submetidas à pirólise: serragem de madeira (Fontes, 2011), casca de coco 
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(Figueiredo, 2011), avelóz (Avelar, 2013) e lodo seco de esgoto doméstico (Pedroza, 2011). A 

pirólise dessas matérias-primas tem gerado uma quantidade significativa de resíduos sólidos 

(carvão), o qual é rico em óxidos metálicos, dentre os principais destacam-se o ferro, silício, 

alumínio, zinco, titânio e potássio. Esses óxidos impregnados nos catalisadores podem 

proporcionar um caráter ácido ao material favorecendo assim melhor conversão do óleo no 

biodiesel. Com o intuito de aproveitar esse resíduo e evitar o seu descarte (apesar de que o 

mesmo poderia ser utilizado na forma de briquetes, para aquecimento, em churrascarias, 

pizzarias e padarias), o mesmo foi tratado no presente trabalho com KOH, visando aumentar o 

volume e a quantidade de poros, e posteriormente ser aplicado como catalisador ou suporte na 

reação de transesterificação metílica do óleo de soja visando à produção de biodiesel. 

Em outra vertente de pesquisa, no Laboratório de Termodinâmica e Reatores foi 

desenvolvida uma dissertação (Oliveira, 2014) onde uma molécula modelo do ácido oleico foi 

esterificada, em presença do catalisador Nb2O5, em condições de baixa pressão e temperatura, 

visando à formação de oleato de metila.  

Na literatura observa-se que a maioria dos trabalhos desenvolvidos com óleos vegetais 

visando à produção de biodiesel é realizada com catalisadores diferentes dos utilizados no 

presente trabalho e em condições de temperaturas (130 – 180 ºC) e pressões elevadas (5 – 25 

atm). Estas condições podem inviabilizar o processo economicamente, havendo necessidade de 

se trabalhar em condições operacionais mais amenas, contribuindo com a redução de custos 

desde a construção de equipamentos até o desenvolvimento do processo. No entanto, não há 

estudos na literatura a respeito do uso de carbetos e carvão do lodo de esgoto como catalisadores 

ou suporte na reação de transesterificação metílica de óleos vegetais. 

No intuito de contribuir para a produção catalítica heterogênea de biodiesel utilizando 

um subproduto da pirólise do lodo de esgoto e carbetos refratários sintetizados, o presente 

estudo teve como objetivo geral avaliar o potencial catalítico desses materiais no processo de 

transesterificação metílica do óleo de soja, visando à conversão em biodiesel, em condições de 

baixa temperatura e pressão. Para isso, foram preparados e caracterizados o carvão ativado do 

lodo de esgoto e os catalisadores: Mo2C, Mo2C/C.A e Ni-Mo2C/C.A. Catalisadores comerciais 

(zeólitas 13X e RT12) foram também avaliados com o intuito de comparação dos resultados. 

Além disso, os objetivos específicos foram estudar a influência de parâmetros operacionais 

(razão molar óleo/álcool, tempo de reação, natureza e percentual mássico do catalisador, pH 

inicial da mistura reacional e velocidade de agitação da fase líquida) no processo de 

transesterificação utilizando os materiais catalíticos propostos e, por fim, desenvolver um 

modelo cinético para a reação, a título de avaliar a constante cinética de velocidade da reação.  
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2. Revisão bibliográfica 

 

Neste capítulo serão abordados alguns assuntos apresentados na literatura, os quais são 

relevantes para o entendimento teórico e experimental dos materiais produzidos e dos métodos 

aplicados no desenvolvimento do presente estudo. 

 

2.1. Catálise 

 

Catálise é um campo importante na química, com cerca de 90% de 

processos químicos envolvendo catalisadores em pelo menos uma de suas etapas. 

Devido a questões ambientais, a catálise tornou-se ainda mais importante do que antes, e 

constitui uma das principais fontes de melhorias em nossa sociedade (Somorjai et al., 2005; 

Fechete et al., 2012). A União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) definiu um 

catalisador como “um material estranho à estequiometria que, em pequenas 

quantidades, aumenta a velocidade de uma reação química, sem que este seja consumido ao 

longo do processo” (IUPAC, 1976). 

Existem dois tipos genéricos de catálise: a catálise homogênea e a heterogênea. Na 

catálise homogênea, os reagentes e o catalisador encontram-se na mesma fase. Na heterogênea, 

os reagentes e o catalisador se encontram em fases diferentes e começa com a adsorção de 

moléculas nos sítios ativos da superfície do catalisador. Essa adsorção pode ser relativamente 

fraca, fenômeno denominado de adsorção física ou de van der Waals, ou pode ser mais forte, 

denominada adsorção química ou quimissorção. A catálise enzimática é um tipo de catálise 

heterogênea, em que o catalisador é, necessariamente, uma enzima (Pereira, 2006). 

Catalisadores agem oferecendo um caminho energético alternativo para o seguimento 

da reação química. Ou seja, a uma mesma temperatura, uma fração maior de moléculas de 

reagentes pode cruzar a barreira energética mais baixa da trajetória catalisada e se transformar 

em produtos, do que quando o catalisador não está presente (Atkins & Jones, 2006). 

Um dos requisitos primordiais da catálise é que os catalisadores sejam facilmente 

recuperáveis das correntes de saída dos reatores, ou seja, que produtos e catalisadores sejam 

separados com facilidade. Na Figura 2.1 está apresentado o gráfico de uma pesquisa de 

evolução dos trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos com o tema de reações catalíticas 

(catalytic reactions), mostrando o crescente interesse dos pesquisadores por esses processos, 

uma vez que entre 2000 e 2015 as publicações foram triplicadas. 
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Figura 2.1 – Evolução dos trabalhos na área de catálise segundo o Scopus, de 1960 até 2015. 

    

Para explicar a ação dos catalisadores, pode-se supor que as moléculas dos reagentes 

são modificadas energeticamente formando intermediários nas regiões próximas ao 

sítio catalítico e posteriormente este é regenerado ao fim da reação. Assim, a catálise é um 

processo cíclico: os reagentes são ligados de certa forma com o catalisador, formando 

complexos intermediários que reagem quimicamente e então os produtos são liberados, 

regenerando o estado inicial do catalisador (Hagen, 2006). 

Os principais atributos de um bom catalisador, segundo Schmal (2011) são: apresentar 

uma boa seletividade para a produção dos produtos desejados e de produção mínima de 

subprodutos indesejáveis; atingir taxas adequadas de reação nas condições de reação desejadas 

do processo (lembrando que a obtenção de uma boa seletividade é geralmente mais importante 

do que atingir a atividade catalítica elevada); mostrar desempenho estável em condições de 

reação, durante longos períodos, ou deveria ser possível ser regenerado por tratamento 

adequado do catalisador desativado; ter boa acessibilidade dos reagentes e produtos para os 

sítios ativos de tal forma que as elevadas taxas podem ser alcançadas por unidade de volume 

do reator. 

 

2.2. Carbetos de metais de transição  

 

Carbetos são compostos químicos nos quais o carbono se combina com um elemento 

metálico ou semi-metálico. Essa classe de compostos pode se dividir em quatro grupos 

principais a depender da diferença de eletronegatividade entre os elementos: carbetos salinos, 



Capítulo II –Revisão bibliográfica   23 
 

Angelinne Costa Alexandrino - 09/2017 
 

covalentes, intermediários ou intersticiais. Os carbetos intersticiais, formados principalmente 

com os elementos de transição da tabela periódica, se caracterizam por elevadas diferenças de 

eletronegatividade e de raio atômico entre o elemento pai e o carbono, o que permite que o 

último se aloje em interstícios da estrutura cristalina do metal, dando origem à nomenclatura. 

Nesses, a ligação química é parcialmente covalente/iônica. Em carbetos intermediários, 

diferentemente dos carbetos intersticiais, as diferenças entre os raios atômicos são menores, não 

permitindo que o carbono ocupe posições intersticiais sem severamente distorcer a rede 

cristalina (Pierson, 1996). 

Catalisadores à base de molibdênio encontram aplicações em reações de elevada 

importância industrial, como no refino de petróleo e na produção de plásticos e polímeros. Em 

adição, catalisadores à base desse metal apresentam resistência ao envenenamento por enxofre, 

apresentando atividade catalítica interessante em condições sob as quais catalisadores de metais 

nobres se envenenariam rapidamente (Oyama, 1992). 

Carbetos de molibdênio são materiais atraentes que possuem propriedades comparáveis 

ou superiores às de catalisadores comerciais de sulfeto. Carbetos de metais de transição estão 

sendo aplicados com sucesso em várias reações em substituição aos catalisadores de metais 

nobres suportados, bem mais caros. Entre as reações mais importantes encontram-se as reações 

de hidrotratamento, tais como hidrogenações, hidrodesulfurização e hidronitrogenação (Lee et 

al., 1987), hidrodeoxigenação e hidrometalização entre outras. Os materiais a base de carbetos 

promovem, em meios aquosos a adsorção, ativação e transferência de hidrogênio da superfície 

para as moléculas reagentes (Vieira, 2010). 

A partir da década de 90, as investigações neste campo aumentaram consideravelmente, 

com vários trabalhos abrangendo síntese, caracterização e investigação de propriedades 

catalíticas destes materiais (Prins, 2001; Rodrigues et al., 2002).  

Sajkowski & Oyama (1996) compararam o nitreto de molibdênio (Mo2N) e o carbeto 

de molibdênio suportado em alumina (Mo2C/Al2O3) com catalisadores industriais Mo2S2/Al2O3 

e Ni-Mo-Si/Al2O3 na reação de hidrotratamento a 360 °C e 137 bar. Eles mediram a atividade 

catalítica do CO, para o nitreto e carbeto, e quimissorção de O2 nos catalisadores industriais. 

Quando foram comparados os sítios ativos medidos por quimissorção, o nitreto e carbeto de 

molibdênio apresentaram sítios ativos cinco vezes maiores que os catalisadores industriais.  

Dolce et al. (1997) investigaram as propriedades catalíticas de γ-Al2O3- 

suportados nitretos e carbonetos de molibdênio na hidronitrogenação da quinolina, na 

hidrodesulfurização  benzotiofeno e hidrodeoxigenação do benzofurano. As atividades dos 

nitretos e carbonetos de molibdênio foram comparadas com os de um catalisador de sulfeto 
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comercial (Co-Mo/Al2O3). Para as reações de hidronitrogenação os nitretos e carbonetos foram 

mais eficientes que o catalisador de sulfeto. Para as reações de hidrodesulfurização os 

catalisadores nitreto e carboneto foram superiores ao de sulfeto comercial. 

Nagai (2007) realizou experimentos utilizando Mo2N na hidrogenodesulfurização do 

dibenzotiofeno utilizando temperaturas de 280 °C e pressão de 101 atm obtendo conversão de 

38 % em bifenilo e outros subprodutos.  

Ardakani et al. (2007) investigaram a seletividade do Mo2C na abertura do anel de 

naftaleno. A avaliação catalítica foi realizada com uma mistura de 10% de naftaleno em n-

heptano na temperatura de 300 °C e 30 atm, sendo obtido após um período de 5 h 51% de 

conversão. A hidrogenação do naftaleno com Mo2C suportado em zeólita aumentou 

significativamente a taxa de conversão. Verificou-se uma redução da seletividade de produtos 

pesados, coerente com a diminuição da acidez observado após a adição de Mo2C à zeólita. 

Espinosa et al. (2008) avaliaram a atividade catalítica do Mo2C na hidrogenação do 

cicloexano a 250 °C e pressão de 50 atm obtendo conversão de 98% quando o catalisador foi 

preparado à 750 °C.     

Na Figura 2.2 está mostrada a evolução dos trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos 

com o tema “transition metal carbides”. 

 

 

Figura 2.2 – Evolução dos trabalhos sobre carbetos de metais de transição segundo o Scopus, 

de 1960 até 2016. 
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2.3. Síntese de carbetos 

 

Visando produzir catalisadores com valores de área especifica maiores do que os 

materiais até então obtidos (métodos metalúrgicos), Boudart et al. (1980) desenvolveram a 

metodologia de carburação com programação de temperatura (TPC). Esse método consiste em 

submeter o óxido precursor a uma atmosfera redutora/carburante enquanto a temperatura é 

elevada linearmente a uma taxa de aquecimento adequada. Nesse período, os autores obtiveram 

carbetos e nitretos de molibdênio com área específica de 51 e 220 m².g-1, respectivamente, pelo 

uso da abordagem de reação gás-sólido com atmosfera de metano e hidrogênio, no caso da 

carbonetação, hidrogênio e amônia, no caso da nitretação (Volpe & Boudart, 1985). Estes 

autores observaram que a formação de grafite é favorecida com percentuais de metano na 

mistura gasosa superiores a 12% para temperaturas na faixa de 900 K e que esse percentual 

máximo cai com o aumento da temperatura de reação. A tecnologia desenvolvida pelo grupo 

de Boudart foi aperfeiçoada, ao longo das décadas de 1980 e 1990, obtendo sucessivamente 

amostras de maiores áreas superficiais. Em 1987 com uso de MoO3 e 20% (v/v) de CH4 em um 

micro reator de quartzo (Lee et al., 1987) produziram β-Mo2C com 60 m².g-1. 

Lee et al. (1987), concluíram que com o aumento da razão CH4/H2 conduzia a formação 

de carbetos com maior área especifica, porém com maior concentração de carbono pirolítico 

depositado sobre a superfície do catalisador. Segundo Oyama (1992), a obtenção direta do 

carbeto partindo do oxido utilizando a técnica TPC confere aos catalisadores áreas superficiais 

elevadas, pois minimiza a formação do estado de transição reduzido do metal que, por sua vez, 

diminui o valor da área do catalisador.  

Sajkowski & Oyama (1996) compararam o nitreto de molibdênio (Mo2N) e o carbeto 

de molibdênio suportado em alumina com os catalisadores industriais Mo2S/Al2O3 e Ni-MoSi/ 

Al2O3 na reação de hidrotratamento (HDT) a 360 ºC e 137 bar. Eles mediram a atividade 

catalítica do CO, para o nitreto e carbeto, e quimissorção de O2 nos catalisadores industriais. 

Quando foram comparados os sítios ativos medidos por quimissorção, o nitreto e carbeto de 

molibdênio apresentaram sítios ativos cinco vezes maiores que os catalisadores industriais.  

Choi (2000) avaliou o grau de carburação de carbeto de molibdênio através da variação 

de diversos parâmetros de síntese. Os autores utilizaram a técnica de TPC e variaram a razão 

de CH4/H2, temperatura final de carburação e isoterma. Sabe-se que a temperatura inicial para 

a formação do Mo2C é de 650 ºC, porém nesta condição ainda é observada a presença de 

oxigênio residual do oxido precursor. Por outro lado, 750 ºC é a temperatura limite para síntese, 

pois a partir desta se observa a deposição de carbono na superfície do carbeto. Nesta última 
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condição o teor de oxigênio presente na rede cristalina do carbeto é baixa, porém à medida que 

a temperatura é elevada ocorre a deposição de carbono que, por sua vez, diminui a atividade do 

carbeto devido ao recobrimento dos sítios ativos.  

De acordo com Furimsky (2003), a atividade catalítica de um sólido para HDT está 

diretamente associada com a sua capacidade de absorção e dessorção de hidrogênio. Nesse 

aspecto os sítios metálicos agem como centros para ativação do hidrogênio e consequente 

reação. Dessa forma, a obtenção de carbetos de Mo/W com adição de outros sítios metálicos 

promove um aumento na densidade de sítios ativos podendo aumentar a atividade catalítica do 

material.  

Gomes (2006) reproduziu a técnica para obtenção de carbeto de molibdênio em reator 

de leito fixo com atmosfera de metano (5%) e hidrogênio a temperatura de 660 °C por 3 h de 

reação com relações carbono-molibdênio bastante próximas do teórico (C/Mo=0,54 contra os 

teóricos C/Mo=0,50). 

 

2.4. Síntese de carbetos dopados 

 

A síntese de carbetos dopados iniciou-se, com o desenvolvimento dos carbetos 

cementados de tungstênio e cobalto, onde tiveram papel decisivo na ação da Alemanha na 

Primeira Guerra Mundial. Carbetos cementados, ou metal duro, são constituídos por duas fases, 

sendo uma fase cerâmica e outra metálica. A fase cerâmica é do tipo carbeto de elementos da 

tabela periódica pertencentes aos grupos IV, V e VIB. Os mais utilizados são os carbeto de 

tungstênio (WC) e carbeto de titânio (TiC). A fase metálica é composta por metais do grupo 

VIIIB, sendo o cobalto o mais usado. Isto é decorrente de sua capacidade de molhabilidade nas 

partículas de carbeto, que possibilita a aglomeração das partículas, conferindo tenacidade ao 

material. Desta forma, é obtido um material mais resistente, porém sem comprometer a dureza 

inicial. O componente de elevada dureza é o carbeto e o componente dúctil é um metal. Essa 

combinação de propriedades garantiu aceitação imediata dos carbetos cementados na indústria. 

Os carbetos cementados constituem-se numa classe de materiais duros de grande interesse 

acadêmico e industrial fabricados via a rota da metalurgia do pó (ASM, 1998). 

Liang et al. (2003) empregaram um método de redução carbotérmica de hidrogênio para 

a preparação de carbeto bimetálico suportado em carvão ativado. As amostras resultantes foram 

caracterizadas por medição da área de superfície B.E.T, difração de raios X e espectroscopia de 

massa de redução de temperatura programada. Os resultados mostraram que o Mo-C 

nanoestruturado pode ser formado sobre o carvão ativado por redução carbotérmica de 
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hidrogênio acima de 700 ºC. Os tamanhos das partículas de Mo-C aumentaram com o aumento 

da temperatura de reação. O carbeto bimetálico de CoMo pode ser sintetizado pela redução 

carbotérmica de hidrogênio até cerca de 600 ºC. A separação de fase de carbeto bimetálico de 

CoMo em carbeto de metal de Co e Mo ocorre quando a temperatura da redução é superior a 

700 ºC. A adição de um segundo metal como Co e Ni, diminui a temperatura de formação de 

carbeto porque o segundo metal promove a formação de átomos de carbono ou de grupos 

reativos no material de carbono e hidrogênio. 

O método de impregnação, segundo Gonçalves et al. (2011), figura como uma forma 

simples de se modificar a superfície de óxidos, a partir do material puro cristalino por adsorção 

do dopante, que está em solução. Porém, nesse caso ocorre uma modificação da superfície do 

material, mas não existe formação de uma fase uniformemente distribuída. 

 

2.5. Utilização de suportes para os catalisadores 

 

De importância fundamental para o desempenho do catalisador, o suporte promove a 

dispersão do metal da fase ativa, podendo participar do processo, dispondo suas propriedades 

superficiais e de composição. Mais usados frequentemente, os óxidos de alumínio e silício têm 

proporcionado metálicos ativos à formulação de catalisadores. Concorrendo com estes usos, 

são utilizados carvões ativados como suporte catalítico e como catalisador (Silva, 1999). 

A intenção de se obter novos materiais com propriedades definidas, tais como acidez, 

seletividade e atividade catalítica, entre outros, por meio da modificação de superfícies de 

suportes, tem estimulado o desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas. Muitos 

catalisadores industriais consistem de metais ou compostos de metais suportados em matrizes 

apropriadas, com a função básica de manter a fase ativa em um estado altamente disperso. 

Entretanto, é bastante conhecido que o papel do suporte não é somente este. Ele pode contribuir 

para a atividade do catalisador, podendo reagir com os mesmos durante o processo de 

preparação. Além disso, a interação entre a fase ativa e o do suporte pode afetar a atividade 

catalítica dos compósitos formados (Rodríguez-Reinoso, 1998). 

Na Figura 2.3 está apresentada a evolução dos trabalhos desenvolvidos ao longo dos 

anos com o tema suporte catalítico (catalyst support), havendo um aumento nas publicações até 

o ano de 2015. 
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Figura 2.3 – Evolução dos trabalhos utilizando suportes catalíticos segundo o Scopus, de 1960 

até 2015.  

 

2.5.1. Carvão ativado 

 

 O carvão ativado é preparado a partir de um material carbonáceo poroso que apresenta 

uma forma microcristalina, não grafítica e sofre um processamento para aumentar a porosidade 

interna (Claudino, 2003). Quase todos os materiais que têm alto teor de carbono podem ser 

ativados. Alguns dos precursores já descritos na literatura são cascas de coco, de arroz, de 

nozes, carvões minerais (antracita, betume, linhito), madeiras, turfas, resíduos de petróleo, 

ossos de animais, piassava, caroços de pêssego, de damasco, de amêndoa, de ameixa, de 

azeitona e grão de café, entre outros materiais carbonáceos (Avelar et al., 2010; Vargas et al., 

2011; Yakout & Sharaf El-Deen, 2012). 

Carvões ativados são obtidos por meio de duas etapas básicas: a carbonização pela 

pirólise do precursor e a ativação propriamente dita. A carbonização consiste no tratamento 

térmico (pirólise) do precursor em atmosfera inerte, à temperatura superior a 473 K. A ativação, 

processo subsequente à pirólise, consiste em submeter o material carbonizado a reações 

secundárias, visando o aumento da área superficial (Claudino, 2003). 

O carvão ativado é um adsorvente industrial muito importante, pois seu poder adsortivo 

é aproveitado em vários processos, como tratamento de água, desodorização, purificação de 

gases, filtros de proteção, suporte catalítico, como no caso desse trabalho, e, entre outros. Esse 

fato se deve à elevada porosidade (micro, meso e macroporos) dos carvões ativados aliado à 

grande estabilidade térmica e química (Rodríguez-Reinoso, 1998). 
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Dentre as formas de preparo, o carvão ativado pode ser obtido por dois processos: 

ativação física e a ativação química. 

Na ativação química são utilizados os agentes ativantes, os mais comumente 

empregados são: KOH, K2CO3, NaOH, Na2CO3 e MgCl2, H3PO4, AlCl3 e ZnCl2. Todos são 

agentes desidratantes e influenciam a pirólise do precursor, inibindo a liberação da matéria 

orgânica volátil através da aromatização e maior fixação do carbono, retardando a queima do 

material e aumentando o rendimento do produto final (Ahmadpour, 1996), os agentes químicos 

remanescentes são removidos do carvão por lavagem com ácido ou água (Yang, 2003). As 

aplicações dos carvões ativados são inúmeras, podendo-se citar o uso como suporte de 

catalisadores em diversas reações (Yang et al., 2011). 

Existem basicamente quatro métodos de conversão termoquímica da biomassa: a 

pirólise, a liquefação, gaseificação e a combustão. Cada um desses processos conduz a um 

conjunto de produtos, e utilizam diferentes configurações de equipamentos, operando de modo 

particular. Os processos de pirólise e liquefação da biomassa são os que proporcionam produtos 

em forma líquida diretamente. A gaseificação, a pirólise e a carbonização, esta última conhecida 

como pirólise lenta, podem ser consideradas variações de um mesmo processo (Rocha et al, 

2004). 

Suportes de carbono são altamente resistentes quimicamente e possuem boa 

estabilidade térmica. A elevada área específica e o baixo custo de síntese fazem deles 

materiais bons para a produção de catalisadores sólidos para conversão da biomassa. 

O sistema de poros de carbonos ativados obtidos pelos métodos tradicionais está na 

faixa de microporos, consequentemente, esses materiais não aparecem como escolha 

lógica para a conversão de biomassa polimérica. Carvões mesoporosos (ordenados 

ou desordenados), por outro lado, têm propriedades que podem ser interessantes para 

a conversão de biomassa (Rinaldi et al., 2009). A ativação pode ser realizada pelo uso de um 

gás inerte através do material carbonoso, reações químicas ou solventes apropriados, 

proporcionando a desobstrução dos poros existentes e a formação de microporos, resultando 

em uma estrutura com grande área superficial (Schettino, 2004).  

Na Figura 2.4 está representada a diferença em relação à porosidade do carvão comum 

e carvão ativado, onde pode ser observada a formação de macro e mesoporos a partir do 

processo de ativação. 
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Figura 2.4 – Comparação entre carvão comum e ativado quanto à porosidade (Alves, 2010). 
 

O carvão é usado por indústrias de processamento de alimentos, farmacêuticas, química, 

petróleo, automobilística, entre outras. Na Tabela 2.1 estão descritas algumas aplicações do 

carvão ativado.  

 

Tabela 2.1 –Aplicações do carvão ativado (Gurses et al., 2006). 

Área Aplicação Exemplos 

Indústria alimentícia Purificação de óleos, 

clarificação de glicoses, 

açúcar e gelatinas 

Fabricantes de óleos 

vegetais, de açúcares 

Indústria de bebidas Purificação de destilados Fabricantes de refrigerantes, 

vinho e sucos 

Indústria farmacêutica Purificação de insumos na 

fabricação de antibióticos e 

analgésicos 

Laboratórios fabricantes de 

antibióticos, desintoxicantes 

Indústria química Adsorção de subprodutos 

que comprometem a 

qualidade do processo, como 

purificador de plastificantes, 

ácidos, glicerinas 

Indústrias petrolíferas, 

indústrias de plásticos 

Tratamento de ar Purificação de ar, utilização 

em máscaras de proteção e 

filtros industriais, 

purificação de ar 

comprimido 

Fabricantes de ar 

condicionados, depuradores 
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Tratamento de água Purificação de águas para 

fins potáveis ou industriais, 

remoção de cor, odor, mau 

gosto e substâncias 

orgânicas, remoção de 

inseticidas 

Companhias de água e 

esgoto estaduais, fabricantes 

de filtros 

Adsorção de gases Purificação do ar e de gases, 

recuperação de solventes 

Indústria têxtil, fabricantes 

de gases industriais 

Catálise Suporte catalítico na 

produção, tratamento, 

dessulfurização do gás 

natural 

Indústria petrolífera e de 

outros combustíveis 

Tratamento de efluentes Tratamento de efluentes 

industriais 

Estação de tratamento de 

efluentes industriais 

 

2.5.2. Carvão ativado obtido da pirólise do lodo de esgoto 

 

A pirólise pode ser descrita como conversão termoquímica que a matriz orgânica da 

biomassa sofre para obter produtos com valores agregados, tais como bio – óleo, gases e carvão 

que podem ser utilizados como fonte de combustíveis ou em outros usos relacionados à 

indústria (Pedroza et al., 2011). 

Vieira et al. (2011) descreveram metodologias para caracterização do lodo de esgoto, 

tais como teor de cinza, de voláteis, de umidade, poder calorífico e reportaram a 

grande capacidade que o lodo de esgoto tem em ser convertido em bioprodutos úteis, se 

submetido a um tratamento adequado como a pirólise. 

A pirólise tem sido estudada como uma alternativa promissora para aproveitamento do 

lodo do esgoto já que os óleos e gorduras, provenientes da alimentação, podem ser 

transformados em óleos combustíveis (Shen et al., 2004; Dominguez et al., 2003). 

O processo de pirólise do lodo do esgoto doméstico realizado por Pedroza (2011) obteve 

como produtos bio-óleo, biogás e carvão. As análises de caracterização do subproduto sólido 

permitiram observar a presença de grande quantidade de ferro (48623,5 mg/kg), cobre (242,8 

mg/kg) e zinco (1208,1 mg/kg), provenientes do tratamento físico-químico que o lodo recebe 

nas estações de tratamento. 
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2.6. Caracterização de materiais 

 

Para caracterização de materiais as principais técnicas utilizadas são: análise de Difração 

de raios X, Fluorescência de raios X, Microscopia Eletrônica de Varredura e avaliação da área 

superficial e volume de poros através da técnica de B.E.T, além de análises termogravimétricas 

para avaliação do comportamento do material frente às alterações de temperatura. 

 

2.6.1. Difratometria de raios X  

 

A difração de raios X é uma ferramenta muito utilizada para se determinar propriedades 

de um determinado material, e possui muitas aplicações: identificação da estrutura cristalina e 

de suas fases; análise quantitativa de fases; textura e análise de tensão (Silva, 2010). 

 O princípio da difração de raios X é caracterizado de uma maneira básica pela 

incidência de um feixe monocromático sobre a superfície de um material, o qual será espalhado 

(difratado) e posteriormente detectado por algum dispositivo (Lobato, 2011). 

Apesar de ser uma técnica muito empregada em catálise, principalmente para 

determinação da estrutura cristalina dos materiais sintetizados, a técnica apresenta também as 

suas limitações, por exemplo, é usada apenas em materiais cristalinos, pois em materiais 

amorfos, geralmente, não reproduzem difração; os picos sobrepostos podem dificultar a 

identificação na análise quantitativa; os efeitos de matriz, materiais fortemente difratados, 

podem encobrir os fracamente difratados e as amostras fluorescentes podem elevar a linha de 

difração ou podem causar saturação em certos tipos de detectores (Silva, 2010). 

 

2.6.2. Fluorescência de raios X 

 

A espectroscopia por fluorescência de raios X (FRX) é um método não destrutivo para 

análise da constituição química de sólidos e líquidos. Nesta técnica de análise a amostra é 

irradiada por um feixe intenso de raios X que causa a emissão de fluorescência. O espectro da 

fluorescência emitida é detectado utilizando um detector que faz a separação por energia 

dispersiva ou por comprimento de onda. A FRX é um método de análise para determinação 

quantitativa e qualitativa da concentração de elementos em uma ampla variedade de tipos de 

amostras. Os elementos na amostra são identificados pelo comprimento de onda da 

fluorescência emitida e as concentrações pela intensidade desta radiação (Gomes, 2006). 
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2.6.3. Termogravimetria 

 

A Termogravimetria (TG), técnica na qual a massa de uma substância é medida em 

função da temperatura, enquanto a substância é submetida a uma programação controlada de 

temperatura e Termogravimetria Derivada (DTG), técnica que fornece a derivada primeira da 

curva TG, em função do tempo ou da temperatura. A análise térmica diferencial (DTA) fornece 

picos característicos com cada decomposição, os quais ocorrem em temperaturas iguais às das 

curvas TG e DTG.  

A DTA é a técnica através da qual a diferença de temperatura entre a substância e o 

material de referência é medida em função da temperatura, enquanto ambos são submetidos a 

uma programação controlada de temperatura (Smykatz-Kloss, 1974). 

A TG é usada para se estudar o caminho detalhado das alterações que o aquecimento 

pode provocar nas substâncias, objetivando estabelecer a faixa de temperatura, nas quais o 

material adquire composição química definida, ou, a temperatura em que se inicia algum 

processo de decomposição, sinterização, mudança de fase, etc. Assim as curvas de variação de 

massa em função da temperatura, obtidas a partir de uma termobalança, permitem chegar a 

algumas conclusões sobre a composição e estabilidade dos compostos intermediários e sobre a 

composição do composto formado após aquecimento. O conjunto das técnicas TG/DTG 

também pode ser utilizado para estimar a acidez de catalisadores heterogêneos a partir do 

método de termodessorção de uma base quimiossorvida na superfície do material (Silva, 2010). 

 

2.6.4. Área superficial e volume de poros – B.E.T 

 

Esta técnica possibilita a construção de isotermas de adsorção e dessorção gasosa, das 

quais são usadas para calcular a área superficial, volume poroso, morfologia e distribuição do 

tamanho de poros (Gregg et al, 1982). A isoterma mostra a relação entre a quantidade molar de 

gás adsorvida ou dessorvida por um sólido, a uma temperatura constante, em função da pressão 

do gás. Segundo a IUPAC, a classificação dos tamanhos de poros se dá da seguinte maneira: 

Microporos: poros com diâmetro que não excedem 2 nm. Mesoporos: poros com diâmetro entre 

2 e 50 nm. Macroporos: poros com diâmetro maior do que 50 nm (Sing et al., 1985). 
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2.6.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com fonte de emissão 

de campo (FEG) 

 

O uso de microscópicos eletrônicos modernos, com poder de resolução da ordem de 

nanômetros permite, por exemplo: determinar um diâmetro médio, no caso de partículas 

esféricas; medir o tamanho de determinadas partículas; visualizar partículas metálicas nos 

suportes etc. No caso específico da caracterização de catalisadores, para se estimar o tamanho 

das partículas é necessário que sejam preparadas várias amostras do mesmo catalisador, e obter 

um número suficiente de fotos que representem a distribuição das partículas na amostra. As 

ampliações devem permitir um aumento final entre 5 e 105 vezes, mas só devem ser computadas 

as partículas que estejam na distância focal correta (Silva, 2010). 

O FEG possibilita a observação e a caracterização de diferentes tipos de materiais em 

alta definição, com uma resolução específica a cada análise, sendo possível caracterizá-los do 

ponto de vista de sua morfologia, sua organização e composição química (Gai e Boyes, 2003). 

 

2.6.6. Espectroscopia na região do Infravermelho  

 

A região espectral no infravermelho compreende a faixa de radiação com números de 

onda no intervalo de aproximadamente 12800 a 10 cm-1 (Skoog et al., 2006). O espectro na 

região do infravermelho é usualmente dividido em infravermelho próximo (NIR), 

infravermelho médio (MIR) e infravermelho distante (FIR). Os limites aproximados para cada 

região espectral são mostrados na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 – Regiões espectrais do infravermelho (Skoog et al., 2006). 

Região Número de onda (cm -1) Comprimento de onda (nm) 

NIR 12800 – 4000 780 – 2500 

MIR 4000 – 400 2500 – 5000 

FIR 200 - 10 5000 - 100000 

 

As absorções da radiação eletromagnética na região do NIR correspondem às transições 

vibracionais entre o nível de energia fundamental e os níveis de energia de ordem superior, 

assim como combinações de uma transição com outras harmônicas. Em sua maioria, são 

vibrações envolvendo átomos leves (Holler et al., 2009).  
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A espectroscopia NIR tem sido utilizada em vários ramos da indústria química, 

apresentando muitas vantagens, como rapidez no processamento das informações e no 

fornecimento de resultados quantitativos; instrumentação simples; baixo custo; não requer pré- 

tratamento das amostras; é compatível com sondas de fibra óptica como transmissores de sinais, 

os quais permitem análises in line e on line; admite análise simultânea de vários parâmetros; 

não é destrutiva e invasiva e não consome reagentes químicos nocivos ao meio ambiente 

(Pasquini, 2003; Simões, 2008). 

Para monitorar o controle de qualidade do biodiesel tem sido reportada a utilização da 

técnica de espectroscopia NIR. Um grande número de variáveis (comprimentos de onda) pode 

ser medido em uma única amostra utilizando espectroscopia no infravermelho. Além de 

fornecer muitas informações químicas, os espectros NIR também podem se correlacionar com 

as propriedades físicas das amostras. Diante da alta sobreposição espectral e por não ser 

possível correlacionar um único comprimento de onda com uma propriedade de interesse, 

ferramentas matemáticas e estatísticas (métodos quimiométricos) têm sido essenciais para 

extrair informações das amostras à análise dos espectros NIR (Simões, 2008; Baptista et al., 

2008).  

Knothe (2001a) estudou um método aplicando a espectroscopia NIR para determinação 

de teor de biodiesel de soja em diesel convencional. 

Oliveira et al. (2006) empregaram a espectroscopia NIR e MIR para quantificação dos 

ésteres metílicos de soja, dendê e babaçu em misturas com diesel mineral.  

 

2.7. Biodiesel  

 

Biocombustível é uma fonte de energia renovável e pode ser utilizado como substituto 

para combustíveis fósseis, oriundos do petróleo. As vantagens dos biocombustíveis, como ser 

biodegradável, não tóxico e ambientalmente amigável, têm atraído muitos pesquisadores a 

desenvolver métodos de produção de biocombustíveis, em especial o biodiesel (Sakdasri et al., 

2015). 

O biodiesel é definido como um combustível para uso em motores a combustão interna 

com ignição por compressão, renovável e biodegradável, composto de alquil ésteres de ácidos 

graxos de cadeia longa derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais (Resolução ANP 

N° 7, 2008). 

O uso de óleos vegetais como combustível teve início com o desenvolvimento dos 

motores diesel no final do século XIX por Rudolph Diesel (Pinto et al., 2005). 
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Durante as duas crises do petróleo ocorridas nas décadas de 30 e 70, foi retomada a ideia 

do uso de óleos vegetais como combustível, a qual porém não obteve sucesso (Suarez & 

Meneghetti, 2007). Além disso, houve uma maior preocupação em atender à crescente demanda 

energética mundial, o que, consequentemente, levou ao crescimento da consciência ambiental 

devido às mudanças climáticas associadas à liberação de gases da queima de combustíveis 

fósseis. Todos esses fatores impulsionaram a busca por combustíveis de fontes renováveis, que 

voltaram a ser fortemente discutidos e pesquisados (Pimentel et al., 2006; Lôbo et al., 2009). 

O uso direto de óleos vegetais em motores a combustão interna, apesar de ser favorável 

do ponto de vista energético, apresenta diversos problemas, tais como: combustão incompleta, 

formação de depósitos de carbono nos sistemas de injeção e contaminação do óleo lubrificante. 

As causas desses problemas podem ser atribuídas à polimerização dos triacilglicerídeos, à baixa 

volatilidade e, principalmente, à alta viscosidade dos óleos (Knothe & STeidley, 2005). 

Para viabilizar o uso dos óleos vegetais como combustíveis, várias abordagens têm sido 

investigadas, dentre as quais destacam-se: craqueamento, transesterificação, 

microemulsificação e esterificação (Suarez et al., 2009). O processo mais comum é a 

transesterificação que leva à obtenção de alquil ésteres de óleo vegetal ou de gordura animal, 

hoje conhecido como biodiesel, com propriedades físico-químicas semelhantes às do diesel 

mineral podendo ser utilizado puro ou em misturas, exigindo pouca ou nenhuma alteração do 

motor (Schuchardt et al., 2007; Knothe, 2006). 

O biodiesel apresenta diversas vantagens em relação ao diesel: é biodegradável, 

praticamente isento de enxofre e sua combustão é mais eficiente que o diesel. Diversos estudos 

têm indicado que o uso desse combustível reduz a emissão de gases associados ao efeito estufa, 

tais como CO2 e CO. Além da redução da emissão de materiais particulados e óxidos de enxofre 

responsável pela chuva ácida (Fangrui & Hanna, 1999; Suarez & Meneghetti, 2007). Apesar 

dessas vantagens, foi demonstrado que há um aumento da emissão de NOx relacionado ao uso 

do biodiesel (Basha et al., 2009). 

A definição mais usualmente aplicada à palavra biodiesel é a de um combustível 

biodegradável, produzido a partir de fontes naturais e renováveis, capaz de substituir, 

diretamente ou em mistura, o diesel derivado de petróleo (Encarnação, 2008). 

Rathmann et al. (2005) abordam sobre a inserção do biodiesel na matriz energética 

brasileira (Figura 2.5). Uma das vantagens na utilização deste biocombustível está na ausência 

de óxidos de enxofre na emissão de gases da combustão dos motores, que é o principal causador 

da chuva ácida e de irritações das vias respiratórias. Até porque a produção agrícola que origina 

as matérias-primas para o biodiesel capta CO2 da atmosfera durante o período de crescimento, 
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sendo que apenas parte desse CO2 é liberado durante o processo de combustão nos motores, o 

que permite controlar o “efeito estufa”, causador do aquecimento global do planeta. 

 

 

Figura 2.5 – Matriz energética brasileira (EPE, BEN, 2016). 

 

No quesito social, ele abre oportunidades de geração de empregos no campo, 

valorizando a mão de obra rural e no setor industrial, na especialização de produção do 

combustível (Holanda, 2004). Quanto ao aspecto ambiental, deverá haver uma grande redução 

de níveis de poluição ambiental, devido à: i) isenção de enxofre e de compostos aromáticos; ii) 

menor emissão de particulados; iii) não ser tóxico; iv) ser biodegradável; v) ser oriundo de 

fontes renováveis, tendo menor emissão de carbono (Asri et al., 2013). 

Para ser comercializado, o biodiesel deverá atender as especificações estabelecidas pelas 

agências regulamentadoras. No Brasil, este biocombustível deve atender à especificação 

estabelecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), de 

acordo com a Resolução ANP nº 45/2014. A ANP é o órgão responsável por estabelecer as 

especificações e por fiscalizar as atividades relativas à produção, controle de qualidade, 

distribuição, revenda e comercialização do biodiesel e das misturas com diesel.  

Na Figura 2.6 se apresenta a evolução dos trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos 

com o tema “biodiesel”, mostrando o aumento no interesse dos pesquisadores por esse assunto. 
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Figura 2.6 – Evolução dos trabalhos sobre biodiesel segundo o Scopus, de 1984 até 2014. 

 

2.8. Matérias-primas para produção de biodiesel 

 

2.8.1. Óleos e gorduras 

 

O biodiesel pode ser obtido a partir de óleos vegetais extraídos de diferentes oleaginosas 

(soja, algodão, girassol, pinhão manso, óleos residuais, dentre outras), além de gordura animal 

(sebo bovino ou óleo de peixe). Contudo, a transesterificação requer matérias-primas com baixo 

percentual de ácidos graxos livres e que sejam isentas de água para evitar a formação de sabão 

(Ramadhas et al., 2005). 

O Brasil, por apresentar clima tropical e subtropical, é favorecido com uma gama de 

matérias-primas para extração de óleo vegetal, como baga de mamona, polpa de dendê, 

amêndoa de coco e babaçu, semente de girassol, caroço de algodão, grão de amendoim, semente 

de canola, grão de soja, nabo forrageiro, e outros vegetais em forma de sementes, amêndoas ou 

polpas (Knothe, 2001b). 

Os óleos e gorduras são substâncias apolares, formadas predominantemente por 

triacilglicerídeos simples e mistos (a grande maioria é mista), além de pequenas quantidades de 

diacilglicerídeos e monoacilglicerídeos (Teixeira, 2006). Possuem também pequenas 

quantidades de ácidos graxos livres (1 a 5%), responsáveis pela acidez dos óleos e gorduras, 

além de fosfolipídios, carotenos (responsáveis pela coloração dos óleos), glicolipídeos, esteróis, 

tocoferóis e traços de água (Reda & Carneiro, 2007). Na Tabela 2.3 estão apresentados os ácidos 

graxos presentes nos óleos e gorduras. 
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Tabela 2.3- Ácidos graxos presentes em óleos e gorduras (Costa Neto et al., 2000). 

Ácidos graxos saturados Ácidos graxos insaturados 

Ácido graxo Número de carbonos Ácido graxo Número de carbonos 

Láurico C 12:0 Palmitoleico C 16:1 

Mirístico C 14:0 Oleico C 18:1 

Palmítico C 16:0 Linoleico C 18:2 

Esteárico C 18:0 Linolênico C 18:3 

Araquídico C 20:0 Gadolêico C 20:1 

Behênico C 20:0 Erúcico C 22:1 

Lignocérico C24:0   

 

O tipo e o teor de ácidos graxos presentes no óleo vegetal têm um efeito importante 

sobre a estabilidade do biodiesel referente ao armazenamento e à oxidação. Por exemplo, 

quedas bruscas na temperatura ambiente promovem o aumento da viscosidade e a 

cristalização de ésteres graxos saturados que, eventualmente, podem causar o entupimento de 

filtros de óleo e sistemas de injeção (Almeida, 2016). 

Em 2016, no Brasil, a soja foi a oleaginosa mais utilizada para a produção 

de biodiesel, tendo sido responsável por cerca de 80 % da produção (ANP, 2016), como pode 

ser observado na Figura 2.7. Nesse contexto, o óleo de soja se caracteriza por ser a principal 

matéria-prima utilizada na produção de biodiesel. 

 

 

Figura 2.7– Produção de biodiesel no Brasil, dados até abril de 2017. 
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2.8.2. Rotas metílica e etílica 

 

O metanol vem sendo largamente utilizado, pois apresenta maior reatividade que o 

etanol, o que implica em menor tempo e temperatura de reação. O etanol, porém, é 

consideravelmente menos tóxico e pode ser obtido a partir de fontes renováveis. Além disso, 

produz um biodiesel com maior índice de cetano. Uma desvantagem do etanol é 

que promove uma maior dispersão da glicerina no biodiesel dificultando a separação das fases, 

o que, consequentemente, requer uma maior razão molar álcool/óleo para aumentar o 

rendimento da reação (Bouaid et al., 2007; Encinar et al., 2007). 

Na maioria das plantas industriais a utilização de metanol na reação é empregada por 

razões econômicas e obtenção de altos rendimentos em biodiesel quando comparada a outros 

álcoois de maior cadeia (Meher et al., 2006).  

Algumas das principais vantagens e desvantagens das rotas etílica e metílica estão 

expostas na Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4 – Vantagens e desvantagens do processo de transesterificação utilizando rotas 

metílica e etílica (Caixeta, 2009). 

Vantagens Desvantagens 

Rota Metílica 

O consumo de metanol no processo de 

transesterificação é de 45% menor que do 

etanol anidro; 

É mais reativo; 

Para uma mesma taxa de conversão (e 

mesmas condições operacionais), o tempo de 

reação utilizando o metanol é menos da 

metade do tempo quando se emprega o etanol; 

Considerando a mesma produção de 

biodiesel, o consumo de vapor na rota 

metílica é de 20% do consumo na rota etílica, 

para a mesma produtividade e mesma 

qualidade. 

Apesar de poder ser produzido a partir da 

biomassa, é tradicionalmente um 

combustível fóssil; 

É bastante tóxico; 

Maior risco de incêndios (mais volátil); 

Transporte controlado pela polícia federal; 

Apesar de ociosa, a capacidade atual de 

produção brasileira garantiria só o estágio 

inicial do programa no âmbito nacional. 

Rota Etílica 
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Produção alcooleira já consolidada no Brasil; 

Produz biodiesel com um maior índice de 

cetano e maior lubricidade, se comparado ao 

biodiesel metílico; 

Gera mais ocupação e renda no meio rural; 

Não é tóxico como o metanol; 

Menor risco de incêndios. 

Os ésteres etílicos possuem maior 

afinidade á glicerina, dificultando a 

separação; 

Possui azeotropia, quando misturado a 

água. Com isso sua desistratação requer 

maiores gastos energéticos e investimentos 

com equipamentos; 

Os equipamentos de processo da planta 

com rota metílica são cerca de um quarto 

do volume dos mesmos equipamentos para 

a rota etílica, para a mesma produtividade 

e mesma qualidade; 

Dependendo do preço da matéria-prima, os 

custos de produção do biodiesel etílico 

podem ser até 100% maiores do que o 

metílico. 

 

2.9. Processo de obtenção do biodiesel 

 

O biodiesel pode ser processado por diferentes rotas reacionais, dentre elas 

as mais utilizadas são transesterificação, a esterificação e o craqueamento térmico ou pirólise 

(Suarez & Meneghetti, 2007). A adição de catalisadores na síntese de biodiesel possibilita 

redução do tempo reacional, acelerando a cinética da reação e consequentemente 

otimizando o processo de produção de biodiesel. 

 

2.9.1. Transesterificação 

 

A transesterificação ou alcoólise é o processo químico considerado mais viável para a 

obtenção do biodiesel. Nessa reação os triacilglicerídeos provenientes de óleos vegetais ou 

gorduras animais reagem com um álcool de cadeia curta, na presença de um catalisador, 

produzindo o biodiesel e o glicerol (Figura 2.8).  

O processo global é composto por três etapas reversíveis e consecutivas, nas quais 

diacilglicerídeos e monoacilglicerídeos são formados como intermediários (Geris et al., 2007; 

Tapanes et al., 2008). 
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Figura 2.8 - Reação de transesterificação de um triacilglicerídeo (Knothe et al., 2006).  

 

A produção de biodiesel através da transesterificação envolve as etapas de preparação 

da matéria-prima, reação, separação de fases, recuperação e desidratação do álcool, e 

purificação dos ésteres e da glicerina (Parente, 2003). 

Diferentes fatores podem afetar a reação de transesterificação: o tipo de catalisador 

(básico, ácido, enzimático ou heterogêneo), a razão molar álcool/óleo, o tipo de álcool (metanol 

ou etanol), a temperatura da reação e a velocidade de agitação (Meher et al., 2006), além da 

qualidade da matéria-prima utilizada. 

Na reação de transesterificação o triglicerídeo reage com um álcool simples (metanol 

ou etanol), formando ésteres (metílico ou etílico), que constituem o biodiesel, e glicerol. O 

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

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

da reação. O produto da reação possui duas fases na qual a mais pesada é composta pela 

glicerina e a fase mais leve é o biodiesel. Ambos estão contaminados com excessos de álcool, 

água e catalisador. A glicerina e o biodiesel são separados por decantação e/ou por 

centrifugação. O álcool é recuperado dos produtos formados, biodiesel e glicerina, e é 

reutilizado no processo. Depois de recuperado, o álcool ainda contém quantidades significativas 

de água, necessitando ser desidratado por destilação. Quando se trata de etanol essa separação 

é dificultada devido à formação de azeótropo com a água. O biodiesel produzido deve ser lavado 

e, posteriormente, desumidificado visando retirar contaminantes como catalisador, glicerol e 

álcool que possam ainda estar retidos no produto (Encarnação, 2008).  

A utilização dos catalisadores heterogêneos na reação de transesterificação apresenta 

algumas vantagens em relação aos catalisadores homogêneos: são economicamente mais 

viáveis devido à sua reutilização; simplificam o pós-tratamento dos produtos, evitando a 

produção de grandes quantidades de efluentes aquosos; possibilitam o uso de álcoois de elevado 

Triacilglicerídeo 

Álcool de cadeia 

curta Alquil Ésteres 

(biodiesel) 

Glicerol 

Catalisador 

Onde: 

R1, R2 e R3: cadeias carbônicas longas de ácidos graxos 

R4: cadeia carbônica curta, normalmente 1 ou 2 carbonos 
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peso molecular; facilitam a separação da glicerina dos ésteres; não produzem sabões por 

neutralização dos ácidos graxos livres e saponificação dos triglicerídeos (Suppes et al., 2004). 

A etapa de purificação dos ésteres consiste basicamente na separação da glicerina, 

evaporação do excesso de álcool e lavagem para a neutralização de resíduos de catalisador, 

seguida pela etapa de secagem, obtendo como produto final o biodiesel (Geris et al, 2007). O 

coproduto da reação, a glicerina, após ser devidamente purificado, poderá ser reaproveitado, 

por exemplo, em indústrias farmacêuticas e de cosméticos (Mota et al., 2009). 

 

2.9.2. Esterificação 

 

A esterificação de ácidos graxos livres apresenta-se como uma solução viável para 

alguns problemas. Nessa reação, não há formação de glicerol e a matéria prima utilizada tem 

custo menor (borra ácida e óleo bruto com alto teor de ácidos graxos livres). São reportados na 

literatura diversos estudos de sistemas catalíticos homogêneos e heterogêneos para reações de 

esterificação de ácidos graxos (Jackson et al., 2006; Li et al., 2010; Cardoso et al., 2009). 

A Figura 2.9 mostra a reação de esterificação, pela qual obtém-se um éster 

proveniente da reação de um ácido orgânico ou inorgânico com um álcool, formado a partir da 

substituição de uma hidroxila (–OH) de um ácido por um radical alcoxila (–OR), 

com a formação de água como produto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9- Reação de esterificação de um ácido graxo (Knothe et al., 2006). 

 

A esterificação é a reação entre um ácido carboxílico e um álcool, tendo o éster 

(biodiesel) como produto principal e a água como subproduto. É realizada com 

catalisadores ácidos, os quais devem ser uma fonte de prótons, como o ácido sulfúrico, o 

ácido metano sulfônico, o ácido brômico, o ácido clorídrico e o ácido nióbico. A catálise 

básica não pode ser utilizada, pois promove a reação de saponificação, reduzindo o 

rendimento e dificultando a recuperação do produto final. Entretanto, o processo também 

Ácido graxo 
Álcool de 

cadeia curta Alquil Éster (biodiesel) Água 

Catalisador 
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depende de uma matéria-prima que possua elevado teor de ácidos graxos livres, ainda 

pouco disponíveis para produção em grande escala. Por isso, o processo ainda não está 

totalmente consolidado (Santo, 2005). 

Os processos de esterificação são importantes na produção de ésteres de interesse 

comercial principalmente nas áreas de solventes, extractantes, diluentes, plastificantes, 

surfactantes, polímeros, essências e fragrâncias sintéticas, e como intermediário químico para 

indústrias farmacêuticas, de herbicidas e de pesticidas. Outra aplicação que vem ganhando 

destaque é a produção de biodiesel, sendo a reação principal ou em conjunto com a 

transesterificação (Hoydonckx, 2004). 

Em matérias-primas para a produção de biodiesel, pode ser aplicado uma primeira etapa 

de esterificação por catálise ácida como um pré-tratamento convertendo os ácidos graxos em 

biodiesel, dessa forma se reduz a acidez para uma segunda etapa onde poderão ser 

transesterificados por catálise alcalina os triglicerídeos remanescentes. A aplicação sequencial 

destas duas reações constitui um processo “two-step” para a produção de biodiesel partindo de 

óleos ou gorduras com alto teor de ácidos graxos (Ramadhas et al.; 2005; Volz et al., 2007). 

Os principais fatores que influenciam a esterificação são o excesso de um dos reagentes 

e o uso de catalisadores, usualmente H2SO4 e HCl. Estes aceleram a reação e observa-se um 

aumento do rendimento. Uma desvantagem é a corrosão de equipamentos com o uso de ácidos 

mineirais, além do que se utilizados em excesso necessitarão ser neutralizados após a reação o 

produz uma considerável quantidade de sais para serem descartados (Parida et al., 2007). Uma 

alternativa a esse processo é usar sólidos ácidos, além de evitar danificar os equipamentos, 

facilitam a purificação dos produtos, possibilitando a reutilização do catalisador sólido e 

minimizam a geração de resíduos. Um processo mais limpo e ambientalmente correto pode ser 

obtido através da catálise heterogênea (Lotero et al., 2005). 

Os sistemas homogêneos usualmente utilizam como catalisadores ácidos minerais 

fortes, sendo associados a problemas de corrosão de equipamentos, além de dificuldades para 

sua separação dos produtos. Os catalisadores homogêneos são mais utilizados por serem mais 

baratos, mais eficientes, promovendo maior rendimento, porém requerem uma matéria-prima 

refinada, apresentam dificuldade na separação, sendo necessárias várias lavagens, gerando 

grande quantidade de efluente a ser tratado. 

Já os sistemas heterogêneos apresentam menores rendimentos devido à problemas de 

transferência de fase dos reagentes. Assim, um desafio tecnológico para o desenvolvimento do 

processo de obtenção de biodiesel por esterificação de ácidos graxos é o desenvolvimento de 
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catalisadores ácidos heterogêneos que apresentem alta atividade, fácil separação dos produtos 

e que não apresentem corrosividade (López et al., 2005).  

Entre as desvantagens atuais no emprego de catalisadores heterogêneos está a lixiviação 

de sítios ativos do catalisador que pode resultar na contaminação do produto. Os catalisadores 

de sítios ativos básicos possuem baixo custo, mas sofrem interferência da acidez livre do óleo 

e ainda podem ser envenenados pelo contato com o ar atmosférico. Os catalisadores 

heterogêneos com sítios ativos ácidos não apresentam sensibilidade à acidez livre do óleo e 

podem catalisar simultaneamente reações de esterificação e transesterificação, mas ainda 

possuem custo financeiro mais elevado e na maior parte das vezes exigem o emprego de altas 

temperaturas de reação  

Portanto, os catalisadores heterogêneos se apresentam como uma melhor alternativa, 

pois além de serem menos tóxicos, há a possibilidade de reutilização do catalisador e de 

simplificação do processo de purificação do biodiesel, e podem ser facilmente separados do 

produto final através de um processo de filtração, reduzindo assim os impactos ambientais.  

 

2.9.3 Catalisadores heterogêneos utilizados para produção de biodiesel em 

processos de esterificação e transesterificação 

 

Espera-se de um catalisador heterogêneo, um processo de produção de biodiesel eficaz 

com baixo custo e o impacto ambiental mínimo, devido à possibilidade de simplificar os 

processos de produção e purificação em condições suaves. Por este motivo, muitos catalisadores 

heterogêneos para a transesterificação de óleos e esterificação de ácidos graxos têm sido 

desenvolvidos (Kawashima et al., 2008).  

Segundo Ramos et al. (2011), sólidos catalíticos que possuem sítios básicos de Lewis 

também podem ser utilizados na produção de biodiesel. Neste caso, há uma interação ácido-

base se dá entre o sitio básico e hidrogênio da hidroxila do álcool utilizado como agente de 

transesterificação. Esta interação favorece o ataque nucleofílico do par de elétrons não ligantes 

do oxigênio da hidroxila alcoólica sobre o carbono do grupo carbonila do éster reagente, já que 

há um aumento na densidade de carga negativa no oxigênio supracitado. 

Muitos óxidos metálicos, incluindo os óxidos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos e 

óxidos dos metais de transição, foram utilizados na obtenção de biodiesel. Estes óxidos se 

fundamentam pelo fato de apresentarem características de catalisadores Lewis ou Brönsted 

(Hattori, 2004; Yan et al., 2010; Zabeti et al., 2009), assim como os materiais zeóliticos, argilas, 

resinas básicas e ácidas. Os óxidos dos metais de transição têm sido amplamente aplicados na 
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obtenção do biodiesel, e em virtude disso vários estudos foram conduzidos com a aplicação 

direta do óxido ou ancorados a um suporte.  

Muitas classes de compostos químicos têm sido testadas como catalisadores 

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

transesterificação. Pode-se citar zeólitas (Feyzi & Khajavi, 2014), resinas de troca iônica (Reis 

et al., 2003; Shibasaki-Kitakawa et al., 2007; Marchetti et al., 2007), óxidos inorgânicos e 

sulfatados (Karmee & Chadha, 2005; Granados et al., 2007; Smirnova et al., 2010; Shao et al., 

2013; Thiruvengadaravi et al., 2012), guanidinas (Schuchardt et al., 1998), complexos (Silveira 

Neto et al., 2007), superbases (Li et al., 2007), dentre outros. 

A baixa atividade catalítica apresentada pela maioria dos catalisadores heterogêneos, 

frente à transesterificação dos óleos vegetais, não deve ser encarada como uma séria restrição 

à utilização desses sistemas catalíticos. Por exemplo, as zeólitas têm apresentado conversões de 

triglicerídeos em ésteres superiores a 90% num tempo de reação de 3 h (Suppes et al., 2004). 

Dentre os vários tipos de zeólitas existentes, a HZSM-5 apresenta características 

interessantes como a capacidade de ser suscetível a modificações sem a perda das características 

naturais. Os tratamentos em geral buscam potencializar a seletividade e a acidez do material e, 

assim, obter maior atividade, seletividade e melhor estabilidade (Epelde et al., 2014). Segundo 

Cabrera-Lafaurie et al. (2014), as modificações mais comuns realizadas em zeólitas incluem a 

inserção de metais, a desaluminização, a inserção de óxidos mistos, óxidos metálicos sulfatados 

e óxidos de terras raras (óxidos de cério e lantânio puros ou sulfatados). 

O processo de transesterificação metílica do óleo de soja foi estudado por Di Serio et al. 

(2006) e Macedo et al. (2006). Os primeiros utilizaram a hidratalcita pura e dopada com MgO. 

Maior conversão (> 90%) foi obtida para ao material sem suporte.  Esse resultado foi justificado 

em razão da presença de largos poros (>>2 nm), os  quais  permitiram  o  acesso  dos  reagentes  

(óleo  e álcool) aos sítios ativos. Os últimos autores utilizaram os catalisadores Al2O3 e Al2O3 

dopado com SnO e ZnO: As condições de operação foram: percentual de catalisador de 0,5%, 

T = 60 ºC, razão molar óleo/metanol = 1:6 e tempo de 4 h. Os resultados encontrados mostraram 

que o Al2O3 dopado com SnO e ZnO apresentaram percentuais de conversão acima de 80%. 

Para o catalisador Al2O3 o percentual de conversão foi cerca de 30 %.  

 

2.10. Modelagem cinética heterogênea 

 

O estudo da cinética da reação de transesterificação é importante por fornecer 

parâmetros que podem ser empregados para descrever sistemas reacionais ou projetos de 
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reatores para diferentes tempos de residência e condições específicas (Galante, 2012). A 

literatura apresenta diversos estudos da cinética de transesterificação (homogênea, heterogênea 

e pseudo – homogênea) empregando diferentes matérias-primas.  

 

2.10.1. Modelo Heterogêneo 

 

Gonçalves (2011) e Ramos et al. (2011) realizaram experimentos cinéticos de 

esterificação metílica do ácido oleico com catalisadores heterogêneos nas seguintes condições 

operacionais: temperatura entre 150 °C e 200 °C (reator tipo autoclave), razão molar 

metanol/ácido graxo de 1,2 a 3 e concentração mássica do catalisador de 0% a 20%. Esse 

mesmo modelo também foi utilizado por Monteiro & Santos et al. (2005) nas condições fixas 

de 130 °C de temperatura (reator tipo autoclave), razão molar metanol/ácido graxo de 3 e 2% 

de catalisador e, ainda, por Oliveira (2014), o qual utilizou como catalisador o Nb2O5, com 

percentual mássico de catalisador de 7,68%, temperatura de 60 ºC, razão molar álcool/ácido 

oleico = 3,34 e velocidade de agitação de 500 rpm. Os autores acima propuseram os seguintes 

mecanismos heterogêneos de conformidade com o modelo de Langmuir. 

 

2.10.1.1. Modelo 1  

 

O modelo adotado por Gonçalves (2011), Ramos et al. (2011) e Oliveira (2014), teve 

como mecanismo a Equação (1): 

 

A + B ↔ C + D         (1) 

 

Onde:  

A = triacilglicerídeos (Ácido oleico) 

B = metanol 

C = aquil ésteres (biodiesel) 

D = glicerol 

 

As etapas de adsorção, produção e dessorção dos produtos no sítio ativo (S) do 

catalisador foram representadas pelas Equações (2) a (6): 
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A + S 

𝒌𝑨
→ 

𝒌−𝑨
←  

 A.S             (adsorção do ácido oleico)    (2) 

 

B + S 

𝒌𝑩
→ 

𝒌−𝑩
←  

 B.S               (adsorção do metanol)    (3) 

 

A.S + B.S 

𝒌𝑺
→

𝒌−𝑺
← 

 C.S + D.S  (produção de biodiesel e glicerol)   (4) 

 

C.S 

𝒌−𝑪
→ 

𝒌𝑪
←

 C + S    (dessorção do biodiesel)    (5) 

 

D.S 

𝒌−𝑫
→  

𝒌𝑫
← 

 D + S        (dessorção do glicerol)    (6) 

 

A equação diferencial (Equação 7) obtida para o ácido graxo, que define a taxa global 

em termos de conversão a partir do mecanismo, foi representada como:  

 

(-𝒓𝑨) = 
𝒅𝑿𝑨

𝒅𝒕
 = 

𝑲𝟏+ 𝑲𝟐𝑿𝑨+ 𝑲𝟑𝑿𝑨
𝟐

𝑲𝟒+ 𝑲𝟓𝑿𝑨+ 𝑲𝟔𝑿𝑨
𝟐            (7) 

 

A Equação (7) foi então resolvida por Monteiro et al. (2005) com o auxílio do software 

matemático MAPLE, onde encontrou a seguinte expressão, apresentada na Equação (8), 

utilizada para representar o perfil de conversão com o tempo. 

 

t = 𝑲𝟏𝑿𝑨 + 𝑲𝟐 𝐥𝐧(𝑲𝟑 + 𝑲𝟒𝑿𝑨 + 𝑲𝟓𝑿𝑨
𝟐) + 

𝑲𝟔

𝑲𝟕
𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧(

𝑲𝟒+𝟐𝑲𝟓𝑿𝑨

𝑲𝟕
)  (8) 

 

Na equação acima temos (Equações 9 a 16): 

 

𝐾1 = 𝑘𝐾𝐴𝐾𝐵𝐶𝐵0         (9) 

𝐾2 = 𝑘𝐾𝐴𝐾𝐵(𝐶𝐴0 + 𝐶𝐵0)        (10) 

𝐾3 = 𝑘𝐾𝐴𝐾𝐵𝐶𝐴0         (11) 

𝐾4 = 𝑘4
2          (12) 
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𝐾5 = 2𝑘4𝑘5          (13) 

𝐾6 = 𝑘5
2          (14) 

𝐾7 = 𝑘𝐾𝐴𝐾𝐵𝐶𝐴0[4𝐶𝐴0𝐶𝐵0(1−1/𝑘) − (𝐶𝐴0+𝐶𝐵0)2]1/2     (15) 

 

𝐊𝐀 = 
𝐤𝐀

𝐤−𝐀
;  𝐊𝐁 = 

𝐤𝐁

𝐤−𝐁
;  𝐊𝐂 = 

𝐤−𝐂

𝐤𝐂
;  𝐊𝐃 = 

𝐤−𝐃

𝐤𝐃
;  𝐊𝐒 = 

𝐤𝐒

𝐤−𝐒
;  𝐊𝐄 = 

𝐊𝐀𝐊𝐁𝐊𝐒

𝐊𝐂𝐊𝐃
  (16) 

 

Onde (Equações 17 a 19):  

 

𝒌 =  𝒌𝑺𝑪𝒕          (17) 

𝒌𝟒 = 𝟏 + (𝑲𝑨𝑪𝑨𝑶 + 𝑲𝑩𝑪𝑩𝑶)
𝟐       (18) 

𝒌𝟓 = 𝑪𝑨𝟎(−𝑲𝑨 − 𝑲𝑩 + 𝑲𝑪 + 𝑲𝑫)      (19) 

 

A concentração total de sítios ativos do catalisador pode ser definida pela Equação (20). 

 

𝑪𝒕 = 𝑪𝒗 + 𝑪𝑨𝑺 + 𝑪𝑩𝑺 + 𝑪𝑪𝑺 + 𝑪𝑫𝑺      (20) 

 

Sendo: 

Cv = Concentração de sítios ativos vazios; 

CAS e CBS = Concentração de sítios ocupados pelos reagentes; 

CCS e CDS = Concentração de sítios ocupados pelos produtos. 

 

Com: 

kA e k-A: representam as constantes de adsorção e dessorção do ácido oleico; 

kB e k-B: representam as constantes de adsorção e dessorção do metanol; 

kS e k-S: representam as constantes de produção do biodiesel metílico e glicerol; 

kC e k-C: representam as constantes de dessorção do biodiesel metílico; 

kD e k-D: representam as constantes de dessorção do glicerol. 

   

2.10.1.2. Modelo 2 

  

Outros mecanismos cinéticos heterogêneos para reação de transesterificação métilica 

foram propostos na literatura por Dossin et al. (2006). A reação produz éster metílico de ácidos 

graxos (FAME) e uma molécula de diglicerídeo (DG) que é adsorvida na superfície do 

catalisador. Por fim, o DG é dissolvido e se difunde em massa na fase líquida. DG e 



Capítulo II –Revisão bibliográfica   50 
 

Angelinne Costa Alexandrino - 09/2017 
 

monoglicerídeo (MG) reagem de forma semelhante ao triglicerídeo (TG), seguindo o esquema 

de reação mostrado na Equação (21). 

 

𝑀𝐴 +  ∅ ↔ 𝑀𝐴∅     (Adsorção do Metanol) 

𝑀𝐴∅ +  𝑇𝐺 ↔ 𝐹𝐴𝑀𝐸 + 𝐷𝐺∅    (Reação da superfície)  (21) 

𝐷𝐺∅ ↔ 𝐷𝐺 + ∅     (Dessorção do produto) 

 

Sendo: Ø: sítio catalítico vazio; MA: metanol. 

 

A Equação da taxa de reação para o TG (Equação 22) foi deduzida a partir do 

mecanismo acima, tendo a seguinte forma: 

 

−𝑟𝑇𝐺 = 𝑟𝑆 = 𝑘𝑆[𝑇𝐺]𝜃𝑀𝐴 − 𝑘−𝑆[𝐹𝐴𝑀𝐸]𝜃𝐷𝐺      (22) 

 

θ é a cobertura superficial fracionada das espécies adsorvidas; ks e k-s são as constantes 

de velocidade para as reações de superfície direta e reversa, respectivamente. As taxas de 

adsorção-dessorção do MA e DG são dadas nas Equações (23) e (24). As constantes de 

equilíbrio para adsorção-dessorção do MA e DG são mostradas na Equação (26). 

 

𝑟𝑎𝑑(𝑀𝐴) = 𝑘𝑎(𝑀𝐴)[𝑀𝐴]𝜃𝑗 − 𝑘𝑑(𝑀𝐴)𝜃𝑀𝐴      (23) 

𝑟𝑎𝑑(𝐷𝐺) = 𝑘𝑎(𝐷𝐺)[𝐷𝐺]𝜃𝑗 − 𝑘𝑑(𝐷𝐺)𝜃𝐷𝐺       (24) 

 

ka e kd representam as constantes de taxa para adsorção e dessorção, respectivamente, enquanto 

θj é a fração dos sítios catalíticos que permanecem vazios.  

 

A equação da taxa utilizada para estimativa da conversão do óleo foi deduzida cuja 

forma é representada na Equação (25), onde: GL = Glicerol. 

 

𝑟𝑆 = 
𝑘𝑆𝐾𝑀𝐴([𝑇𝐺][𝑀𝐴]−

𝐾𝐷𝐺
𝐾𝑒𝑞

[𝐹𝐴𝑀𝐸][𝐷𝐺])

(1+𝐾𝑀𝐴[𝑀𝐴]+𝐾𝐷𝐺[𝐷𝐺]+𝐾𝑀𝐺[𝑀𝐺]+𝐾𝐺𝐿[𝐺𝐿])
                                      (25) 

 

𝐾𝑀𝐴 = 
𝑘𝑎(𝑀𝐴)

𝑘𝑑(𝑀𝐴)
;  𝐾𝐷𝐺 =  

𝑘𝑎(𝐷𝐺)

𝑘𝑑(𝐷𝐺)
       (26) 
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2.10.1.3. Modelo 3 

 

Outro mecanismo cinético mais detalhado, o de Langmuir-Hinshelwood -Hougen-

Watson (LHHW) para transesterificação admite que todas as espécies que reagem são 

adsorvidas na superfície do catalisador. Portanto, a transesterificação heterogênea prossegue 

através de equilíbrios de adsorção e dessorção de todos os reagentes e produtos para os sítios 

ativos vazios dos catalisadores, seguidos de reações superficiais das espécies adsorvidas 

(Endalew et al., 2011).  

Na transesterificação de óleo vegetal, TG e MA são adsorvidos em sítios ativos 

adjacentes (sítios duplos) do catalisador e reagem para formar DG e éster metílico de ácidos 

graxos. As reações superficiais seguem as três reações sucessivas estabelecidas para a 

transesterificação do TG. Em seguida, o DG formado reage de forma semelhante para formar 

MG, que também reage para formar GL. O esquema proposto pode ser visto na Equação (27):  

 

𝑇𝐺 +  ∅ ↔ 𝑇𝐺∅   (Adsorção de TG)  

𝑀𝐴 +  ∅ ↔ 𝑀𝐴∅   (Adsorção de MA)    (27) 

𝑇𝐺∅ +  𝑀𝐴∅ ↔ 𝐷𝐺∅ + 𝐹𝐴𝑀𝐸∅ (Reação superficial) 

𝐷𝐺∅ ↔ 𝐷𝐺 + ∅   (Dessorção de DG) 

𝐹𝐴𝑀𝐸∅ ↔ 𝐹𝐴𝑀𝐸 + ∅  (Dessorção de ésteres metílicos de ácidos graxos) 

 

A partir do mecanismo acima, a seguinte equação foi gerada para o triglicerídeo 

(Equação 28). 

 

−𝑟𝑇𝐺 = 𝑟𝑆 = 𝐾𝑆𝜃𝑀𝐴𝜃𝑇𝐺 − 𝑘−𝑆𝜃𝐷𝐺𝜃𝐹𝐴𝑀𝐸        (28) 

 

 

A equação global da taxa cinética (Equação 29) foi obtida através de combinações de 

equações:  

 

𝑟𝑆 = 
𝑘𝑆𝐾𝑀𝐴𝐾𝑇𝐺([𝑇𝐺][𝑀𝐴]−

[𝐷𝐺][𝐹𝐴𝑀𝐸]

𝐾𝑒𝑞
)

(1+𝐾𝑀𝐴[𝑀𝐴]+𝐾𝑇𝐺[𝑇𝐺]+𝐾𝐷𝐺[𝐷𝐺]+𝐾𝑀𝐺[𝑀𝐺]+𝐾𝐺𝐿[𝐺𝐿]+𝐾𝐹𝐴𝑀𝐸[𝐹𝐴𝑀𝐸])2
   (29) 

 

Onde (Equação 30): 

 

𝐾𝑆 = 
𝑘𝑆

𝑘−𝑆
= 

𝐾𝐷𝐺𝐾𝐹𝐴𝑀𝐸

𝑘𝑆𝐾𝑀𝐴𝐾𝑇𝐺
. (

[𝐷𝐺][𝐹𝐴𝑀𝐸}

[𝑇𝐺][𝑀𝐴]
) =  

𝐾𝐷𝐺𝐾𝐹𝐴𝑀𝐸

𝑘𝑆𝐾𝑀𝐴𝐾𝑇𝐺
. 𝐾𝑒𝑞;     𝑘−𝑆 = 

𝑘𝑆𝐾𝑀𝐴𝐾𝑇𝐺

𝐾𝑒𝑞𝐾𝐷𝐺𝐾𝐹𝐴𝑀𝐸
 (30) 
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2.10.2. Modelo pseudo homogêneo 

 

Deshmane & Adewuyi (2013) propuseram um modelo cinético pseudo homogêneo para 

a reação de transesterificação metílica do óleo de soja utilizando como catalisador o metóxido 

de cálcio. Para a reação, a conversão encontrada foi de 90%, utilizando 1% de catalisador, razão 

óleo/metanol de 1/9, temperatura de 65 oC e tempo de reação de 90 min. Os autores mostraram 

que o processo de transesterificação de óleos catalisada por sólidos, por ser constituído de três 

fases (óleo, metanol e catalisador), no período inicial a reação pode ser limitada por resistências 

à transferência de massa (Singh & Fernando, 2007). Ou seja, a cinética do processo é descrita 

inicialmente por limitações à transferência de massa, seguida pelo controle cinético da reação. 

A reação de transesterificação global é representada pela Equação (31):    

 

A + 3B  
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟
←         3R + S        (31) 

 

Com (Equação 32): 

 

 (−𝑟𝑨) =  −
𝑑𝑪𝑨

𝒅𝒕
= 𝑘′𝐶𝐴𝐶𝐵

3        (32) 

 

Considerando excesso de metanol (B): 𝑘 = 𝑘′𝐶𝐵
3, a Equação (32) pode ser escrita como 

(Equação 33):  

 

(−𝑟𝑨) =  −
𝑑𝑪𝑨

𝒅𝒕
= 𝑘𝐶𝐴        (33) 

 

Sendo: A = Óleo de soja; B = Metanol; R = Biodiesel; S = Glicerol. 

 

O modelo é baseado em duas suposições: 

1- A velocidade de transferência de massa do composto glicérico em direção à superfície 

ativa dos sítios catalíticos pode influenciar a velocidade do processo global no período inicial 

da reação. 

2- A conversão do óleo segue uma cinética de reação do tipo pseudo de primeira ordem, 

ou seja (Equação 34): 

 

(−𝐫𝐀) =  −
𝐝𝐂𝐀

𝐝𝐭
= 𝐤𝐬,𝐀𝛉𝐚𝐦(𝐂𝐀 − 𝐂𝐀,𝐬).

𝐦𝐜𝐚𝐭

𝐕
= 𝐤𝐂𝐀,𝐬    (34) 
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Onde: ks,a é o coeficiente de transferência de massa relativo ao óleo de soja; θ é a fração ativa 

avaliada na superfície do catalisador; am é área superficial especifica do catalisador; CA é 

concentração do óleo na fase líquida; CA,s é a concentração do óleo adsorvida na superfície do 

catalisador, por unidade de volume da fase líquida; k é a constante cinética de velocidade 

pseudo de 1ª ordem. 

 

Stamenkovic et al. (2010) analisaram o modelo acima com respeito ao processo 

catalítico ocorrido, propondo uma equação em termos da conversão do óleo de soja, ou seja 

(Equação 35). 

 

(−rA) =  
dXA

dt
= kapp(1 − XA)       (35) 

Sendo: kApp é a constante de velocidade aparente envolvendo tanto a transferência de massa 

bem como a velocidade da reação química.  

 

A integração da equação acima e a representação do -ln(1 – XA) versus o tempo, 

permitem encontrar, através do coeficiente angular da reta, a constante aparente de velocidade. 

A constante aparente é utilizada tanto para calcular o coeficiente de transferência de massa (reta 

representativa no período inicial da reação), como a constante cinética da reação. 

 Feyzi & Khajavi (2016), estudaram a cinética de transesterificação metílica do óleo de 

girassol utilizando Ba-Sr/ZSM-5 como catalisador. A razão molar óleo/metanol foi de 1/9, 

tempo de reação de 0 – 180 min, temperatura de 50 e 60 oC e velocidade de agitação de 500 

rpm. Um modelo cinético irreversível pseudo de primeira e segunda ordem foi proposto, sendo 

este último o que melhor se adaptou aos resultados. 

A equação geral da reação de transesterificação foi representada pela Equação (36). 

            

A + 3B 
Catalisador
←       3R + S        (36) 

 

A reação proposta é constituída de três etapas: 

1- O óleo de soja (A) reage com uma molécula de metanol (B) e produz um diglicerídeo e 

biodiesel (R); 

2- O diglicerídeo formado reage com uma molécula de metanol formando um 

monoglicerídeo e biodiesel.  

3- O monoglicerídeo reage com o metanol produzindo biodiesel e glicerol (S).  
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Baseados em mecanismos reportados, Feyzi & Khajavi (2016) assumiram o processo de 

transeserificação do óleo como ocorrendo em uma única etapa, ou seja, as reações com 

diglicerídeos e monoglicerídeos foram ignoradas [Yingying, et al. (2012); Birla et al. (2012)]. 

Yingying et al. (2012) fizeram as seguintes suposições visando considerar uma reação 

cinética pseudo de 1ª ordem: 

1- A reação era considerada pseudo homogênea sob intensa velocidade de agitação; 

2- Triglicerídeos não eram diferenciados dos demais (diglicerídeos e monoglicerídeos). 

3- A concentração do metanol era considerada constante em razão do excesso. 

 Birla et al. (2012) produziram biodiesel a partir da reação de transesterificação de óleo 

de fritura utilizando como catalisador derivados de casca de caracol. A razão molar 

óleo/metanol foi de 4,83/9,65, temperatura entre 50 e 60 oC e tempo de reação de 5 a 8 h. Foi 

suposto que a quantidade de catalisador era suficiente com respeito ao óleo mudando o 

equilíbrio da reação para a formação de biodiesel. Desta forma, a reação reversa pôde ser 

ignorada como também a variação da concentração do catalisador durante a reação.  

Todos os autores acima, Feyzi & Khajavi (2016), Yingying, et al. (2012) e Birla et al. 

(2012), propuseram as mesmas Equações (37 e 38), considerando o sistema pseudo de 1ª ordem:  

 

(−r𝐀) =  
dX𝐀

𝐝𝐭
= k(1 − XA)         (37) 

− ln(1 − 𝑋𝐴) = 𝑘𝑡         (38) 

 

Feyzi & Khajavi (2016), também avaliaram o modelo da reação como sendo pseudo de 

2ª ordem. Para este modelo, as seguintes suposições foram feitas: 

1- A reação global segue uma cinética de reação de 2ª ordem. 

2- Sendo elevada razão molar metanol/óleo, a reação de transesterificação pode ser 

expressa como uma função apenas da concentração do óleo (Equação 39). 

3- A reação reversa pode ser ignorada devido ao excesso de metanol bem como a baixa 

concentração do produto. Assim, a reação de transesterificação do óleo é considerada uma 

reação irreversível pseudo de 2ª ordem. 

4- A mistura reacional das duas fases líquidas (óleo e metanol) estão perfeitamente 

misturadas, de forma que a composição uniforme pode ser assumida. 

 

A Equação (39), considerando a cinética pseudo de 2ª ordem, pode ser escrita: 
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(−r𝐀) =  −
d𝐂𝐀

𝐝𝐭
= k2CA

2         (39) 

 

Esta equação integrada em função da conversão fornece a Equação (40): 

 

1

1−XA
= k2CAot         (40) 

 

Na Equação (40), plotando 
1

1−𝑋𝐴
 versos o tempo, a inclinação da reta fornece o produto 

𝑘2𝐶𝐴𝑜, o qual, sendo a concentração inicial do óleo constante, estima-se uma nova constante, e, 

portanto, a constante de velocidade da reação de transesterificação do óleo. 
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3. Metodologia 

 

Neste capítulo serão detalhadas as seguintes etapas desenvolvidas no presente trabalho: 

- Tratamento e caracterização do carvão do lodo de esgoto; 

- Síntese e caracterização dos catalisadores a base de carbeto de molibdênio; 

- Avaliação dos catalisadores na reação de transesterificação; 

- Caracterização do biodiesel; 

- Avaliação da constante de velocidade da reação para o modelo cinético. 

Para realizar o trabalho proposto, foram empregados os materiais e metodologias 

descritos neste capítulo, assim como as técnicas analíticas utilizadas para caracterização dos 

materiais e sua avaliação catalítica. 

Na Figura 3.1 está apresentado um diagrama de blocos onde podem ser observadas as 

etapas de preparação e avaliação dos materiais catalíticos. 
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Figura 3.1- Fluxograma global do processo de produção de biodiesel a partir da 

transesterificação metílica do óleo de soja. 

 

3.1. Lavagem e ativação do carvão do lodo de esgoto  

 

3.1.1. Lavagem do carvão 

 

O carvão utilizado na reação de transesterificação metílica do óleo de soja foi obtido da 

pirólise do pó do lodo de esgoto doméstico (Pedroza, 2011), em um reator de cilindro rotativo, 

à temperatura de 500 ºC e fluxo de gás inerte (N2). 

Foi observado que o carvão obtido a partir do processo de pirólise continha em sua 

estrutura resíduos de bio-óleo (aerossóis), o que podia inviabilizar o tratamento e a aplicação 

desse material como suporte de catalisador. Desta forma, o carvão foi lavado sucessivamente 

com diclorometano [CH2Cl2] (P.A, Synth, 99,5%), seguido de agitação da solução durante 30 
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min à temperatura ambiente, filtração e lavagem do carvão com etanol hidratado [CH3CH2OH]. 

Nesta última etapa, a solução passou por agitação sob temperatura de 60 ºC por 30 min e 

filtração a vácuo. Esse procedimento foi realizado até a solução de lavagem obter aspecto 

límpido, em seguida foram realizadas lavagens com água destilada até a solução atingir pH 

aproximadamente neutro. Finalmente, o carvão foi seco em estufa a 100 ºC por 24 h. 

 

3.1.2. Ativação do carvão 

 

Os processos de ativação química e física do carvão lavado seguiram as metodologias 

adaptadas de Méndez (2005) e Mendonça et al. (2013). Com a finalidade de abrir os poros do 

carvão, a este foi adicionado uma solução de KOH (Vetec, 85%) 2M (ativação química), na 

proporção mássica de 1:2 (carvão:KOH), realizando-se uma impregnação sob agitação por 2 h 

a temperatura ambiente, filtração e secagem em estufa a 100 ºC por 24 h. Após essa etapa, o 

carvão foi submetido a um tratamento térmico (ativação física) em forno tubular horizontal 

(FORTELAB, FT 1200/H-3z), sendo mantido à temperatura de 500 ºC por 2 h sob fluxo de N2 

(1 L.min-1) (Linde, 99%), após aquecimento à taxa de 10 ºC.min-1.  

Posteriormente, realizou-se uma etapa de remoção do KOH e neutralização seguindo 

metodologia descrita por Méndez (2005) e Solano et al. (2003). O carvão foi lavado com 

solução diluída de HCl (P.A.,Vetec), na proporção mássica de 1:5, sob agitação magnética à 

temperatura de 60 ºC por 30 min e filtração. Após esse procedimento, o carvão foi lavado por 

diversas vezes com água destilada a 100 ºC por 30 min sob agitação, até o filtrado atingir pH 

neutro. Finalmente, o material foi seco em estufa por 24 h a 100 ºC. 

 

3.2. Síntese dos carbetos  

 

3.2.1. Carbeto de molibdênio (Mo2C) 

 

O carbeto de molibdênio puro foi obtido a partir da reação gás-sólido em forno bipartido 

(EDG Túnel FTHI-40, Brasil), apresentado na Figura 3.2, empregando o método TPC, 

utilizando o precursor heptamolibdato de amônio [(NH4)6Mo7O24.4H2O] -HMA (Sigma-

Aldrich, 99,98 %). O fluxo de alimentação da fase gasosa foi constituído de CH4 e H2. 
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Figura 3.2- Forno resistivo bipartido de leito fixo. 1,2) Controlador mássico de H2 e CH4; 3) 

Rotâmetro para argônio; 4) Navícula de alumina; 5) Forno bipartido; 6) Reator tubular de 

alumina; 7) Flanges de vedação 8) Borbulhadores de gás. 

 

Na Tabela 3.1 estão apresentados os reagentes gasosos utilizados nas sínteses dos 

catalisadores a base de carbeto de molibdênio. 

 

Tabela 3.1- Reagentes gasosos utilizados na obtenção dos carbetos. 

Reagente Fórmula Química Fornecedor Pureza 

Hidrogênio H2 Linde 99,99% 

Metano CH4 Linde 99,98% 

Argônio Ar Linde 99,99% 

 

A amostra do precursor (HMA) previamente pesada (2 g) foi depositada em navícula de 

20 mm de largura, 15 mm de altura e 80 mm de comprimento, a qual foi introduzida até a parte 

central do forno. Em seguida, após a vedação do forno, foi promovida uma purga por 5 min em 

atmosfera inerte de argônio. Posteriormente, o sistema foi aquecido até temperatura final de 

660 ºC com taxa de aquecimento de 5 ºC/min, permanecendo nesta isoterma durante 180 min 

sob um fluxo de mistura carburante com 5% de CH4 e 95% de H2 (v/v) e vazão total de 4,16 

cm3/s.  Ao final da reação de redução - carbonetação, o carbeto foi mantido em atmosfera inerte 

até a sua retirada, à temperatura ambiente, para posterior caracterização. 



Capítulo III – Metodologia   61 
 

Angelinne Costa Alexandrino - 09/2017 
 

A escolha das condições para o sistema foi realizada através da metodologia utilizada 

por Gomes (2006), que fez um refinamento de estrutura pelo método de Rietveld e foi possível 

determinar a melhor condição de síntese, que obteve o carbeto de molibdênio nanoestruturado 

com menor tamanho de cristalito, ou seja: T = 660 ºC por 3 h de reação de decomposição-

redução-carbonização sob fluxo total de 17 L/h de CH4 e H2 (5% de CH4). 

 

3.2.2 Carbeto de molibdênio suportado em carvão ativado (Mo2C/C.A) 

 

O carbeto de molibdênio suportado em carvão ativado do lodo de esgoto foi sintetizado 

a partir de uma suspensão de HMA [(NH4)6Mo7O24.4H2O] impregnado no carvão ativado do 

lodo de esgoto. A metodologia de preparação seguiu a descrição adaptada de Polo & Brito 

(2008).  

A mistura, constituída de HMA e C.A, pesada previamente, foi submetida a agitação 

durante 48 h em mesa agitadora (CERTOMAT BS-1, B. BIOTECH INTERNATIONAL) com 

posterior evaporação da fase aquosa em evaporador rotativo (Tecnal, TE-210) acompanhada 

por secagem em estufa a 100 °C por 24 h. O carbeto suportado no C.A foi então obtido 

empregando a mesma metodologia utilizada na síntese do Mo2C puro.  

Uma massa (2 g) da amostra impregnada com C.A e seca foi depositada na navícula a 

qual foi introduzida no reator (conforme dispositivo da Figura 3.2). Após a vedação do forno, 

foi promovida uma purga por 5 min em atmosfera de argônio (para eliminação de traços de 

oxigênio). Em seguida, foi utilizado um fluxo de mistura carburante constituída de CH4/H2 (1/5 

v/v) com vazão total de 1,67 cm3/s. O sistema foi aquecido até temperatura final de 700 ºC com 

taxa de aquecimento de 5 ºC/min e isoterma de 75 min. Ao final da reação de redução - 

carbonetação, o carbeto foi mantido em atmosfera inerte de argônio até atingir a temperatura 

ambiente, em seguida foi retirado para caracterização. 

 

3.2.3 Carbeto de molibdênio impregnado com níquel e suportado em carvão 

ativado (Ni-Mo2C/C.A) 

 

A metodologia de preparação do carbeto de molibdênio e níquel suportado em carvão 

ativado do lodo de esgoto seguiu a descrição adaptada de Polo & Brito (2008).  

A amostra foi preparada utilizando uma solução de água deionizada, carvão ativado, 

nitrato de níquel [Ni(NO3)2.6H2O] e HMA, ambos fornecidos pela Sigma-Aldrich. Foi adotada 

uma razão metálica de 20% de níquel em relação ao suporte e razão mássica Ni/Mo = 1:1. A 
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metodologia restante seguiu o mesmo procedimento nas mesmas condições operacionais que 

foram utilizadas no item 3.2.2 na síntese do Mo2C/C.A. 

 

3.3. Zeólitas 

 

Com o intuito de comparar o desempenho dos carbetos na reação de transesterificação 

metílica do óleo de soja, fez-se uso de zeólitas comerciais do tipo 13X e RT12. Esses materiais 

foram fornecidos pela Petrobras. As zeólitas foram apenas trituradas e transformadas em pó, 

(diâmetro médio em torno de 17,7 µm), para posterior utilização como catalisadores. 

 

3.4. Caracterização dos materiais 

 

3.4.1. Termogravimetria (TG) 

 

O precursor HMA e o carvão ativado foram submetidos às análises de TG, no 

Laboratório de Análises Térmicas do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMat) da 

UFRN. A análise foi utilizada para estimar a perda de massa e modificação da estrutura das 

amostras que foram submetidas aos tratamentos térmicos, através de uma termobalança da 

marca NETZSCH e modelo STA 449 F3 Jupiter. As análises foram efetuadas sob fluxo de Ar 

(60 mL/min), e a faixa de temperatura estudada partiu de 30 até 800 °C, com taxa de 

aquecimento de 5 °C /min. 

 

3.4.2. Difratometria de raios X (DRX) 

 

Análise realizada para avaliar a estrutura das amostras. Utilizou-se um difratômetro da 

marca SHIMADZU, modelo XRD - 7000 (radiação Cukα, corrente de 30 mA e voltagem de 60 

kV), encontrado no Laboratório de Difração e Fluorescência de Raios-X do DEMat/UFRN. As 

fases cristalinas foram identificadas com o auxílio do Programa X'Pert HighScore Plus. 

 

3.4.3. Espectrometria de Fluorescência de raios X (FRX) 

 

Utilizada para analisar a composição química e impurezas presentes nos materiais, essa 

análise também foi realizada no Laboratório de Difração e Fluorescência de Raios-X do 
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DEMat/UFRN, utilizando um equipamento de marca SHIMADZU e modelo EDX-720/800HS, 

atmosfera de Argônio.  

 

3.4.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com fonte de emissão de 

campo (FEG) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 

 

A análise de MEV foi realizada para se avaliar a morfologia dos materiais, a qual foi 

observada a partir de um microscópio eletrônico de varredura com fonte de emissão de campo 

da marca Zeiss, modelo Auriga, detector In-leins - Detector de elétrons secundários tipo anular 

de alta eficiência. As micrografias foram obtidas com ampliações variando entre 5.000 a 

200.000 vezes. A análise de EDS foi realizada utilizando um detector 410-M de marca Bruker, 

modelo XFlash, acoplado ao microscópio de varredura. Os equipamentos descritos pertencem 

ao Laboratório de Difração e Fluorescência de Raios-X do DEMat/UFRN. 

 

3.4.5. Análise de área superficial e volume de poros (B.E.T) 

 

A determinação da área superficial especifica, volume e tamanho dos poros dos 

materiais catalíticos foi feita utilizando um equipamento da marca Micrometrics Inc. modelo 

ASAP 2000, pertencente ao Núcleo de Ensino e Pesquisa em Petróleo e Gás (NUPEG) da 

UFRN. Primeiramente, as amostras foram aquecidas à temperatura de 350 °C para eliminação 

de umidade e posteriormente foram submetidas ao procedimento de degaseificação sob vácuo 

utilizando nitrogênio a -196 ºC como adsortivo. As medidas de área superficial específica foram 

baseadas nas teorias de Brunauer-Emmett-Teller (BET). 

 

3.4.6. Análise granulométrica 

 

A distribuição dos diâmetros médios das partículas foi verificada através da análise de 

granulometria a laser, através do aparelho Microtrac, modelo S3500. Esta análise foi realizada 

no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE), no Departamento de 

Nanotecnologia, Recife-PE. 
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3.5. Caracterização do óleo de soja  

 

O óleo de soja comercial (marca Soya) foi obtido no mercado local de Natal-RN e 

selecionado de acordo com a validade acima de 30 dias para vencer e similaridade do lote. A 

composição do óleo de soja refinado está apresentada na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2- Composição do óleo de soja refinado (Machado et al., 2008). 

Ácidos Graxos Óleo refinado de soja (%) 

Palmítico (C16:0) 11,3 

Esteárico (C18:0) 3,5 

Oleico (C18:1) 23,1 

Linoleico (C18:2) 54,2 

Linolênico (C18:3) 6,8 

Outros 1,1 

 

Pode-se observar que o principal constituinte do óleo de soja é o ácido linoleico, seguido 

do oleico e do palmítico. Para caracterizar o óleo, foram realizadas as análises citadas a seguir. 

 

3.5.1. Termogravimetria (TG) 

 

A TG foi realizada através de uma termobalança, da marca NETZSCH e modelo STA 

449 F3 Jupiter®. As análises foram efetuadas sob fluxo de argônio (60 mL/min), e a faixa de 

temperatura estudada partindo de 30 até 800 °C, com taxa de aquecimento de 5 °C /min. 

 

3.5.2. Espectroscopia com Transformada de Fourier na região do 

Infravermelho (FTIR) 

 

Para esta análise fez-se uso de um espectrômetro de infravermelho por transformada de 

Fourier pertencente ao Instituto de Química da UFRN, modelo IRAffinity-1, fabricado pela 

Shimadzu, acoplado a um módulo HATR MIRacle com prisma de ZnSe, fabricado pela PIKE 

Technologies.  Os espectros foram obtidos de acordo com as seguintes condições: número de 

varreduras: 32; faixa: 700 – 4000 cm-1; resolução: 4 cm-1.  
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3.6. Avaliação catalítica 

 

3.6.1. Processo de transesterificação  

 

O dispositivo experimental utilizado nesse processo pode ser observado na Figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Diagrama esquemático do aparato experimental utilizado nas reações de 

transesterificação do óleo de soja. Sendo: (a) e (b) banhos termostáticos; (c) agitador 

magnético; (d) reator de vidro encamisado; (e) condensador; (f) e (g) entrada e saída de água 

no reator; (h) e (i) entrada e saída de água no condensador. 

 

O reator utilizado foi construído em borossilicato, apresentando capacidade de 200 mL. 

O condensador, adaptado ao reator, constituído de um sistema de refluxo, foi utilizado para 

evitar a evaporação do álcool pelo aumento da temperatura no reator, através de um banho 

termostático (SOLAB, SL 152), provido de uma bomba. Outro banho conduzia água a 15 ºC 

até o condensador para garantir a condensação do álcool, cujas gotas retornam ao reator durante 

a reação. 

Os primeiros ensaios foram realizados com a solução inicial da reação apresentando pH 

4,0 a 5,0 (sem adição de ácido ou base), pH = 2,0 (com HCl 0,1M e volume adicionado de 0,095 

mL), pH = 7,0 (KOH 0,1M e volume adicionado de 0,95 mL) e pH = 8,5 (KOH 0,1M e volume 

adicionado de 2,2 mL), mantendo-se o volume constante da fase líquida no interior do reator.  

As condições de operação utilizadas no processo de transesterificação são apresentadas 

na Tabela 3.3.  
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Tabela 3.3- Condições operacionais do processo de transesterificação. 

Parâmetros Valores 

Velocidade de Agitação (rpm) 450 e 600 

Temperatura do reator (ºC) 65 

Temperatura do condensador (ºC) 15 

Pressão (atm) 1 

Tempo de reação (h) 3 e 5 

Razão molar óleo/álcool 1/6, 1/9, 1/12 e 1/18 

Percentual mássico de catalisador (%) 1, 2 e 5 

Catalisadores 
C.A do lodo, Mo2C, Mo2C/C.A, Ni-

Mo2C/C.A, Zeólitas 13X e RT12 

pH 2,0; 4,0; 4,5; 5,0; 7,0; 8,0 e 8,5 

 

Inicialmente, catalisador, óleo de soja e álcool metílico (Metanol P.A.- A.C.S., Synth, 

99,8%) foram pesados e em seguida adicionados e misturados no reator. Uma vez vedado, a 

mistura reacional foi aquecida a 65 oC (valor próximo ao de ebulição do metanol), através do 

banho Ultratermostático. Atingidas a temperatura (após um intervalo de tempo de 20 min) e a 

velocidade de agitação desejada (450 rpm) a reação de transesterificação foi iniciada. 

Ao final do procedimento, o reator foi descarregado e as amostras submersas 

imediatamente em banho de gelo a fim de interromper completamente a reação. Em seguida, a 

amostra coletada foi submetida a centrifugação (Analítica, Universal 320 R, Hettich) com o 

objetivo de separar o catalisador da solução, a 4000 rpm por 20 min. A fase líquida obtida 

(biodiesel + metanol + glicerol) foi armazenada em balão de separação. Neste, a solução foi 

então misturada com água deionizada até sua neutralização (com avaliações do pH da solução 

de lavagem), para remoção do glicerol e excesso de álcool presentes. Após essa etapa, o 

biodiesel obtido foi seco em estufa a 80 ºC por 3 h, para total retirada do álcool ou água que por 

ventura ainda tenham permanecido. Em seguida foi levado para análise no NIR, a fim de 

verificar a conversão do óleo, a qual foi estimada a partir de uma curva modelo de calibração 

(Figura 4.13, do Capítulo 4). 

Na Figura 3.4 está apresentado o fluxograma do processo de transesterificação metílica 

do óleo de soja. 
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Figura 3.4 – Fluxograma das etapas realizadas no processo de transesterificação metílica do 

óleo de soja. 
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3.6.2. Lavagem e reutilização do catalisador 

 

Após a reação de transesterificação metílica do óleo de soja, foram observados 

resquícios de óleo, biodiesel e mesmo glicerol na estrutura dos catalisadores utilizados, 

impossibilitando o seu reuso em reações posteriores. Desta forma, a fim de averiguar seu 

desempenho, o material catalítico foi submetido a lavagens utilizando três solventes: metanol, 

etanol e hexano.  

Após alguns testes, foi escolhido o hexano P.A -ACS (C6H14. DINÂMICA. Química 

Contemporânea Ltda), devido ter mostrado maior eficiênica na limpeza do catalisador. Visando 

reutilização do catalisador, Coelho (2016) também utilizou hexano no processo de lavagem.  

O procedimento realizado no presente estudo foi: mistura do catalisador com o hexano, 

agitação por 30 min, centrifugação (4000 rpm, 30 min) e secagem (80 ºC por 24 h). Em seguida 

foi realizada uma reação de transesterificação com o catalisador recuperado (nas mesmas 

condições utilizadas com o catalisador novo), a fim de reavaliar sua atividade catalítica.  

 

3.7. Caracterização do biodiesel 

 

3.7.1. Análise de espectroscopia no Infravermelho próximo (NIR) 

 

A análise foi feita utilizando um equipamento de marca ArcOptix Switzerland, 

pertencente ao Laboratório de Química Analítica do Instituto de Química, do Departamento de 

Química da UFRN. 

Foram utilizadas 11 amostras padrões de mistura de Biodiesel B100 (Anexo 1) e óleo 

de soja para fazer diluições variando a concentração (Anexo 2), a fim de construir uma curva 

modelo de calibração, a partir da qual se pôde avaliar o percentual de ésteres metílicos obtido 

nas reações.  

Cada espectro foi obtido com uma média de 32 scans, com a resolução espectral de 8 

cm-1 e faixa de 900 a 2600 nm, em modo de transmitância. Utilizou-se uma cubeta de quartzo 

para acomodar as amostras para análise. A aquisição e avaliação de dados foram realizadas 

utilizando o software ARCspectro ANIR 1.64.  

Após análise do branco (cubeta sem amostra), com o auxílio de uma seringa de vidro 

coletou-se a amostra, a qual foi depositada na cubeta para em seguida ser analisada, adquirindo-

se o seu espectro. Antes e após cada análise, a cubeta foi limpa através de lavagens com o 
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reagente hexano e com a própria amostra a ser avaliada, para não haver interferência nos 

resultados. 

A importação, pré-processamento e construção do modelo quimiométrico de exploração 

dos dados foram realizados através do software MATLAB R2012b, utilizando o PLS-toolbox 

(Eigenvector Research, Inc., Wenatchee, WA, USA, version 6.01). Os dados foram pré-tratados 

com os métodos de Baseline e Smoothing (correção de linha de base e ruídos).  

Fez-se necessário analisar os dados obtidos utilizando ferramentas multivariadas 

(quimiométricas) a fim de extrair o máximo de informações relevantes do conjunto de dados e 

assim apresentar resultados mais seguros. Nas análises, utilizou-se do método Partial Least 

Squares Regression (PLS). Este é um método analítico linear multivariado de dados 

desenvolvido para tratar dados de correlação, como um espectro NIR. Em PLS, um conjunto 

adequado de variáveis latentes é obtido usando tanto matriz independente (matriz X) como 

variáveis dependentes (vetor y) por meio de um processo iterativo que maximiza a covariância 

entre esses dois blocos. A matriz de dados X é formada pela matriz multivariada (por exemplo, 

espectros NIR) e o vector y contém os valores de referência (por exemplo, concentração).  

 

3.7.2. Espectroscopia com Transformada de Fourier na região do 

Infravermelho (FTIR) 

 

Utilizou-se um espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier, modelo 

IRAffinity - 1, fabricado por Shimadzu; acoplado a um modulo HATR MIRacle com prisma de 

ZnSe, fabricado pela PIKE technologies.  Os espectros foram obtidos sob as seguintes 

condições: número de scans: 32; Faixa: 700 – 4000 cm-1; Resolução: 4 cm-1. 

 

3.7.3. Densidade 

 

Para esta análise, que determina a quantidade de matéria que está presente em uma 

unidade de volume, fez-se uso de um densímetro digital portátil (Anton Paar, DMA 35, Versão 

3, Density Meter) pertencente ao Laboratório de Engenharia Bioquímica (LEB) do 

Departamento de Engenharia Química da UFRN. Este equipamento fornece a medida da 

temperatura da amostra durante a medição e a leitura do valor de densidade.  
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3.7.4. Ponto de Fulgor 

 

A análise do ponto de fulgor foi determinada utilizando a metodologia ASTM D93, 

realizada no Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes- LCL, pertencente ao Instituto de 

Química da UFRN. 

 

3.8. Estudo da cinética da reação 

 

O modelo cinético proposto foi baseado no modelo pseudo homogêneo, desenvolvido 

por Deshmane & Adewuyi (2013), Stamenkovic et al., (2010), Feyzi & Khajavi (2016), 

Yingying et al. e Birla et al. (2012), conforme descrito no Capítulo 2 (Item 2.10). 

Não foi possível propor um mecanismo heterogêneo detalhado, tendo em vista terem 

sido avaliadas apenas as concentrações do óleo de soja nos tempos de reação. Por outro lado, 

desde que se tenham informações das taxas de reação relativas ao metanol, glicerol, 

diglicerídeos e monoglicerídeos, recomenda-se utilizar um dos modelos cinéticos (Modelos 2 

ou 3) apresentados no Capítulo 2, visando encontrar uma cinética heterogênea que leve em 

consideração as interações líquido – catalisador. 

Para o estudo cinético foram realizados experimentos do tipo batelada, totalizando 7 

corridas reacionais, em condições ótimas de operação obtidas anteriormente nos ensaios (sem 

interrupção do andamento da reação), com o catalisador Mo2C/C.A. O procedimento do 

processo de transesterificação ocorreu de igual forma que precedido anteriormente (Item 3.6.1) 

e nas mesmas condições, sendo que, neste ensaio, em intervalos de tempo consecutivos a reação 

foi interrompida, o reator foi descarregado, a mistura reacional foi recuperada e analisada, e um 

novo ensaio foi realizado com um catalisador novo, visando encontrar a concentração final no 

novo tempo de reação. Para o estudo do modelo cinético, a conversão foi calculada com base 

na metodologia de análise do NIR, considerando os percentuais volumétricos do biodiesel 

produzido. 

No presente trabalho foi suposto que os diglicerídeos e monoglicerídeos formados se 

transformam instantaneamente em biodiesel, de maneira a não ser necessário, no modelo, 

considerar a concentração desses constituintes, simplificando o modelo proposto. A 

concentração do catalisador foi assumida constante durante os experimentos. Utilizou-se, então, 

um modelo pseudo homogêneo para avaliar a constante cinética de velocidade da reação e 

comparar a conversão estimada pelo modelo aos pontos experimentais obtidos nas condições 

de operação.
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4. Resultados e discussão 

 

A partir dos procedimentos experimentais descritos anteriormente, neste capítulo são 

apresentados os resultados sobre a caracterização do suporte e dos catalisadores, bem como os 

resultados da avaliação catalítica dos materiais estudados na reação de transesterificação do 

óleo de soja e finalmente, os resultados da estimação dos parâmetros do modelo cinético. 

 

4.1. Caracterização do precursor, do carvão do lodo e dos catalisadores 

 

4.1.1. Termogravimetria (TG) 

 

Através desta determinação, foi possível obter uma avaliação do comportamento dos 

materiais quando foram submetidos ao tratamento térmico. Os resultados estão apresentados 

nas Figuras 4.1 e 4.2, respectivamente. 

 

 

Figura 4.1 - Análise de TG do HMA 
 

Na Figura 4.1 está exibido o perfil obtido para o HMA. Observa-se que o material perde 

massa em três intervalos de temperaturas de 100 ºC até 140 ºC, entre 210 ºC e 234 ºC, referentes 

à evaporação de moléculas de água de cristalização e moléculas de NH3, respectivamente. A 

decomposição total do heptamolibdato de amônio se inicia em 275 ºC e se estende até 330 ºC, 

sendo reduzido a MoO3. A perda de massa total correspondeu a aproximadamente 17,22%. 
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Lee et al. (1987) avaliaram o processo de formação do carbeto de molibdênio através 

do monitoramento por cromatografia gasosa, possibilitando identificar duas etapas durante a 

sua síntese. Na primeira etapa ocorre redução de MoO3 a MoO2, caracterizado pela formação 

de água sem haver consumo de metano. Na segunda etapa são identificadas reações simultâneas 

de carburação e redução, transformando o MoO2 em β-Mo2C, sendo este evento determinado 

pelo consumo de metano e formação simultânea do segundo pico de água. 

 

 

Figura 4.2 - Análise de TG do C.A 

 

O termograma da Figura 4.2 demonstra que a estabilidade térmica do carvão se 

evidencia a partir de 500 ºC. Essa temperatura, portanto, foi utilizada como temperatura mínima 

requerida para o tratamento térmico na ativação física desse material. A perda de massa do 

carvão deve-se principalmente aos materiais lignocelulósicos presentes na estrutura do carvão 

e correspondeu a cerca de 31,65%. 

 

4.1.2. Difratometria de raios X (DRX) 

 

Os difratogramas encontrados através desta determinação estão apresentados nas 

Figuras de 4.3 e 4.4. As fases cristalinas foram identificadas com o auxílio da biblioteca do 

Programa X'Pert HighScore Plus, no qual estão disponíveis as cartas cristalográficas de diversos 

materiais. 
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O difratograma do HMA mostra que este apresenta uma estrutura cristalina 

monoclínica, sendo seu grupo espacial P21/C e seus parâmetros de rede a = 8,3990A; b = 

36,1980A; c = 10,4850 Å. 

 

 

Figura 4.3- Difratograma de raios X do HMA. 
 

Na Figura 4.4, podem ser observados os difratogramas dos demais materiais. O suporte 

carvão ativado do lodo (C.A) apresentou picos referentes às cinzas do carvão, principal resíduo 

da degradação de material carbonáceo. As cinzas são compostas principalmente por sílica, 

alumínio, ferro, potássio e cálcio, elementos pertencentes às fases quartzo (SiO2) e microlínio 

(K2O, Al2O3 e SiO2), encontrados no carvão, o que pode ser também observado na análise de 

FRX através da Tabela 4.2, seção 4.1.3. O Mo2C apresentou uma única fase, picos de 

cristalinidade bem definidos da fase de carbeto de molibdênio. Já o carbeto Mo2C/C.A 

apresentou picos característicos da fase obtida para o Mo2C e picos das fases identificadas nos 

padrões cristalográficos do C.A, assim como o Ni-Mo2C/C.A, que também apresentou um pico 

relativo à fase do metal níquel. Faz-se necessário ressaltar que o catalizador Mo2C foi obtido 

através de condições diferentes dos demais carbetos, em termos de temperatura e de vazão 

volumétrica da fase gasosa. 
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Figura 4.4- Difratogramas dos materiais C.A, Mo2C, Mo2C/C.A e Ni-Mo2C/C.A: (*) Picos 

referentes à fase Quartzo do C.A.; () Picos referentes a fase Microlínio; (●) Picos referentes 

a fase Mo2C; () Picos referentes a fase Níquel. 

 

Estimativas para os tamanhos de cristalito foram realizadas através da metodologia de 

Scherrer a partir do padrão de difração obtido para cada material, utilizando o Programa X'Pert 

HighScore Plus. Na Tabela 4.1 são apresentadas essas estimativas juntamente com os padrões 

de referência utilizados para identificar cada amostra e sua estrutura cristalina verificada. 

Percebe-se que a adição do C.A ao Mo2C ocasionou uma pequena redução no tamanho do 

cristalito deste material, e a presença do níquel na estrutura aumentou esse valor. 

 

Tabela 4.1- Parâmetros obtidos a partir da estrutura dos materiais sintetizados. 
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Material 

Tamanho 

do cristalito 

(nm) - Método Scherrer 

Referência 

ICCD 

Parâmetros 

cristalográficos- 

Estrutura 

C.A. 
60,44 33-1161 Hexagonal 

Mo2C 
44,32 72-1683 Ortorrômbica 

Mo2C/C.A 
41,22 78-2315 Hexagonal 

Ni –Mo2C/C.A 
62,91 71-0242 Ortorrômbica 
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4.1.3. Espectrometria de Fluorescência de raios X (FRX) 

 

A Tabela 4.2 apresenta os percentuais elementares verificados nas amostras de C.A, 

Mo2C, Mo2C/C.A e Ni-Mo2C/C.A. Pode ser observado que o ferro é o principal componente 

da porção inorgânica do carvão ativado, seguido da sílica e do alumínio. Observa-se também, 

que após a síntese dos carbetos há uma redução significativa do percentual desses elementos, 

provavelmente devido ao processo de lixiviação do metal para a fase líquida (processo de 

síntese) ou mesmo sublimação pela fase gasosa (processo de ativação) nas etapas de 

aquecimento. Pode-se destacar o aumento do níquel no carbeto impregnado com esse metal, 

devido à adição desse elemento no material. 

 

Tabela 4.2- Percentuais dos metais na análise de FRX dos materiais. 

Elementos Mo2C (%) C.A (%) Mo2C/C.A (%) Ni-Mo2C/C.A (%) 

Mo 100,00 - 46.12 42,80 

Ni  - 0,14 0,06 28,40 

Fe - 66,94 26,25 8,77 

Si - 18,68 16,26 11,56 

Al  - 6,96 5,43 3,33 

Ti  - 2,36 1,93 1,05 

K  - 1,66 2,28 1,44 

Zn  - 0,88 0,23 0,10 

Ca  - 0,73 0,92 0,94 

Zr  - 0,65 0,08 0,09 

Cr  - 0,49 0,27 0,14 

Cu  - 0,34 0,10 0,25 

Outros -  0,17 0,05 1,14 

 

4.1.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com fonte de emissão de 

campo (FEG) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 

 

Na Figura 4.5 são apresentadas as imagens de MEV/FEG para o carvão do lodo ativado 

com aumentos de 5.000 a 50.000x. Pode ser observado que no C.A há presença de poros em 

sua estrutura, o que é indicativo de alta área superficial (Tabela 4.3). Segundo Claudino (2003), 
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uma vez ativado, o carvão apresenta porosidade interna comparável a uma rede de túneis que 

se bifurcam em canais menores e assim sucessivamente. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 4.5 - Micrografias para o C.A. Aumento de: (a) 5.000x, (b) 10.000x, (c) 20.000x e (d) 

50.000x. 

 

O Mo2C, apresentado nas imagens da Figura 4.6, com aumentos de 5.000 a 50.000x, 

exibiu aglomerados referentes a partículas irregulares e de formato não definido. Essas são 

indicativas da presença da fase carbeto de molibdênio. As mesmas características também 

foram observadas por Vieira (2010), que encontrou a formação de partículas aglomeradas de 

formato indefinido após a reação de carbonetação do heptamolibdato de amônio em reator de 

leito fixo a 660 °C. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 4.6 - Micrografias para o Mo2C. Aumento de: (a) 5.000x e (b) 10.000x, (c) 20.000x e 

(d) 50.000x. 

 

Através das imagens da Figura 4.7, para o Mo2C/C.A, com aumentos de 5.000 a 

200.000x, verifica-se a presença de partículas irregulares, típicas da fase Mo2C e aglomerados 

com presença de poros, verificadas nas fases encontradas no C.A (Figura 4.5). 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 4.7- Micrografias para o Mo2C/C.A. Aumento de: (a) 5.000x, (b) 10.000x., (c) 

100.000x e (d) 200.000x. 

 

Na estrutura encontrada na Figura 4.8, relativas ao Ni-Mo2C/C.A, utilizando aumentos 

de 5.000 a 50.000x, pode ser observado partículas do metal disperso sobre a superfície do 

suporte, assim como a presença de estruturas do tipo porosas e com aglomerados, indicativo da 

presença do C.A, o qual apresentou maior intensidade de regiões porosas. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 4.8 - Micrografias para o Ni-Mo2C/C.A. Aumento de: (a) 5.000x, (b) 10.000x, (c) 

20.000 e (d) 50.000. 
 

4.1.5. Distribuição dos diâmetros médios das partículas 

 

Os resultados das análises de distribuição granulométrica feitas com os materiais estão 

apresentados na Tabela 4.3 e na Figura 4.9 (a, b, c e d).  

De acordo com a Figura 4.9 (a), o Mo2C mostrou uma curva de distribuição de grãos 

trimodal, indicando a presença de três aglomerações de grãos diferentes, cada uma com um 

diâmetro médio de 2,13; 24,08 e 418,6 µm. Onde 50% apresentam diâmetros menores que 36,69 

µm e 90% menores que 246,20 µm. 

O C.A (Figura 4.9 – b) também mostrou uma distribuição dos diâmetros dos grãos 

trimodal, onde 50% das partículas apresentaram diâmetros abaixo de 18,30 µm e 90% abaixo 

de 31,32 µm. As médias da distribuição em volume dos diâmetros das partículas foram de 2; 8 

e 32 µm. Percebe-se então que o C.A apresentou valores menores de distribuição dos diâmetros 

das partículas, quando comparado ao Mo2C. 
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A distribuição granulométrica do material Mo2C/C.A (Figura 4.9 - c) teve característica 

monomodal, sendo que 50% das partículas apresentaram diâmetros abaixo de 26,78 µm e 90% 

exibiram diâmetros abaixo de 62,05 µm. O diâmetro médio da distribuição em volume da 

partícula foi 35,93 µm. Essa redução, quando comparado ao diâmetro médio do Mo2C, pode 

ser atribuída à presença do suporte C.A, o qual apresentou diâmetro médio da distribuição de 

grãos menor. 

O Ni-Mo2C/C.A (Figura 4.9 - d) mostrou distribuição de diâmetro de grão bimodal, 

indicando a existência de duas aglomerações de grãos diferentes, onde 50% das partículas 

apresentaram diâmetros inferiores a 29,37 µm e 90% diâmetros inferiores a 54,52 µm. Os 

diâmetros médios das distribuições de grãos em volume das partículas foram 14,32 e 418,6 µm.  

Comparando as curvas relativas às amostras de carbetos, observa-se que a adição do 

níquel provocou o estreitamento da curva de distribuição do diâmetro do grão, o que significa 

que na amostra Ni-Mo2C/C.A há mais grãos com diâmetro próximo da média do que nas 

amostras de Mo2C e Mo2C/C.A. A presença do níquel também está associada a um aumento no 

diâmetro médio da partícula do Mo2C/C.A. Essas diferenças de tamanho podem ser observadas 

nas imagens de MEV apresentadas no Item 4.1.4.  

 

Tabela 4.3- Distribuição granulométrica dos materiais. 

*Distribuição em volume. 

Material 
Diâmetro 

(10%) (µm) 

Diâmetro 

(50%) (µm) 

Diâmetro 

(90%) (µm) 

Diâmetro médio* 

(µm) 

HMA 
5,67 96,57 216,4 104,6 

Mo2C 
5,81 36,69 246,20 85,66 

C.A 
3,87 18,30 31,32 18,02 

Mo2C/C.A 
8,07 26,78 62,05 35,93 

Ni-Mo2C/C.A 
14,93 29,37 54,52 45,10 

Zeólita Z13X 
1,41 4,88 43,07 17,58 

Zeólita RT12 
1,56 5,31 44,89 17,83 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 4.9- Distribuição dos diâmetros das partículas para o: (a) Mo2C, (b) C.A, (c) 

Mo2C/C.A, (d) Ni-Mo2C/C. 

 

4.1.6. Área superficial, volume e tamanho de poros – B.E.T 

 

Na Tabela 4.4 são apresentados os valores de área superficial, volume e tamanho dos 

poros dos materiais estudados, obtidos pelo método B.E.T e na Figura 4.10 (a, b, c e d) estão 

mostradas as isotermas de adsorção/dessorção dos materiais sintetizados.  

Como pode ser observado na Tabela 4.4, o carvão do lodo depois de ativado, bem como 

o carbeto suportado apresentaram área superficial mais elevada, quando comparada ao carvão 

antes da ativação, ao carbeto de molibdênio puro e ao carbeto com adição de Ni. Esse efeito se 

deve à eficiência do agente ativante KOH adicionado à ativação física (atmosfera de N2). O 

carvão ativado apresentou aumento na área superficial assim como no volume total de poros, 

indicando assim o importante papel dos processos de ativação química e física utilizados. De 

acordo com Romanos et al. (2012), o KOH utilizado na ativação química se reduz ao metal 

potássio em temperaturas maiores que seu ponto de fusão, conseguindo penetrar as lamelas da 
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estrutura do carvão, favorecendo assim sua porosidade, o que justifica aumento da área 

superficial e volume dos poros. 

 

Tabela 4.4 -Valores obtidos pelo método B.E.T. 

SB.E.T= área superficial pelo método de B.E.T; Vp= Volume específico total dos poros; Tp= Tamanho médio dos 

poros. 

 

Nota-se também uma redução na área superficial específica para o catalisador 

impregnado com níquel. Provavelmente, esse elemento se depositou na superfície, obstruindo 

parte dos poros, reduzindo, assim, o volume destes. Porém, a presença do Ni em catalisadores 

de Mo tem efeito promotor significativo, o que pode compensar a perda de área superficial, 

com ganhos em atividade catalítica. Xiao et al. (2001) estudaram a obtenção de carbetos 

bimetálicos de molibdênio e cobalto e obtiveram áreas superficiais de 15,5-39,6 m²/g, o que é 

inferior ao observado para o material aqui obtido, devido à presença do suporte. 

O Mo2C apresentou valores semelhantes aos encontrados por Volpe & Boudart (1985) 

e Choi et al. (2000), os quais obtiveram para tal material uma área específica de 51 m2/g e 49 

m2/g respectivamente. Furimsky (2003) mostrou em seus estudos que a atividade de Mo2C para 

a hidrogenação do benzeno, expressa por unidade de superfície, aumentou com o aumento do 

tamanho das partículas e diminuição da área superficial dos cristalitos de Mo2C e mais que 

duplicou quando a área diminuiu de 84 a 49 m2/g. Isso contrasta com as tendências bem 

conhecidas estabelecidas para catalisadores convencionais. 

Material SB.E.T (m²/g) Vp (cm³/g) Tp (nm) 

Carvão bruto do lodo 
13 0,03 4,6 

C.A do lodo 
141 0,12 3,5 

Mo2C 
45 0.06 5,8 

Mo2C/C.A 
73 0,08 4,3 

Ni-Mo2C/C.A 
44 0,05 4,6 

Zeólita 13X 
480 0,32 2,6 

Zeólita RT12 
306 0,24 3,2 
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Em geral, ressaltam-se valores pequenos de volume dos poros para os materiais 

sintetizados. Castro (2009), utilizou moléculas longas de triacilglicerídeos para obtenção de 

biodiesel utilizando o catalisador MCM-41. O autor comenta que uma das principais 

características desse catalisador é sua elevada área superficial (>700 m2/g), volume poroso 

(>0,5 mL/g) e diâmetro de poro (2 a 10 nm). Di Serio et al. (2006) associaram a conversão do 

óleo de soja no processo de transesterificação metílica ao tamanho dos poros. Ou seja, poros 

largos (>>2 nm), permitiram maior acesso do óleo e do álcool aos sítios ativos. Logo, os 

materiais utilizados como catalisador no presente trabalho (carvão e carbetos) apresentam poros 

com tamanhos largos (3,5 – 5,8 nm). Já as zeólitas, por apresentarem estrutura cristalina 

microporosas, exibiram maior área superficial que os demais materiais. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 4.10- Isotermas de adsorção/dessorção para os materiais: (a) C.A., (b) Mo2C, (c) 

Mo2C/C.A e (d) Ni – Mo2C/C.A. 

 

Na Figura 4.10 (a) está apresentada a isoterma de adsorção obtida para o carvão ativado. 

Segundo classificação da IUPAC, a forma da curva identificada para este material, se 
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caracteriza como uma isoterma do tipo IV, a qual é obtida quando há condensação capilar, onde 

pode ser observada a formação de monocamada seguida de enchimento dos poros. Esta isoterma 

é característica de amostras com poros no intervalo de mesoporos a macroporos, onde a 

formação de multicamadas de adsorção é possível, mas limitada à dimensão das porosidades 

do material, segundo Ertl et al. (2008).  

Na Figura 4.10 (b) está mostrada a isoterma de adsorção para o carbeto puro. Observa-

se que o Mo2C apresentou uma Isoterma do tipo II, que é a isoterma mais comum de ser 

encontrada em medidas de adsorção e ocorrem em sistemas não porosos (Ertl et al., 2008).  

Nas Figuras 4.10 (c) e (d) são expostas as isotermas para o Mo2C/C.A e Ni-Mo2C/C.A, 

respectivamente. Pode-se observar que a presença do carvão ativado promoveu mudanças nas 

características de adsorção e dessorção do Mo2C, ainda que a isoterma permaneça do tipo II. 

 

4.2. Caracterização do óleo de soja  

 

4.2.1. Análise Termogravimétrica -TG 

 

Na Figura 4.11 são apresentadas as curvas TG do óleo de soja. Observa-se que a perda 

de massa do óleo de soja ocorre entre 220 e 520 ºC e, corresponde essencialmente à eliminação 

de triacilgliceróis provenientes do óleo vegetal (Fonseca & Yoshida, 2009). 

 

 

Figura 4.11 - Analise de TG do óleo de soja. 
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4.2.2. Espectroscopia com transformada de Fourier na região do 

infravermelho (FTIR) 

 

Os espectros de FTIR das amostras de óleo de soja estão apresentados na Figura 4.12.  

 

 

Figura 4.12 - Espetro de infravermelho do óleo de soja. 

 

Os espectros obtidos por FTIR apresentam modos e combinações vibracionais de grupos 

funcionais dos ácidos graxos presentes na composição química do óleo de soja, com bandas de 

absorção de maior intensidade na região de 3.050 e 2.800 cm-1, que podem ser atribuídas às 

vibrações de deformação axial das ligações C-H dos grupamentos metila (CH3), metileno (CH2) 

e das ligações duplas (=C–H) (García-González, 2013). 

As bandas com intensidade intermediária, as quais aparecem na região de 1.500 a 1.300 

cm-1, são originárias das vibrações de deformação angular das ligações C-H dos grupamentos 

metila e metileno. A banda que aparece aproximadamente na região de 1.715 cm-1 é referente 

às vibrações de deformação axial do grupo carbonila (C=O) presente nos grupos ésteres 

constituintes dos triacilglicerídeos. Na região de 1.300 a 900 cm-1, que contém parte da região 

de “impressão digital” dos compostos, encontram-se as bandas de absorção referentes às 

vibrações de deformação axial da ligação C-O dos ésteres constituintes dos triacilglicerídeos 

(García-González, 2013).  
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4.3. Processo de transesterificação metílica do óleo de soja 

 

Para a avaliação da conversão do óleo de soja nas reações de transesterificação metílica, 

foi construída uma curva modelo de calibração utilizando Biodiesel comercial B100 e óleo de 

soja em diferentes concentrações, empregando a técnica da análise do NIR. Segundo Honorato 

et al. (2007), a construção de modelos de calibração multivariada envolve várias etapas, como 

o planejamento do experimento, a avaliação e o pré-processamento dos dados, a construção do 

modelo propriamente dito e a aplicação do modelo selecionado para as previsões. 

 

4.3.1. Análise de espectroscopia no Infravermelho próximo (NIR) 

 

Para obter os espectros utilizou-se toda a faixa espectral encontrada (de 3800 a 11200 

cm-1). Durante a obtenção experimental dos espectros houve oscilações na linha base dos 

mesmos, visto que não é possível repetir a mesma posição da cubeta com a amostra no 

instrumento em todos os intervalos, assim como há interferências de ruídos instrumentais e 

ambientais. Na Figura 4.13 é mostrado o gráfico com os espectros brutos das amostras padrões 

de calibração, juntamente com a descrição das suas principais regiões na análise no NIR. 

 

 

 

 

Figura 4.13- Espectros brutos das 11 amostras da curva de referência. 
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De acordo com De Lira (2010), os espectros de biodiesel mostram bandas de primeiro 

sobretom (5000 – 6000 cm-1), segundo sobretom entre 8000 – 8700 cm-1 e regiões de 

combinação (6600 - 7700 cm-1) e 6000 - 4000 cm-1 de estiramento C–H. Em adição, o segundo 

sobretom de C=O aparece em torno de 5500 cm-1. Bandas de combinações envolvendo C=O e 

C–H ocorrem na região de 4760 a 4450 cm-1. 

A fim de corrigir os problemas de interferências descritos anteriormente, foram testados 

alguns tipos de pré-tratamento aplicáveis às amostras. Para a correção da linha base utilizou-se 

a Baseline e para a suavização dos ruídos o Smoothing (filtro com janela de 15 pontos). Os 

espectros derivados das 11 amostras padrões, após a aplicação dos pré-processamentos, estão 

apresentados na Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14- Espectros pré-processados das 11 amostras da curva de referência. 

 

Na Figura 4.15 está apresentad a curva padrão construída a partir do modelo PLS (Partial 

Least Squares regression) para a concentração de biodiesel analisada após o pré-processamento 

para o conjunto de validação. O parâmetro de concentração demonstrou um R2 de 0,998, 

apresentando então uma boa correlação entre os pontos, considerando assim o modelo 

satisfatório para a análise. 
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Figura 4.15- Curva de referência (valores previstos x valores calculados). 

 

A partir da calibração, os espectros das amostras obtidas nos experimentos de 

transesterificação foram coletados, utilizando a mesma faixa espectral e mesmo pré-tratamento 

descritos anteriormente.  

Knothe (1999) relata a existência de duas faixas no espectro NIR que permitem 

distinguir o óleo de soja e o biodiesel: 4430-4425 cm-1 e 6005 cm-1. Nas duas regiões o éster 

metílico apresenta bandas afiadas, enquanto o óleo como matéria-prima apresenta apenas 

ombros. Esse fenômeno pode ser observado na Figura 4.16, na qual se encontram os espectros 

na região NIR do óleo de soja e do biodiesel metílico obtido no presente estudo. 

 

 

Figura 4.16- Espectros das amostras de óleo de soja e biodiesel metílico na região NIR. 
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Na Figura 4.17 estão apresentados os espectros brutos (a) e após pré-tratamento de todas 

as amostras de biodiesel metílico obtidos nessa análise (b), antes dos experimentos cinéticos. 

 

 

 

Figura 4.17- Espectros brutos (a) e pré-processados (b) das amostras avaliadas. 

 

Realizados os experimentos cinéticos, fez-se a análise no NIR para obter os valores de 

conversão do óleo em ésteres metílicos. Na Figura 4.18 estão apresentados os espectros brutos 

(a) e pré-processados (b) das amostras obtidas no estudo cinético. 

 

a) 

b) 
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Figura 4.18- Espectros brutos (a) e pré-processados (b) das amostras do estudo cinético. 

 

4.3.2. Avaliação da atividade dos catalisadores 

 

No estudo da reação de transesterificação metílica do óleo de soja foram avaliados os 

seguintes parâmetros: natureza do catalisador (Mo2C, Mo2C/C.A; Ni-Mo2C/C.A, zeólita 13X, 

zeólita RT12), percentual do catalisador em relação à massa do óleo de soja (1, 2, e 5%), tempo 

de reação (3 e 5 h), razão molar óleo/álcool (1/6, 1/9, 1/12 e 1/18), pH inicial do meio reacional 

(2,0 a 8,5) e velocidade de agitação da fase líquida (450 e 600 rpm). A temperatura e pressão 

do meio reacional foram mantidas constantes para todos os experimentos (65 oC e 1 atm). Os 

valores de pH iguais a 4,0; 4,5 e 5,0 foram obtidos sem adição de qualquer ácido ao meio 

reacional, ou seja, o pH proveniente principalmente da natureza do catalisador. A variável 

a) 

b) 
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resposta foi a conversão do óleo de soja, a qual foi calculada considerando a razão entre a massa 

do óleo residual, obtida com o auxílio da curva de calibração, e sua massa inicial, subtraída de 

100%. Os resultados encontram-se na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5- Conversão do óleo de soja em diferentes condições de operação. 

Ensaio Catalisador Tempo (h) %Catalisador Óleo/Metanol 
Agitação 

(rpm) 
pH 

Conversão 

(%) 

1 C.A 3 2 1/12 450 4,5 15,56 

2 C.A 3 2 1/18 450 4,5 9,77 

3 Mo2C 3 1 1/12 450 5,0 17,93 

4 Mo2C 3 5 1/12 450 5,0 11,65 

5 Mo2C 5 1 1/12 450 5,0 23,02 

6 Mo2C 3 2 1/12 450 5,0 21,44 

7 Mo2C 5 2 1/12 450 5,0 23,07 

8 Mo2C 5 5 1/12 450 5,0 14,77 

9 Mo2C 3 1 1/6 450 5,0 4,67 

10 Mo2C 3 1 1/9 450 5,0 5,04 

11 Mo2C 3 1 1/18 450 5,0 12,1 

12 Mo2C 3 1 1/12 600 5,0 13,3 

13 Mo2C 3 1 1/12 450 2,0 14,96 

14 Mo2C/C.A 3 1 1/12 450 4,0 14,26 

15 Mo2C/C.A 3 2 1/12 450 4,0 18,34 

16 Mo2C/C.A 3 5 1/12 450 4,0 18,39 

17 Mo2C/C.A 5 1 1/12 450 4,0 23,44 

18 Mo2C/C.A 5 2 1/12 450 4,0 19,06 

19 Mo2C/C.A 5 5 1/12 450 4,0 14,34 

20 Mo2C/C.A 3 1 1/12 450 7,0 7,93 

21 Mo2C/C.A 3 1 1/12 450 8,5 11,85 

22 Mo2C/C.A 3 1 1/12 450 2,0 10,48 

23 Mo2C/C.A* 5 1 1/12 450 4,0 20,08 

24 Ni-Mo2C/C.A 3 1 1/12 450 4,5 12,45 

25 Ni-Mo2C/C.A 3 2 1/12 450 4,5 9,05 

26 Ni-Mo2C/C.A 3 5 1/12 450 4,5 21,70 

27 Ni-Mo2C/C.A 5 1 1/12 450 4,5 17,27 

28 Ni-Mo2C/C.A 5 2 1/12 450 4,5 15,44 

29 Ni-Mo2C/C.A 5 5 1/12 450 4,5 19,34 

30 Zeólita 13X 5 1 1/12 450 8,0 10,7 

31 Zeólita RT12 5 1 1/12 450 4,5 7,94 

32 Sem catalisador 3 1 1/12 450 6,0 6,61 

*Catalisador recuperado 



Capítulo IV – Resultados e discussão   93 
 

Angelinne Costa Alexandrino - 09/2017 
 

Após a estimativa das conversões do óleo de soja em biodiesel, foi avaliada a influência 

de alguns parâmetros empregados no processo de transesterificação. Essas influências estão 

representadas nas Figuras 4.19 a 4.22. Para essas avaliações, foi considerado que para a faixa 

de pH entre 4 e 5,0 não houve alteração significativa da conversão. 

 

4.3.3. Influência da natureza do catalisador e do tempo de reação 

 

Para verificar a influência do catalisador e do tempo reacional, foram mantidos 

constantes o percentual mássico de catalisador = 1%, a razão molar óleo/metanol (1/12), os 

tempos de reação de 3 e 5 horas, pH entre 4 e 5,0, temperatura (65 ºC) e velocidade de agitação 

da fase líquida 450 rpm. Na Figura 4.19 é mostrado o comportamento da conversão para os 

diferentes tipos de materiais catalíticos. 

Nota-se que, independentemente da natureza do catalisador, o tempo de 5 h de reação 

permitiu um aumento da conversão do óleo de soja. Isto mostra que, nesse tempo de reação não 

se observa perda de atividade dos catalisadores, havendo assim, necessidade de prolongar a 

reação por um tempo superior ao estudado.   

 

 

Figura 4.19- Influência da natureza do catalisador e do tempo de reação na conversão do óleo. 

 

Os catalisadores que apresentaram melhores valores da conversão no tempo de reação 

de 5 h foram o Mo2C (23,02 %) e Mo2C/C.A (23,44 %). Porém, são valores ainda baixos 

indicando uma baixa atividade desses materiais nas condições operacionais utilizadas. Além 

disso, pode-se afirmar uma baixa interação do carvão junto aos catalisadores avaliados, embora, 
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a área especifica do catalisador Mo2C tenha sido favorecida de 45 para 73 m2/g com a 

impregnação do suporte. Em relação ao catalisador Ni-Mo2C/C.A, a dopagem com níquel com 

um percentual de 20%, provavelmente ocupou parte dos sítios catalíticos, bloqueando parte da 

entrada do óleo, o que fez reduzir a área superficial bem como o volume de poros. Além disso, 

razão mássica Ni/Mo = 1, pode ter tido certa influência nesses resultados. Entretanto, uma das 

principais características de um catalisador consiste nos seus sítios ácidos ou básicos adquiridos 

principalmente no processo de ativação química ou mesmo podem estar relacionados à natureza 

dos constituintes do catalisador. No presente trabalho, apenas o suporte do catalisador (carvão) 

foi ativado com KOH e na sequencia neutralizado com HCl e lavagens sucessivas com água. 

Valores de conversões baixas, provavelmente, podem ser justificados em razão do caráter sem 

expressividades de sítios ácidos ou básicos dos materiais utilizados (necessitaria, portanto, a 

adição de uma fase ativa com essas características), ou o baixo tempo de reação ou as condições 

reduzidas de operação, como a temperatura e a pressão. Ressalta-se, porém, que mesmo nessas 

condições o biodiesel foi formado. 

Silva (2011), estudando a cinética de transesterificação do óleo de algodão, utilizando 

catalisadores de NiO e MoO3 suportados em MCM-41, mostrou que a taxa de conversão dos 

triacilglicerídeos em ésteres alcoólicos aumenta à medida que o tempo de reação se prolonga. 

Zhao et al. (1996) explicam que a zeólita MCM-41 utilizada no processo de 

transesterificação, por ser um material inativo cataliticamente, necessitaria de uma fase ativa 

que venha promover ao catalisador propriedades ácidas ou básicas (Lewis ou Brönsted), 

visando melhorar a performance do catalisador. 

Tavares (2010) comenta que para aumentar a conversão do óleo à biodiesel é necessário 

aumentar a quantidade de catalisador ou o tempo de reação. Utilizando no processo de 

transesterificação metílica do óleo de babaçu o catalisador óxido de bário (5%) em alumina, 

com 2% mássico de catalisador, tempo de reação de 1 – 8 h, o rendimento em biodiesel foi de 

0,4 a 8,8 %, aumentando para 92% em 16 horas. 

Domingos (2010) estudou a transesterificação de óleos vegetais com o catalisador óxido 

de zinco (área superficial = 8 m2/g) em condições de temperatura entre 110 a 230 oC, razão 

molar óleo/metanol = 1/8 e 1/13 e percentual de catalisador de 3 a 10%.  Para a razão molar 

álcool/óleo = 8/1, T = 180 oC; percentual de catalisador = 10%, a conversão foi de 4,34%. Para 

as condições, razão molar álcool/óleo = 13/1, T = 180 oC; percentual de catalisador = 10%, a 

conversão foi de 5,09%. Já para a temperatura de 230 ºC, álcool/óleo = 13:1, a conversão do 

óleo foi em torno de 88%. Isto mostra que razões molares álcool/óleo mais elevadas com 
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também temperaturas, podem promover melhor a reação de transesterificação de óleos. A 

temperatura exerce um papel importante sobre a conversão do óleo. 

Macedo et al. (2006) estudaram a transesterificação metílica do óleo de soja na presença 

de Al2O3, Al2O3 dopada com óxido de estanho e óxido de zinco. As reações foram conduzidas 

a 60 ºC por 4 horas na presença de 0,5 % de catalisador e razão molar óleo/álcool de 1/6. No 

estudo, os autores concluíram que as amostras de Al2O3 dopadas com SnO e ZnO apresentaram 

percentuais de conversão acima de 80%, mesmo com menor área superficial e força ácida. Para 

o catalisador Al2O3 o percentual de conversão foi cerca de 30%.  

Di Serio et al. (2006) estudaram a transesterificação metílica do óleo de soja na presença 

de hidrotalcita, hidrotalcita dopada com óxido de magnésio e o próprio óxido de magnésio puro. 

No estudo, os autores constataram um percentual máximo de 90% para a hidrotalcita sem óxido, 

mesmo esta apresentando força básica inferior aos demais catalisadores. Os autores atribuíram 

este fato à presença de largos poros (>> 20 Å), os quais permitiram o acesso dos reagentes (óleo 

e álcool) aos sítios ativos. 

Embora não ter sido representado na Figura 4.19, o resultado do ensaio realizado sem a 

presença do catalisador, em razão do diferente valor do pH (6,0), observa-se na Tabela 4.5 que 

a conversão do óleo de soja foi baixa e igual a 6,61%, indicando um papel importante, no 

presente trabalho, dos catalisadores utilizados no processo de transesterificação do óleo de soja.   

Os resultados dos ensaios realizados apenas com o carvão ativado do lodo (Tabela 4.5) 

mostram em algum nível a atividade desse material junto à reação de transesterificação do óleo 

de soja. A conversão alcançada foi de 15,56 % com percentual mássico de 2%, tempo de reação 

de 3 h, fator de diluição de 1/12, temperatura de 65 oC, velocidade de agitação de 450 rpm e pH 

= 4,5. Ou seja, os elementos óxidos que constituem o carvão, por si só, bem como o processo 

de ativação físico–química, apresentam influência, mesmo nas condições operacionais 

utilizadas, na conversão do óleo de soja para produção de biodiesel. Acredita-se que um 

tratamento ácido desse material, concedendo-lhe maior tempo de reação, em maior percentual 

mássico e maior temperatura, a conversão do óleo de soja venha ser favorecida. 

Os experimentos realizados com as zeólitas (Ensaios 30 e 31), em meio básico, 

percentual mássico de catalisador de 1%, tempo de reação de 5 h, fator de diluição óleo/álcool 

igual a 1/12, velocidade de agitação de 450 rpm e temperatura de 65 ºC, apresentaram elevada 

área especifica e volume de poros, e tamanho médio de poros inferior quando comparados aos 

demais materiais utilizados nas reações. É provável que a molécula do óleo (em razão do seu 

tamanho) tenha tido dificuldades de penetrar no interior dos poros desse catalisador, visto que 

as zeólitas apresentam tamanho dos poros muito pequeno, sendo do tipo microporo. 
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Provavelmente este fato justifique o baixo valor obtido na conversão do óleo, ou mesmo a baixa 

temperatura da reação. 

Karmee & Chadha (2005), utilizaram a zeólita Hβ no processo de transesterificação do 

óleo de Pongamia pinnata nas condições de 120 ºC por 24 h com razão molar de 10:1. Essa 

zeólita apresentou sítios ácidos de Brönsted-Lowry sendo a conversão obtida em torno de 59%. 

Zeólitas básicas, do tipo NaX, foram utilizadas na metanólise do óleo de soja, na temperatura 

de 150 oC, tempo de 24 h e razão molar óleo/metanol = 1/15. Conversões superiores a 90% em 

monoésteres metílicos foram obtidas.  

Observa-se, portanto, que as condições operacionais utilizadas pelos autores acima, 

apesar das zeólitas serem de outra natureza, são superiores a utilizadas no presente trabalho. 

 

4.3.4. Influência da razão molar óleo/metanol 

  

O fator de diluição representado pela razão óleo/metanol e sua influência na conversão 

do óleo de soja pode ser observado na Figura 4.20. Esses resultados foram obtidos com o 

percentual mássico do catalisador = 1 %, tempo de reação de 3 h, velocidade de rotação de 450 

rpm, temperatura de 65 oC e pH = 5,0, utilizando como catalisador o Mo2C. Nota-se que é nítida 

a razão molar óleo/metanol = 1/12 como o valor que favoreceu a melhor conversão do óleo de 

soja na reação de transesterificação. 

 

 

Figura 4.20- Influência da razão molar óleo/metanol na conversão do óleo. 
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Silva (2011) afirmou que, para a transesterificação do óleo de algodão, a fim de garantir 

um percentual de conversão elevado (>95%), faz-se necessário ampliar os valores da razão 

molar de óleo/álcool para cerca de 1/6. Acrescenta ainda que no processo de transesterificação 

uma razão molar óleo/álcool maior que 1/15 pode influenciar na separação do glicerol que se 

encontra misturado ao biodiesel. 

Encinar et al. (2002) avaliaram o comportamento da reação de transesterificação etílica 

do óleo de alcachofra com 1% de hidróxido de sódio, razão molar de óleo:álcool de 1/3 a 1/15, 

temperatura de  75 ºC e tempo de 2 h. Na condição de 1/12 a conversão aumentou de 62,1 (razão 

1/3) para 94,5%, Entretanto, ao utilizarem a razão molar 1/15 a conversão foi reduzida para 

89,8 %, e além disso, ocorreu a solubilização do glicerol no álcool promovendo dificuldades 

no processo de separação desses produtos.  

A razão molar óleo/metanol = 1/12 foi também estudada na reação de transesterificação 

do óleo de soja refinado por Kouzu et al. (2008), na presença do catalisador CaO. Os autores 

encontraram um rendimento em biodiesel da ordem de 93% em 1 h de reação.   

No presente trabalho, para os ensaios realizados com o catalisador C.A do lodo, os 

resultados apresentados na Tabela 4.5 mostram que a razão molar óleo/metanol de 1/12 é a 

melhor para tratar a reação em estudo (conversão de 17,93% contra 12,1 % para a razão 1/18). 

 

4.3.5. Influência do pH na reação 

 

Os valores estudados do pH inicial do meio reacional, para os ensaios realizados com 

os três catalisadores à base de molibdênio, foram: 2,0 (com adição de HCl); 4,0; 4,5 e 5,0 (sem 

qualquer adição de ácidos); 7,0 e 8,5 com adição de NaOH. As condições de operação para a 

análise da influência do pH foram: percentual mássico de catalisador de 1%, tempo de reação 

de 3 h, razão molar óleo/metanol = 1/12, velocidade de agitação de 450 rpm e temperatura de 

65 ºC. Os resultados estão apresentados na Figura 4.21, na qual foi realizado um único ensaio 

com o catalisador Ni-Mo2C/C.A para o pH 4,5, em razão das melhores conversões terem sido 

obtidas em torno desse pH. 

A presença de catalisadores homogêneos do tipo ácido ou básico, quando adicionados à 

reação de transesterificação de óleos em presença de catalisadores heterogêneos, por se tratar 

de um processo híbrido, pode ocasionar benefícios ou prejuízos à reação. É provável que na 

reação de transesterificação metílica do óleo de soja esses reativos (HCl e NaOH) tenham 

favorecido a formação de glicerinas reduzindo a conversão de óleo no processo, ou mesmo, 
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reagindo com o álcool com maior intensidade, reduzindo o percentual do metanol frente ao óleo 

de soja, ou seja, ocasionando a redução do valor da razão molar 1/12, para processar a reação.  

 

 

Figura 4.21- Influência do pH inicial do meio reacional na conversão do óleo. 

 

Segundo Suarez et al. (2007), para o caso do ácido, uma carbonila do triglicerídeo sofre 

um ataque ácido, formando um carbocátion. A seguir, este carbocátion sofre um ataque 

nucleofílico de uma molécula do álcool, formando um intermediário tetraédrico, que então leva 

à formação de um diacilglicerídeo e um éster, juntamente com a regeneração da espécie H+ e, 

por meio de processos semelhantes serão formados os monoacilglicerídeos e a glicerina. 

Além disso, segundo Venkateswarulu et al. (2014) ésteres na presença de base, tais 

como um anion alcoolátrico formam um intermediário anionico que pode dissolver ou 

promover a reação inversa favorecendo o éster original ou formar um novo éster. Estas 

possibilidades podem reduzir a conversão do óleo ou o percentual de biodiesel produzido. 

Ramos et al. (2011), relataram que o meio básico conduz a formação de sabões que 

inibem a alcoólise ou diminuem o rendimento do processo.  

Considerando os resultados encontrados, no presente trabalho, para o catalisador 

Mo2C/C.A em meio básico (pH = 8,5) e ácido (pH = 2,0), de acordo com os resultados 

apresentados na Tabela 4.5, a conversão se apresentou praticamente similar mostrando que nas 

condições operacionais estudadas a adição de ácido ou base, praticamente não interfere no valor 

da conversão do óleo. 

Macedo et al. (2006) explanaram que na reação de transesterificação as taxas de 

conversões são mais elevadas para as reações realizadas em meio básico. Malins et al. (2015) 
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afirmaram que quando os ácidos graxos se apresentam em quantidades superiores a 1%, na 

presença do NaOH, a desvantagem dessa base é que podem ocasionar a formação de sabões, 

gerando quantidades elevadas de águas residuais reduzindo o rendimento dos ésteres formados. 

Coelho (2016) comentou que a catálise ácida homogênea é geralmente muito mais lenta 

quando comparada à catálise alcalina, necessitando, portanto, de temperaturas mais elevadas. 

Além disso, o processo ácido apresenta maior potencial corrosivo e os resíduos gerados são 

mais perigosos. Uma característica importante é que o catalisador ácido não é afetado pela 

presença de ácidos graxos, permitindo o uso de matéria-prima de baixo valor agregado sem 

ocorrer a formação de sabões durante a reação, resultando em menores custos de separação. 

 

4.3.6. Influência do percentual de catalisador 

 

A influência do percentual mássico para os três catalisadores utilizados na conversão do 

óleo de soja pode ser observada na Figura 4.22. Para estes ensaios foram mantidas constantes 

o tempo de reação de 3 h, a razão molar óleo/metanol de 1/12, a velocidade de agitação de 450 

rpm, a temperatura de 65 oC e o pH entre 4,0 e 5,0. 

 

 

Figura 4.22- Influência do percentual mássico de catalisador na conversão do óleo. 
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conversão de 21,7% foi obtida para o percentual de 5%. Entretanto, observa-se para o 

catalisador Mo2C que a reação é limitada ao percentual mássico de catalisador de 2% (Tabela 

4.5), onde a conversão máxima obtida foi em torno de 23%. 

Lam et al. (2009) estudaram o processo de transesterificação de óleos residuais 

domésticos, na pressão de 10 atm, velocidade de agitação de 350 rpm e carga de catalisador 

variando de 1 a 8%, na presença de óxidos de estanho sulfatado. Os pesquisadores mostraram 

que o aumento da quantidade de catalisador aumentou a quantidade de oleato de metila formado 

em razão do aumento de sítios ativos necessários para que a reação ocorra. Concluíram ainda 

que existe um limite em que o aumento desse percentual torna insignificante a variação na 

conversão. Segundo os autores, à medida que o catalisador é introduzido na mistura reacional, 

a sua área externa superficial de contato facilita a formação do éster. À proporção que este é 

produzido, ele atua como co-solvente, dissolvendo ambos os reagentes para se tornar uma só 

fase. Em seguida, a reação é controlada pela difusão dos reagentes até os sítios ativos, porém 

não pela carga do catalisador. Isto justifica que o aumento do percentual mássico do catalisador 

terá um efeito insignificante sobre o rendimento do produto formado.  

Shu et al. (2007) realizaram um estudo da produção do biodiesel a partir da 

transesterificação metílica do óleo de soja com catalisadores a base de zeólitas modificadas com 

lantânio. Observaram que, como a solubilidade do óleo de soja em metanol é limitada, a reação 

foi conduzida na interface destas duas fases. Uma vez que o éster formado atua tanto como 

reagente como produto, os reagentes ficaram em uma única fase e, neste caso, o efeito da 

quantidade de catalisador não foi notado nitidamente.  

 

4.3.7. Influência da velocidade de agitação 

 

Os ensaios 3 e 12 (Tabela 4.5) trataram da influência da velocidade de agitação (450 e 

600 rpm), na conversão do óleo de soja, mantendo-se constante o percentual do catalisador 

Mo2C e igual a 1%, tempo de reação de 3 h, fator de diluição 1/12 e pH = 5,0. Observa-se que 

o aumento da velocidade de agitação reduziu a conversão de 17,93% para 13,3% (600 rpm). 

Ou seja, a reação de transesterificação do óleo de soja parece estar limitada à velocidade de 

agitação de 450 rpm. Evidentemente que há necessidade de comprovar esse valor realizando 

novos ensaios em velocidades de agitação mais elevadas, 500 e 550 rpm, por exemplo, ou 

menores, como 300 rpm. 

 Krause (2008) afirmou que a intensidade da agitação é um dos parâmetros que apresenta 

influência significativa nas reações de transesterificações, em razão da interferência da 
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viscosidade do óleo usado. Segundo o autor, quanto maior for a velocidade de agitação maior 

ocorrerá a transferência dos triglicerídeos da fase óleo para a interface com o álcool.  

 Gerpen et al. (2004) relataram que é importante o processo de homogeneização da fase 

líquida nos processos de transesterificação homogênea e heterogênea. Ressaltaram ainda que 

após a homogeneização do sistema, a agitação vigorosa pode causar a dispersão de gotículas de 

glicerol no meio reacional.  Este fenômeno pode implicar em uma coalescência muito lenta do 

glicerol e, consequentemente, maior será o tempo requerido para separação do mesmo. 

  
4.3.8. Lavagem e reutilização do catalisador 

 

Segundo Regalbuto (2007), a maioria dos catalisadores não mantém sua atividade nos 

mesmos níveis por períodos indefinidos. Eles estão sujeitos à desativação, ao serem submetidos 

a subsequentes ciclos. Essa desativação catalítica pode ser causada por um fenômeno de 

envelhecimento, tal como uma mudança gradual na estrutura cristalina da superfície, ou pelo 

depósito de um material estranho sobre as porções ativas da superfície do catalisador. Este 

último processo poderá ser envenenamento ou entupimento do catalisador.  

No presente estudo, após o processo reacional foram observados resíduos de produtos e 

reativos na estrutura do catalisador. Visando o seu reuso em reações subsequentes, fez-se 

necessária uma limpeza desse material a fim de manter a sua atividade original. 

Apesar de nos experimentos não se ter observado desativação do catalisador ao 

aumentar o tempo de reação de 3 para 5 h, como precaução e visando a limpeza do mesmo, a 

avaliação da reutilização do catalisador foi realizado para o Mo2C/C.A (Tabela 4.5, ensaio 23), 

fixando o percentual mássico deste na mistura no valor de 1%, o tempo de 5 horas, a razão 

molar óleo/metanol de 1/12, velocidade de agitação de 450 rpm e pH do meio igual a 4,0.  

Observa-se que a reutilização do catalisador na reação de transesterificação do óleo de soja 

manteve a conversão de 20,08% e, portanto, próxima ao resultado da conversão quando o 

catalisador novo foi utilizado (23,44%). O hexano utilizado é um solvente recomendado para 

limpeza ou mesmo recuperação de catalisadores utilizados em processos de transesterificação 

de óleos vegetais. 

Bala et al. (2015) realizaram testes de reuso de diferentes catalisadores heterogêneos 

ácidos. Perdas na atividade catalítica após cada ciclo também foram observados. Segundo os 

autores, a desativação pode ser resultado do bloqueio dos sítios ativos por adsorção de 

intermediários e/ou produtos e reagentes da reação. 
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4.4. Caracterização do biodiesel produzido 

 

4.4.1. Espectroscopia com transformada de Fourier na região do 

infravermelho (FTIR) 

 

A amostra de biodiesel obtida no processo de transesterificação metílica do óleo de soja, 

referente à reação utilizando o catalisador Mo2C/C.A nas seguintes condições: 1% de 

catalisador, razão molar 1/12 (óleo/álcool) e tempo reacional de 5 h, foi caracterizada por FTIR, 

que está apresentada na Figura 4.23. Esta técnica qualitativa permite saber quais os grupos 

orgânicos mais importantes referentes aos componentes da amostra, e permite a distinção 

química do óleo de soja e biodiesel.  

 

 

Figura 4.23- Espetro de infravermelho de uma amostra do biodiesel produzido. 

 

Na região de 1800-1700 cm-1 são observadas bandas que podem ser atribuídos ao 

alongamento de C = O, típico dos ésteres, e, portanto, são comuns tanto nos ácidos graxos de 

ésteres metílicos quanto no espectro de óleo refinado. A região principal do espectro que 

permite a discriminação química entre o óleo de soja e seus ácidos graxos de ésteres metílicos 

está na faixa de 1500-900 cm-1, conhecida como região de "impressão digital". As bandas a 

1446 cm-1 correspondem ao estiramento assimétrico de -CH3 presente no espectro de biodiesel 

e ausente no espectro de óleo refinado (Soares et al., 2008).  
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O pico a 1377 cm-1 pode ser atribuído ao grupo de glicerol O-CH2 (mono, di e 

triglicerídeos), que está presente no espectro de óleo refinado e deve estar ausente no espectro 

dos ácidos graxos de ésteres metílicos (Dube et al., 2004).  

O alongamento de O-CH3, representado em 1196 cm-1, é típico do biodiesel. Outra 

região que permite a discriminação de ácidos graxos de ésteres metílicos e óleo refinado é em 

1075-1100 cm-1, cobrindo o alongamento axial assimétrico de O-CH2-Ce-CH2-OH, com os 

respectivos picos presentes apenas no espectro de óleo refinado (Rabelo et al., 2015). 

 

4.4.2. Densidade e Ponto de Fulgor 

 

A produção de biodiesel partindo de uma matéria-prima graxa qualquer envolve as 

etapas de extração do óleo e preparo da matéria-prima, reação de transesterificação, separação 

de fases, recuperação do álcool dos ésteres, recuperação do álcool da glicerina e purificação dos 

ésteres (biodiesel) e proporciona alterações em suas propriedades como a redução da 

viscosidade, da densidade e do ponto de fulgor do combustível (Parente, 2003; Albuquerque et 

al., 2009). A densidade depende da natureza da matéria prima utilizada e dos métodos de 

produção e purificação. Já o ponto de fulgor representa a temperatura mínima na qual a mistura 

combustível e ar tornam-se inflamáveis, e, sendo essa temperatura superior em relação ao ponto 

de fulgor do petrodiesel, proporcionará, deste modo, melhores condições de armazenamento, 

manuseio e transporte (Balat, 2010). 

Na Tabela 4.6 estão apresentados os valores encontrados nas análises de caracterização 

física de três amostras obtidas da reação de transesterificação metílica, em comparação com os 

valores especificados pela ANP Nº 45, 2014. 

 

Tabela 4.6– Análises de caracterização da amostra de biodiesel. 

Parâmetro 
Biodiesel 

produzido 
Especificação ANP (2014) 

Densidade a 20 ºC (kg.m-3) 901,5 850-900 

Ponto de Fulgor, mín (ºC) 141 100 

 

A densidade do biodiesel produzido no presente trabalho através da reação de 

transesterificação metílica do óleo de soja utilizando o catalisador Mo2C/C.A, nas condições 

1% de catalisador, razão molar 1/12 (óleo/álcool) e tempo reacional de 5 h, se apresentou 

próximo ao limite superior dentro das especificações da ANP. Segundo Gerpen (2006), o 
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biodiesel não contém aromáticos, mas contém ésteres metílicos com diferentes níveis de 

saturação. Ésteres insaturados têm baixo conteúdo energético considerando-se suas massas, 

mas, devido às suas altas densidades, eles têm mais energia por unidade de volume.  

Já o valor de ponto de fulgor encontrado se mostrou superior ao mínimo recomendado 

pela especificação da ANP. De acordo com Al-Zuhair (2007), pelo fato do biodiesel ter um 

ponto de fulgor relativamente mais elevado que o do diesel convencional, seu manuseio e 

armazenagem tornam-se mais seguros. 

 

4.5. Estudo e modelagem da cinética da reação 

 

4.5.1 Estudo cinético da reação de transesterificação do óleo de soja 

 

O catalisador escolhido para esse estudo foi o Mo2C/C.A, utilizando as seguintes 

condições operacionais: temperatura de 65 ºC, pressão atmosférica, agitação de 450 rpm, razão 

molar óleo/metanol = 1:12, pH = 4,0 e 1% de catalisador em relação à massa do óleo. O 

processo foi realizado em batelada totalizando 7 corridas reacionais. As análises do óleo de soja 

residual foram correspondentes aos seguintes tempos de interrupções das reações: 30, 60, 120, 

180, 240, 300, 360 min.  

Na Tabela 4.7 podem ser verificados os valores da conversão do óleo de soja obtidos 

em função do tempo em operação batelada. 

  

Tabela 4.7 – Estudo cinético da reação: conversão do óleo de soja e variação do pH com o 

tempo de reação. 

Experimento Tempo (min) Conversão (%) pH 

1 30 0,25 4,0 

2 60 5,29 4,0 

3 120 7,49 3,0 

4 180 17,01 3,5 

5 240 19,28 4,5 

6 300 23,06 4,5 

7 360 27,34 5,0 
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Na Figura 4.24 podem ser observados os valores de conversão do óleo de soja versus o 

tempo na reação de transesterificação a serem utilizados no modelo cinético para obtenção da 

constante cinética de velocidade da reação. 

 

 

Figura 4.24- Cinética da reação de transesterificação metílica do óleo de soja. 

 

Observa-se na Figura 4.24 que o comportamento dos pontos experimentais se assemelha 

a uma linha reta indicando um aumento linear da conversão em função do tempo de reação. 

Em relação ao pH do meio reacional, propõe-se que durante os 60 primeiros minutos de 

reação, a acidez do meio permanece constante, chegando a pH = 5,0 com o aumento do tempo 

de reação (360 min). Esse comportamento pode ser justificado em razão de no início da reação 

a fase líquida do meio reacional ser constituída do óleo de soja composto em sua totalidade de 

ácidos graxos, ou seja, linoleico, oleico, linolênico, palmítico e esteárico, e que, com o tempo 

esses compostos começam a dissociar-se no meio formando íons H+ em solução, que se 

dissociam na superfície dos sítios ativos do catalisador, promovendo assim, a redução do pH 

(3,0 e 3,5). À medida que a reação ocorre, esses elementos são adsorvidos nos sítios reagindo 

e formando os produtos, reduzindo assim a acidez do meio para o pH 5,0. 

Segundo Silva Filho (2010), o mecanismo da reação de transesterificação por catálise 

ácida é constituído por cinco etapas. Na primeira etapa, a baixa reatividade do nucleófilo 

(álcool) é compensada através da ativação da carbonila por efeito do catalisador. A segunda 

etapa corresponde à adição do álcool sobre a carbonila na superfície do sítio catalítico. Na etapa 

seguinte, no carbono intermediário tetraédrico, uma transferência de hidrogênio prepara o grupo 

de saída. Na quarta etapa, o éster graxo é formado pela eliminação de um diacilglicerídeo, 
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completando a substituição acílica. Finalmente, a última etapa corresponde ao equilíbrio ácido-

base, que restaura o catalisador. O diacilglicerídeo sofre mais duas substituições consecutivas, 

formando duas unidades adicionais do éster graxo, uma com o monoacilglicerídeo e outra com 

o glicerol. Esse mecanismo pode também explicar esse comportamento, no que diz respeito ao 

aumento da acidez do meio (o qual ocorreu nos tempos de reação de 120 e 180 min). Esse tempo 

corresponderia a terceira etapa do mecanismo proposto por Silva Filho (2010), a qual considera 

a presença de íons H+ em solução, sendo transferidos para formar o éster graxo (no sítio do 

catalisador), aumentando o pH à medida que os produtos são formados.   

 

4.5.2. Modelagem cinética 

 

O modelo utilizado para a reação de transesterificação metílica do óleo de soja, 

utilizando o catalisador Mo2C/C.A, foi do tipo pseudo homogêneo e, portanto, baseado nas 

equações apresentadas no Capítulo 2 (item 2.10.2). Fundamentado nessas equações, tendo em 

vista as condições operacionais utilizadas no presente trabalho serem compatíveis com as dos 

autores, e considerando as mesmas suposições discriminadas que reforçam o modelo pseudo 

homogêneo, as ordens de reação 1 e 2 foram avaliadas, a fim de averiguar o ajuste do modelo 

frente aos pontos experimentais. Ressalta-se, no presente trabalho, o baixo percentual mássico 

do catalisador utilizado em relação à fase líquida, o que reforça ainda mais a suposição do 

modelo pseudo homogêneo. As Equações seguintes (38 e 40) foram testadas de conformidade 

com a ordem. 

 

4.5.2.1. Cinética pseudo homogênea de 1ª ordem  

 

A Equação (33) é utilizada para esse comportamento. 

 

(−𝑟𝑨) =  −
𝑑𝑪𝑨

𝒅𝒕
= 𝑘𝐶𝐴        (33) 

 

Na forma integrada e em função da conversão, teremos a Equação (38). 

 

− ln(1 − 𝑋𝐴) = 𝑘𝑡         (38) 

 

A Equação acima é plotada na Figura 4.25, fornecendo a constante cinética da reação 

de transesterificação do óleo de soja, cujo valor foi de 0,0009 min-1. Observa-se um 
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comportamento linear indicando que a proposição de um modelo pseudo homogêneo de 1ª 

ordem é satisfatória. 

 

 

Figura 4.25- Teste para o modelo pseudo de 1ª ordem. 

 

4.5.2.2. Cinética pseudo homogênea de 2ª ordem  

 

A Equação (39) representa a taxa de reação para a ordem 2 e, a equação 40 foi utilizada 

para a avaliação do modelo pseudo homogêneo: 

 

(−𝑟𝑨) =  −
𝑑𝑪𝑨

𝒅𝒕
= k2CA

2         (39) 

 

A qual na forma integrada: 

 

1

1−𝑋𝐴
= 𝑘2𝐶𝐴𝑜𝑡         (40) 

 

Esta análise pode ser vista na Figura 4.26. O modelo linear se ajustou satisfatoriamente 

aos dados experimentais cujo coeficiente angular (𝑘2) igual a 0,0011 g.mol/cm3.min, representa 

o valor da constante cinética de velocidade da reação de transesterificação do óleo de soja 

utilizando o Mo2C/C.A como catalisador. 
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Figura 4.26- Teste para o modelo pseudo de 2ª ordem. 

 

Feyzia & Khajavia (2016), para a reação de transesterificação do óleo de girassol, 

catalisador do tipo Ba-Sr/ZSM-5, e razão molar óleo/metanol = 1/9, velocidade de agitação de 

500 rpm e temperatura de 60 oC,  encontraram que a proposição de ambos os modelos pseudo 

de 1ª e 2ª ordem, respectivamente, concordou satisfatoriamente com os dados experimentais, 

encontrando coeficientes de correção R2 = 0,9449 e k =  0,012 min-1 (para o de 1ª ordem) e R2 

= 0,9948 e k = 0,0392 min-1, para o modelo pseudo de 2ª ordem. Os autores consideraram o 

regime cinético de 2ª ordem como escolhido para a reação de transesterificação. 

Deshmane & Adewuyi (2013), utilizando o metóxido de cálcio na reação de 

transesterificação do óleo de soja, nas condições: T = 50 e 60 oC, percentual mássico de 

catalisador 0,6 a 1,4% e razão molar óleo/metanol = 1/12, encontraram para o modelo pseudo 

homogêneo de 1ª ordem o valor da constante de velocidade cinética k = 0,00482 min-1 (T= 50 

oC) e k = 0,01004 min-1 para 60 oC. 

No estudo cinético desenvolvido no presente trabalho, em razão da suposição do modelo 

pseudo homogêneo e a concordância para as cinéticas de 1ª e 2ª ordem, respectivamente, se faz 

necessário utilizar critério a fim de escolher a ordem que realmente corresponde à reação 

química de transesterificação estudada. Para a escolha, o critério foi considerado baseado na 

avaliação da significância estatística do coeficiente linear das retas obtidas nas Figuras 4.25 e 

4.26, referentes às duas ordens propostas. Para isto, o teste de “t-Student” foi utilizado, onde o 

parâmetro “t” da Equação (41) é comparado com o valor “t” tabelado (ttab), encontrado a partir 

do grau de liberdade (igual a 6,0 no presente trabalho). De acordo com Davis & Davis (2003), 
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o coeficiente linear é considerado significativo neste teste quando “t” calculado for menor que 

𝑡𝑡𝑎𝑏 para “n – 2” graus de liberdade, onde “n” corresponde ao número de pontos experimentais.  

 

𝑡𝑖 = 
|�̅�2|

𝑆𝐸(�̅�2)
          (41) 

 

Sendo �̅�2 o coeficiente linear na equação da reta (𝑦 =  �̅�1𝑥 + �̅�2), a qual de 

conformidade com a proposta da cinética de 1ª ordem (Figura 4.25), o valor é igual a (-0,0092). 

Já o coeficiente angular representado por �̅�1 tem como valor 0,0009 na equação da reta. Na 

Equação (41), “i” representa a ordem da cinética proposta da reação. Já SE (�̅�2), corresponde 

ao erro padrão (obtido no programa Origin) do coeficiente linear, ou seja, 0,01035. Substituindo 

os valores de �̅�2 e SE (�̅�2) na Equação 41, se obtém t1 = 0,889. 

Para o modelo Pseudo homogêneo de 2ª ordem, procedendo da mesma forma, sendo 

𝑆𝐸(�̅�2) = 0,01159, encontra-se t2 = 84,87. 

Então, para 95% de confiança, com 8 pontos experimentais de ambos os modelos e 6 

graus de liberdade, encontrou-se na tabela do teste “t-Student” o valor 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 1,943. Com isso, 

tem-se que 𝑡1 < 𝑡𝑡𝑎𝑏  e 𝑡2 > 𝑡𝑡𝑎𝑏. Logo, o modelo de 2ª ordem é rejeitado e o de 1ª ordem é 

aceito.  
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5. Conclusões  

O estudo desenvolvido relacionado à síntese e caracterização dos catalisadores e ao 

processo de transesterificação metílica do óleo de soja realizado permite concluir: 

- As análises realizadas para caracterização dos catalisadores a base de carbeto de 

molibdênio mostraram que a síntese desses materiais, realizada em leito fixo, a partir do 

precursor heptamolibdato de amônio, através da reação gás–sólido em atmosfera CH4/H2, foi 

satisfatória, uma vez que as fases desejadas foram confirmadas. 

- O tratamento químico e físico dado ao carvão com o intuito de abrir os poros do 

material atingiu os objetivos desejáveis. 

- O aproveitamento do carvão do lodo de esgoto como suporte catalítico ou mesmo 

como catalisador é interessante tendo em vista os elementos constituintes que o compõe e, 

também pelo fato de ter produzido biodiesel. 

- Os catalisadores a base de carbeto de molibdênio apresentaram potencial catalítico na 

reação de transesterificação metílica, uma vez que, nas condições operacionais utilizadas, foram 

capazes de converter o óleo de soja em biodiesel. 

- Baseado nos ensaios realizados com o carvão ativado do lodo, o catalisador Mo2C e 

Mo2C/C.A, nas condições operacionais constantes (t = 3 h, % catalisador = 2%, razão molar 

óleo/metanol = 1/12, T = 65 oC e 450 rpm) e variáveis (pH = 4 – 5,0), observou-se que a 

interação entre o carvão e o carbeto foi pequena, visto que o catalisador Mo2C apresentou 

melhor desempenho sem o suporte (21,44%), contra 18,34% com o carvão impregnado. 

- Independente da natureza do catalisador, as melhores condições operacionais 

estudadas foram: razão molar óleo/metanol de 1/12, tempo de reação de 5 h, pH entre 4 e 5,0 e 

velocidade de agitação de 450 rpm. 

- Em relação aos catalisadores Mo2C, Mo2C/C.A e Ni-Mo2C/C.A, nas condições 

operacionais estudadas, a conversão máxima do óleo de soja em biodiesel, apresentaram 

resultados próximos, entre 21,7 e 23,44%. 

- O valor máximo encontrado da conversão do óleo de soja em biodiesel foi de 27,33% 

no estudo cinético, correspondente ao tempo de 6 h de reação. 

- O experimentos mostraram que as reações realizadas na presença de catalisador podem 

conduzir a valores de conversões mais elevadas quando comparadas à reação sem a presença 

de catalisador.  

- Diante do mecanismo e modelo cinético proposto, o estudo mostrou que no processo 

de transesterificação do óleo de soja, utilizando o catalisador Mo2C/C.A, o modelo cinético 

proposto pode ser considerado pseudo homogêneo de 1ª ordem em relação ao óleo de soja. 
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Sugestões para trabalhos futuros: 

 

Tendo em vista o aumento da atividade dos catalisadores utilizados na transesterificação 

metílica do óleo de soja refinado e consequente aumento da conversão desse óleo em biodiesel, 

recomenda-se: 

1) Realizar os experimentos com o suporte (carvão do lodo) apresentando características 

ácidas ou básicas em sua superfície. Ou seja, ativar fisicamente o catalisador e somente após 

realizar a ativação química, eliminando na sequência o processo de lavagem; 

2) Realizar o tratamento químico do carvão do lodo com HCl, visando a abertura dos poros; 

3) Aumentar o tempo e a temperatura da reação no processo de transesterificação; 

4) Impregnar e avaliar outros suportes (de preferência óxidos) ou promotores, nos 

catalisadores a base de carbeto de molibdênio e mesmo no carvão; 

5) Analisar todos os constituintes presentes na reação de transesterificação do óleo de soja; 

6) Avaliar a reação de transesterificação utilizando velocidade de agitação de 300, 500 e 

550 rpm; 

7) Reduzir o percentual mássico de níquel no catalisador Ni(20%)-Mo2C/C.A; 

8) Avaliar a possível perda de atividade dos outros catalisadores estudados: Mo2C e Ni-

Mo2C/C.A a partir do seu reuso; 

9) Averiguar através de análises se o Níquel foi lixiviado para a fase líquida após o 

processo da reação de transesterificação do óleo de soja; 

10) Realizar um estudo cinético para os catalisadores Mo2C, Ni-Mo2C/C.A e C.A do lodo 

de esgoto. 

11) A fim de avaliar o balanço de massa, tendo em vista a massa inicial do óleo de soja, 

quantificar o biodiesel e o glicerol produzidos no processo de transesterificação do óleo de soja, 

após a etapa de separação.
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Anexos 

 

 Anexo 1 

 

CERTIFICADO DE QUALIDADE 

Biodiesel B100 disponibilizado pela OLEOPLAN Nordeste Indústria de Biocombustível Ltda. 

Descrição do Biodiesel: 

Matérias-primas: 65% óleo de soja, 35% gordura animal 

Rota: Metílica 

Data de produção: 16/11/2016 

Informações sobre o produto: 

Biodiesel em especificações de acordo com a Resolução ANP Nº 14 de 11/05/2012- DOU 

18/05/2012 e conforme contrato de Compra e Venda de Biodiesel. 

 

Tabela A1- Especificações do B100 utilizado para a construção da curva modelo de 

calibração no NIR. 

CARACTERÍSTICA RESULTADO UNIDADE LIMITE MÉTODO 

Densidade a 20 ºC 879 kg/m3 850-900 
ASTM D 

4052 

Viscosidade 

cinemática a 40 ºC 
4,4 mm2/s 3,0-5,0 ASTM D 445 

Teor de água, máx 103 mg/kg 200 
ASTM D 

6304 

Contaminação total, 

máx 
17 mg/kg 24 EM 12662 

Ponto de fulgor, mín 179,0 ºC 100 ASTM D 93 

Teor de Éster, mín 96,9 % massa 96,5 EM 14 103 

Enxofre total, máx 10 mg/kg 10 
ASTM D 

5453 

Ponto de entupimento 

de filtro a frio, máx 
4 ºC 8 

ASTM D 

6371 

Índice de acidez, máx 0,43 mg KOH/g 0,50 ASTM D 664 

Glicerina livre, máx 0,02 % massa 0,02 
ASTM D 

6584 
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Glicerina total, máx 0,22 % massa 0,25 
ASTM D 

6584 

Metanol, máx 0,01 % massa 0,2 EM 14110 

Estabilidade à 

oxidação a 110 ºC, 

mín 

8 h 8 EM 14112 

Monoglicerol, máx 0,6 % massa 0,7 
ASTM D 

6584 

Diglicerol, máx 0,2 % massa 0,2 
ASTM D 

6584 

Triglicerol, máx 0,19 % massa 0,2 
ASTM D 

6584 

Índice de Iodo, anotar 83 g de I2/100 g Anotar EM 14111 
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 Anexo 2 

 

Tabela A2 - Concentrações do B100 e do óleo de soja utilizadas para a construção da 

curva modelo de calibração no NIR. 

Amostra B100 (%) Óleo de soja (%) 

1 100 0 

2 90 10 

3 80 20 

4 70 30 

5 60 40 

6 50 50 

7 40 60 

8 30 70 

9 20 80 

10 10 90 

11 0 100 

 


