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SILVA, C. S.; Avaliação do uso do ultrassom na transesterificação etílica do óleo 
de soja com catalisadores heterogêneos. 153f. Tese (Doutorado em Química) - 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016. 
 
 

RESUMO 

 

Os combustíveis derivados de fontes renováveis são alternativas promissoras em 
países como o Brasil, onde há grandes dimensões territoriais e clima favorável para a 
atividade agrícola. A principal metodologia de produção de biodiesel é pela reação de 
transesterificação de ésteres por catálise básica homogênea. Apesar de ser uma rota 
consolidada, estudos têm sido conduzidos com o objetivo de aumentar o rendimento, 
reduzir o tempo de reação, diminuir o consumo de reagentes e impactos ambientais. 
Nesse sentido, a transesterificação auxiliada por ultrassom é considerada uma 
metodologia alternativa promissora para a produção de biodiesel. De maneira geral, 
os estudos mostram que o uso do ultrassom nas reações de transesterificação 
favorece tanto a transferência de massa entre as fases oleosa e alcoólica, como 
também a própria reação, oferecendo reações com menor tempo, menor quantidade 
de reagentes e condições físicas mais brandas. Neste trabalho, foram realizados 
testes para obtenção de biodiesel, por reação de transesterificação de óleo de soja 
com etanol, empregando catálise heterogênea, auxiliada por ultrassom. Os 
catalisadores testados foram hidrotalcita calcinada (CoMg2Al-HDL), óxido de cálcio 
(CaO) e zircônia sulfatada (ZrO2-SO4). Todos os catalisadores foram caracterizados 
por DRX, FTIR e BET. As reações de transesterificação foram realizadas variando-se 
o tempo reacional e os parâmetros de ultrassom. As misturas reacionais obtidas foram 
analisadas por cromatografia em camada delgada (CCD), cromatografia gasosa (CG), 
espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e 
espectrometria de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN1H). Através 
das análises, percebeu-se que não houve conversão em ésteres etílicos, nos testes 
com os três catalisadores sólidos selecionados, usando sonda ultrassônica de 400 W 
como fonte de ultrassom para auxiliar na reação de transesterificação etílica do óleo 
de soja. Foram analisados alguns fatores que poderiam ter contribuído para os 
resultados insuficientes, através de análise da estrutura física e química dos 
catalisadores após as reações e teste de lixiviação dos catalisadores sólidos. Nesta 
pesquisa, concluiu-se que, as condições utilizadas para a reação de transesterificação 
etílica do óleo de soja, auxiliada por ultrassom, com os catalisadores heterogêneos 
hidrotalcita calcinada, óxido de cálcio e zircônia sulfatada, não foram favoráveis para 
conversão em biodiesel. 

 

 

Palavras-chave: biodiesel, ultrassom, transesterificação, catálise heterogênea. 



 

 

 

SILVA, C. S.; Evaluation of the use of ultrasound in ethyl transesterification of 
soybean oil with heterogeneous catalysts. 153f. Thesis (Doctorate in Chemistry) - 
Federal University of Bahia, Salvador, 2016. 

 

ABSTRACT 

 

Fuels from renewable sources are promising alternatives in countries like Brazil, where 

there are large territorial dimensions and favorable climate for agriculture. The main 

biodiesel production method is the transesterification reaction of esters by 

homogeneous base catalysis. Although a consolidated route, studies have been 

conducted with the aim to increase yield, reduce the reaction time, decreasing the 

reagent consumption and environmental impacts. Accordingly, the transesterification 

assisted by ultrasound is considered a promising alternative method for the production 

of biodiesel. In general, the studies show that the use of ultrasound in 

transesterification reactions promotes mass transfer between the alcoholic and oily 

phases as well as the reaction, promoting reactions with less time, fewer reagents and 

physical conditions softer. In this work, tests for obtaining biodiesel were conducted by 

transesterification reaction using soybean oil with ethanol employing heterogeneous 

catalysis assisted by ultrasound. The catalysts tested were calcined hydrotalcite 

(CoMg2Al-HDL), calcium oxide (CaO) and sulfated zirconia (ZrO2SO4). All the catalysts 

were characterized by XRD, FTIR and BET. The transesterification reactions were 

carried out varying the reaction time and ultrasonic parameters. The reaction mixtures 

obtained were analyzed by thin-layer chromatography (TLC), gas chromatography 

(GC), Fourier transform infrared spectroscopy region (FTIR) and 1H nuclear magnetic 

resonance spectroscopy (1H-NMR). Through analysis was possible to notice that there 

was no conversion to ethyl esters, in the tests with the three selected solid catalysts 

using 400 W ultrasonic probe to assist in ethyl transesterification reaction of soybean 

oil. Some factors were analyzed and which possibly contributed to the poor results, 

such as the analysis of the physical and chemical structure of the catalysts after the 

reactions and leach testing of solid catalysts. In this research, it was possible to 

conclude that the conditions used for the reaction of ethyl transesterification of soybean 

oil, assisted by ultrasound using hydrotalcite heterogeneous catalysts calcined, 

calcium oxide and sulfated zirconia were not favorable for biodiesel conversion.  

 

Keywords: biodiesel, ultrasound, transesterification, heterogeneous catalysis  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Os combustíveis derivados de fontes renováveis são alternativas promissoras 

em países como o Brasil, onde há grandes dimensões territoriais e clima favorável 

para a atividade agrícola. O Programa Brasileiro de Biocombustíveis foi lançado no 

Brasil em 2002, com o objetivo de viabilizar a utilização do biodiesel, de modo a se 

contribuir com a geração de emprego e renda, inclusão social, redução das emissões 

de poluentes e da dependência de importações de petróleo, envolvendo, portanto, 

aspectos de natureza social, estratégica, econômica e ambiental [1]. 

O biodiesel é composto da mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos 

graxos, de origem animal ou vegetal, e pode ser utilizado como combustível, puro ou 

misturado ao óleo diesel, em motores ciclo diesel sem que sejam requeridas 

alterações nas estruturas do motor [2]. Sua metodologia principal de produção é pela 

reação de transesterificação de óleos vegetais por catálise básica homogênea. Ainda 

que este processo esteja consolidado, existem alguns problemas que precisam ser 

resolvidos. Dentre eles, a dificuldade de separação do catalisador, o qual pode causar 

a contaminação do combustível e gerar grande volume de efluente residual. 

A transesterificação auxiliada por ultrassom é considerada uma metodologia 

alternativa promissora para a produção de biodiesel. A vantagem desta técnica é que 

o ultrassom na síntese do biodiesel substitui os processos de aquecimento com fonte 

externa e agitação mecânica da mistura, diminuindo o tempo de reação, podendo 

mudar a eficiência da síntese. Neste trabalho, buscou-se avaliar o uso do ultrassom 

na transesterificação do óleo de soja com o etanol empregando catalisadores 

heterogêneos para a produção de biodiesel.  

Esta monografia está estruturada em sete capítulos. O primeiro capitulo é a 

introdução. No segundo capítulo, são apresentados os objetivos do trabalho. No 

terceiro capítulo está a fundamentação teórica da pesquisa, onde são apresentados 

os tipos de produção de biodiesel, a utilização do ultrassom, descrevendo suas 

características e os fatores que afetam a cavitação acústica, e a aplicação do 

ultrassom na produção de biodiesel. Expõe-se também sobre a catálise heterogênea 
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e a obtenção de biodiesel com etanol e catalisadores heterogêneos, descrevendo os 

catalisadores utilizados nesta pesquisa para produção de biodiesel. 

No quarto capítulo, são descritos os materiais, equipamentos e procedimentos 

experimentais. No quinto capítulo, são apresentados os resultados e discussão. No 

sexto capítulo, são apresentadas as considerações finais e, por fim, no sétimo 

capítulo, perspectivas para pesquisas futuras. 
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 2 – OBJETIVOS 
 

2.1 - OBJETIVO GERAL 

Avaliar o uso do ultrassom na transesterificação etílica do óleo de soja com 

catalisadores heterogêneos. 

 

  

2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Selecionar na literatura catalisadores heterogêneos para testes na produção 

de biodiesel via rota etílica; 

 Preparar e caracterizar os catalisadores heterogêneos selecionados;  

 Testar os catalisadores heterogêneos selecionados, para obtenção de 

biodiesel por transesterificação via rota etílica auxiliada por ultrassom; 

 Estudar a influência do tempo reacional e da temperatura na reação de 

transesterificação etílica do óleo de soja com os catalisadores heterogêneos, 

auxiliada por ultrassom; 

 Estudar a influência dos parâmetros do ultrassom na reação de 

transesterificação etílica do óleo de soja com os catalisadores heterogêneos. 
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3 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 - PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

Na lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, que regulamenta o biodiesel no Brasil, 

estão especificadas as regras para sua produção e comercialização, e define-se o 

biodiesel como: 

 

"Biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a 
combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento 
para a geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial, ou 
totalmente, combustíveis de origem fóssil" [3]. 

 

 

Quimicamente o biodiesel pode ser definido como uma mistura formada por 

ésteres de ácidos graxos, ou seja, ésteres de alquila (metila, etila ou propila) de ácidos 

carboxílicos de cadeia longa [2]. É obtido através da reação química de um álcool, na 

presença de um catalisador, com óleos ou gorduras. 

 

3.1.1 - Metodologia convencional para produção de biodiesel 

 

A metodologia utilizada para a produção de biodiesel, mais estudada e praticada 

se baseia na transesterificação [4, 5].  

Na reação de transesterificação, triacilgliceróis, presentes no óleo, reagem com 

um álcool de cadeia curta, em presença de um catalisador, tendo como produto o 

biodiesel (mistura de ésteres) e como coproduto o glicerol (Figura 01). 

 

Figura 01 – Reação de Transesterificação 

 

Fonte: SCHUCHARDT, SERCHELI, VARGAS, 1998 [5] (Adaptado). 
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Triacilgliceróis são ésteres de ácidos graxos, cuja reação característica é a 

substituição nucleofílica acíclica. A transesterificação é um exemplo típico no qual um 

éster se transforma em outro pela substituição do grupo alcoxila. O processo de 

obtenção do biodiesel com catálise alcalina é uma reação de transesterificação em 

que os ésteres são triacilgliceróis e o nucleófilo é um alcóxido. Nesta reação, as 

principais etapas são: (1ª) formação do alcóxido, (2ª) adição do nucleófilo, (3ª) 

eliminação do grupo de saída e (4ª) regeneração do catalisador [5]. O mecanismo da 

reação de transesterificação para produção do biodiesel, utilizando o metanol como 

insumo e catalisador alcalino, é apresentado na Figura 02. 

 
 

Figura 02 – Mecanismo da reação de transesterificação de óleos vegetais utilizando 
catalisador alcalino.  

 

   Fonte: SCHUCHARDT, SERCHELI, VARGAS, 1998 [5] (Adaptado). 

 

Iniciando a reação (1ª etapa), o álcool em equilíbrio ácido-base com o catalisador 

é desprotonado formando o ânion alcóxido. Na etapa seguinte (2ª), o alcóxido ataca 

o carbono carbonílico de um dos grupos acila do triacilglicerol formando um 

intermediário tetraédrico. Na 3ª etapa, ocorre a eliminação da base conjugada do 

glicerol e a formação do éster metílico. Na 4ª etapa, o catalisador é regenerado e o 
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diacilglicerol é formado. O diacilglicerídeo pode reagir em um segundo ciclo e formar 

mais uma molécula do éster metílico e o monoacilglicerídeo, que, por sua vez, sofre 

nova transesterificação fornecendo uma nova molécula do éster e o glicerol [6]. 

Os catalisadores alcalinos homogêneos são os mais empregados, pois são mais 

eficientes, promovendo melhores rendimentos. Dentre estes, os alcoóxidos são mais 

ativos, podendo resultar em rendimentos superiores a 98% na reação de 

transesterificação. Entretanto, os hidróxidos de sódio e de potássio apresentam menor 

custo com rendimentos satisfatórios e têm sido mais amplamente empregados [2, 4, 

7   -, 89101112131415]. 

A utilização dos catalisadores homogêneos básicos na produção de biodiesel 

tem algumas desvantagens, entre as quais, pode-se citar [4, 10]: 

 Formação de sabão tanto pela neutralização de ácidos graxos livres 

presentes no óleo quanto pela saponificação do triacilglicerídeo; 

 Remoção destes catalisadores é tecnicamente difícil e encarece o produto 

final;  

 Dificuldade de reciclagem e geração de grande quantidade de rejeito; 

 Dificuldade de recuperação da glicerina; 

 Presença de água e ácidos graxos livres interferem na reação gerando 

hidrólise dos triglicerídeos. 

Diante desses problemas, várias pesquisas têm sido realizadas no 

desenvolvimento de catalisadores heterogêneos [1617-181920] básicos, ácidos e 

enzimáticos [21-222324], para a transesterificação de óleos e gorduras. Estas pesquisas 

buscam vantagens como a possibilidade de reutilização do catalisador e a 

simplificação do processo de purificação do biodiesel, pois os catalisadores 

heterogêneos podem ser facilmente removidos por um simples processo de filtração, 

reduzindo assim a geração de efluentes [2]. 

 

3.1.2 - Metodologias alternativas 

Metodologias alternativas têm sido investigadas para a obtenção de biodiesel 

através da reação de transesterificação [25]. Estas metodologias têm o objetivo de 



24 

 

 

 

aumentar o rendimento, reduzir o tempo de reação e diminuir o consumo de reagentes 

e os impactos ambientais [26]. Algumas destas tecnologias são relatadas abaixo. 

 

3.1.2.1 - Métodos sem catalisador 

Processos de obtenção de biodiesel sem catalisador têm sido estudados em 

condições supercríticas. Entende-se como condições supercríticas, a condução da 

reação em níveis de pressão e temperatura além da pressão e da temperatura crítica 

do agente de alcoólise (metanol ou etanol) [2]. 

As reações são normalmente muito rápidas com conversões de mais de 95% em 

apenas 4 min. Os pesquisadores obtiveram como melhores condições para a reação 

o emprego de temperatura em 350ºC, pressão de 30 MPa e razão entre metanol e 

óleo de 42:1 com tempo reacional de 240 s [27]. O tratamento supercrítico de lipídios 

com solvente adequado, como o metanol, depende da relação entre temperatura, 

pressão e propriedades termofísicas tais como a constante dielétrica, a viscosidade, 

a massa específica e a polaridade. 

Em um estudo sobre a obtenção de biodiesel a partir da transesterificação de 

óleo vegetal com metanol supercrítico, obteve-se ésteres metílicos idênticos ao da 

catálise alcalina, mas com uma maior conversão [28]. Uma hipótese para a aceleração 

da reação é o fato de o metanol, em condições supercríticas, apresentar baixa 

constante dielétrica, fazendo com que os triacilglicerídeos sejam bem solvatados pelo 

metanol, formando um sistema unifásico metanol/óleo.  

Verificou-se também que o rendimento da reação de transesterificação 

empregando metanol supercrítico aumenta expressivamente com o aumento da 

temperatura [29, 30]. Verificou-se que a taxa de conversão de óleo de girassol em 

biodiesel aumentou de 78 para 96% quando a temperatura foi aumentada de 200 para 

400 °C, pressão à 20 MPa e relação molar álcool: óleo de 40:1 [30]. Em outra pesquisa 

[29], alcançou-se uma taxa de conversão de biodiesel de quase 100%, à 250°C, sob 

pressão de 100MPa, em apenas 300 s. 

Outros alcoóis também já foram estudados em condições supercríticas como 

reagentes na produção do biodiesel, tais como o etanol, 1-propanol, 1-butanol ou 1-
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octanol. Os resultados demonstraram que a transesterificação dos triacilglicerídeos do 

óleo de colza foi reduzida, comparada com a esterificação dos ácidos graxos, 

utilizando esses alcoóis [31]. 

Um processo de obtenção de biodiesel a partir da transesterificação de óleo 

vegetal com metanol supercrítico adicionando um co-solvente foi estudado. 

Primeiramente o propano foi estudado e foi concluído que é um excelente solvente 

para os óleos vegetais. Depois o CO2 foi testado como co-solvente e obtive-se 

excelentes resultados, com uma conversão do óleo quase de 98%. A temperatura 

utilizada foi de 280ºC, razão metanol/óleo de 24:1 e CO2/metanol de 0,1. O tempo de 

reação foi de 10 min e a pressão de 14,3 MPa [32]. 

A produção de ésteres etílicos oriundos do óleo de soja através de etanol 

supercrítico foi investigada. Os experimentos foram realizados na faixa de temperatura 

de 200 - 375 °C e 7-20 MPa de pressão, com razão molar etanol/óleo de 10:1 a 100:1. 

Os melhores resultados de conversão em ésteres foram verificados em torno de 350 

°C de temperatura e 20 MPa de pressão, usando uma relação molar metanol/óleo de 

40:1 e com um tempo de reação de aproximadamente 15 min, obtendo uma conversão 

em ésteres etílicos de cerca de 80% [33]. 

A principal vantagem deste método sem catalisador em relação ao método 

convencional é a ausência de procedimentos de remoção do catalisador e produtos 

saponificados após a reação, bem como a ausência do pré-tratamento do óleo vegetal 

para eliminação de água e ácidos graxos livres, pois este método não é sensível a 

estes contaminantes [34, 35]. Por exemplo, o óleo residual de fritura pode facilmente 

ser transformado em biodiesel pela transesterificação em álcool supercrítico. 

As desvantagens desse processo são as temperaturas, pressão e razão molar 

elevadas. Essas condições representam a desvantagem do processo, pois os 

equipamentos que suportam os valores de temperatura e pressão empregados são 

de custo elevado [19]. 

 

3.1.2.2 - Catálise enzimática 
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 Enzimas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos. São 

moléculas grandes com massas moleculares variando entre 10 mil e, 

aproximadamente, 1 milhão u (unidade de massa atômica). Elas são muito seletivas 

nas reações que catalisam e algumas são absolutamente específicas, atuando 

somente para uma substância, em uma única reação [36]. 

Observa-se que a maioria das pesquisas sobre a transesterificação enzimática 

de óleos vegetais, para a obtenção de biodiesel, utiliza a enzima comercial pura, em 

diversos meios reacionais tais como: solventes [37]; presença de aditivos [38]; 

soluções polares [39,40]; fluídos supercríticos [41]; ou fazendo uso da imobilização 

enzimática em suportes [42 -43444546]. Também há estudos sobre novos aceptores do 

grupo acila, na presença de lípase de Candida antarctica imobilizada [47], e inibição 

da lípase pelo glicerol [48]. 

 A produção enzimática de biodiesel, relatada usualmente com lipases, tem a 

vantagem de obtenção de biodiesel com maior pureza [25], uma vez que o processo 

permite uma separação mais fácil de seu coproduto, a glicerina [49]. A principal 

desvantagem do processo é o alto custo das enzimas puras, pois os processos de 

extração e purificação das macromoléculas e sua instabilidade em solução 

representam um obstáculo à recuperação do biocatalisador após sua utilização [50, 

23]. 

Uma das soluções que pode minimizar esta desvantagem é a imobilização da 

enzima num suporte que pode ser de biomassa. A imobilização enzimática consiste 

na ligação da enzima em um dado suporte, podendo este suporte ser de origem 

orgânica ou inorgânica [49]. A imobilização da enzima em uma matriz sólida torna 

mais fácil a sua reutilização, pois, neste caso, o sistema passa a ter características de 

uma catálise heterogênea. Assim, tem-se uma combinação das vantagens da catálise 

enzimática com a catálise heterogênea [26].  

 

3.1.2.3 - Catálise heterogênea 

Reações heterogêneas com catalisadores sólidos ocorrem pelo mecanismo de 

adsorção química nos centros ativos. O número de centros ativos e a velocidade da 
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reação são proporcionais à superfície disponível, sendo então necessário conhecer a 

área superficial. A superfície efetiva no interior do catalisador depende do volume dos 

espaços vazios. Exemplos de catalisadores usados na catálise heterogênea: metais 

de transição, óxidos de metais de transição, zeólitas, sílica/alumina [51,52]. 

A catálise heterogênea possui algumas desvantagens em relação à catálise 

homogênea tais como menor atividade, menor reprodutibilidade e cinética mais 

complexa. Porém possui várias vantagens como a facilidade de separação do 

catalisador do produto, maior estabilidade, menor vulnerabilidade à contaminação e 

mais fácil regeneração do catalisador [51,52]. 

Na síntese de biodiesel, a catálise heterogênea tende a minimizar a formação de 

sabão e dispensa a etapa de lavagem, além da possibilidade de tornar o processo 

contínuo. Os catalisadores heterogêneos são principalmente ácidos, básicos e 

enzimáticos, estes também denominados biocatalisadores [9]. Estes catalisadores 

simplificam muito a separação e purificação dos coprodutos da reação, podem ser 

facilmente separados no final da reação por meio de simples centrifugação e também 

podem ser reutilizados. Além disso, o uso de catalisadores heterogêneos não leva à 

produção de sabões via neutralização dos ácidos graxos livres ou saponificação de 

triacilgliceróis [53], exceto em casos onde o catalisador sofre processo de lixiviação 

[54]. 

Os catalisadores heterogêneos apresentam maior estabilidade e fácil 

regeneração, atendendo requisitos para que o catalisador seja considerado bom 

industrialmente (FOLGLER, 1992, apud BEVILAQUA, 2011[55]). Outra vantagem do 

uso de catalisadores heterogêneos sólidos básicos é a menor quantidade utilizada. 

Pesquisadores reportaram que 88 t de hidróxido de sódio eram necessárias 

anualmente para a produção de 8000 t de biodiesel [56], enquanto que outros [57] 

mostraram em uma simulação que 5,7 t de MgO seriam necessárias para a produção 

de 100.000 t de biodiesel. Porém, o desempenho é ainda desfavorável quando os 

catalisadores heterogêneos básicos são comparados aos catalisadores homogêneos 

[55]. 

 Artigos científicos que apontam para o uso de catalisadores heterogêneos na 

reação de transesterificação têm sido publicados. [19]. Esses trabalhos descrevem o 
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uso de resinas poliméricas de troca-iônica [58], membranas [59,60], complexos 

metálicos [6, 61], metais ativos em suportes sólidos [62 -63,64,65], óxidos metálicos [66,--

6768], zeólitas [69, 70] e hidróxidos duplos  lamelares [71 -727374].  

Dentre os catalisadores ácidos heterogêneos com potencial de substituição dos 

ácidos minerais e ácidos orgânicos homogêneos utilizados na obtenção de biodiesel 

por esterificação e transesterificação, pode-se citar os óxidos de tungstênio [16,58], 

resinas Amberlyst® [6], Lewattit GF [53], Naion® [58, 71], alumino silicato mesoporo 

Al-MCM-41 [75, 76], heteropoliácidos heterogêneos [77, 78], sílicas mesoporosas 

funcionalizadas [79, 80, 81], montmorrillonita KSF [82], e compostos de cobre [83], 

além de zircônias modificadas [58, 66, 84, 85].  

Uma ampla revisão foi escrita sobre catalisadores heterogêneos que apresentam 

potencial para a produção do biodiesel, seja por processos de esterificação ou de 

transesterificação [86]. Para facilitar a discussão, os catalisadores foram divididos em 

classes: zeólitas, óxidos e sais inorgânicos, compostos de coordenação e líquidos 

iônicos, resinas trocadoras de íons, ácidos e bases orgânicos e materiais lamelares, 

sendo que este último inclui os hidroxissais lamelares (HSLs), os carboxilatos 

lamelares, os hidróxidos duplos lamelares (HDLs) e os óxidos estruturados (LDOs) 

oriundos da calcinação controlada de HDLs.  

Entretanto, para uso eficiente do catalisador heterogêneo, é necessário 

minimizar o consumo do catalisador, obter maior conversão, reduzir a quantidade de 

catalisador para viabilização econômica [15], reduzir a lixiviação dos catalisadores e 

avaliar os impactos da presença de seus resíduos na qualidade dos produtos e dos 

efluentes [25,87].  

 

3.1.2.4 - Uso de micro-ondas 

Micro-ondas são radiações eletromagnéticas não ionizantes, que possuem uma 

frequência entre 300 a 300.000 MHz e que corresponde a comprimentos de onda de 

1 mm a 1 m. Em síntese orgânica, a utilização de micro-ondas pode acelerar a reação 

e aumentar o rendimento, permitindo a execução da reação de modo simples, eficiente 

e seguro [88]. 
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Os sistemas conduzidos a temperaturas mais moderadas, destacando-se nesta 

condição as reações de transesterificação via catálise homogênea básica, a 

tecnologia micro-ondas poderia ser proveitosa no intuito de acelerar a cinética da 

reação e promover maior pureza no produto final [89]. 

 As micro-ondas já foram testadas no processo de produção de biodiesel com 

catalisadores heterogêneos e homogêneos, ácidos e básicos [90], na qual se 

obtiveram produtos com elevada pureza e conversão, bem como menores tempos de 

reação a temperaturas entre 50 a 100ºC. Exemplo disso, foi um estudo [91], onde 

obteve-se com óleo de fritura a conversão de 87,5% em 15 min a 70ºC, empregando 

como catalisador NaOH. Pesquisadores [92] obtiveram conversões superiores a 90% 

em 3 min a 60ºC, empregando etanol, normalmente menos reativo que o metanol.  

Ao fazer pesquisa bibliográfica sobre emprego das micro-ondas na produção de 

biodiesel, um pesquisador destacou as vantagens cinéticas nas sínteses de 

transesterificação assistidas por micro-ondas perante o sistema convencional. 

Segundo ele, “tais vantagens costumam ser justificadas por heterogeneidades na 

superfície do catalisador gerando-se pontos quentes e/ou por melhorias na 

transferência de massa entre o óleo vegetal e o álcool”. Porém, ainda não existem 

provas experimentais inequívocas que suportem estas considerações [93]. 

Estudos sobre o uso de micro-ondas para produção de biodiesel ainda podem 

ser considerados escassos na literatura científica e de patentes, como pode ser 

observado pelos poucos artigos científicos relatados [94 -9596979899100101]. Vários aspectos deste 

tipo de síntese devem ainda ser avaliados como levantamento de curvas cinéticas, 

aplicação de novos sistemas catalíticos, identificação do efeito das variáveis do 

processo. 

 

3.1.2.5 - Uso de ultrassom 

O uso do ultrassom em processos químicos favorece tanto a transferência de 

massa, como também a própria reação, oferecendo assim reações com menor tempo, 

menor quantidade de reagentes e condições físicas mais brandas [102]. O uso de 

onda ultrassônica em sistemas heterogêneos aumenta a interação entre as duas fases 
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devido ao colapso e cavitação das bolhas, provocando jatos que melhoram a 

penetração de um líquido no outro, destruindo a interface entre os líquidos e causando 

uma emulsificação. Assim, o ultrassom é utilizado para acelerar a reação de 

transesterificação, podendo minimizar o tempo de reação, quantidade de reagentes 

empregados e até mesmo modificar a eficiência do processo quanto ao rendimento 

da reação [103].  

Um estudo mais detalhado sobre o emprego do ultrassom para a produção de 

biodiesel será descrito na seção 3.3. A próxima seção descreve o ultrassom, que é 

um dos temas específicos desta pesquisa. 

 

3.2 - ULTRASSOM 

O som está presente em praticamente todas as ocasiões da nossa vida. Os alto-

falantes do rádio, do celular, a buzina, são aparelhos que transformam a energia 

elétrica em energia sonora. O som propaga-se por meio de ondas, e as ondas 

carregam energia que se difunde através de um meio elástico. As ondas sonoras são 

longitudinais, ou seja, a direção de vibração coincide com a direção de propagação. 

Estas ondas, sendo mecânicas, precisam de um meio para se propagar, e fazem-no 

através de pequenas oscilações das partículas que o constituem, seja em sólido, 

líquido ou gás [104]. 

As ondas sonoras podem se propagar com diversas frequências, porém o ouvido 

humano é sensibilizado somente quando elas chegam a ele com frequência entre 20 

Hz e 20000 Hz (20 kHz), aproximadamente. A Figura 03 exibe uma representação do 

espectro sonoro. Quando a frequência é maior que 20000 Hz, as ondas são ditas 

ultrassônicas, e menores que 20 Hz, infrassônicas, estas ondas não são audíveis pelo 

ouvido humano. Os infrassons são produzidos, por exemplo, por um abalo sísmico. 

Já os ultrassons podem ser ouvidos por certos animais como morcego e o cão 

[104,105]. 

A Figura 03 mostra também a subdivisão da faixa e as variações de uso do 

ultrassom. A faixa do ultrassom pode ser dividida em três regiões distintas: a região 

de baixa frequência, apresentando alta potência ultrassônica (20 kHz – 100 kHz); a 
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região de alta frequência, apresentando média potência ultrassônica (100 kHz – 1 

MHz) e a região de alta frequência, apresentando baixa potência ultrassônica (1 MHz 

– 10 MHz) [102]. 

 
Figura 03 – Diagrama do espectro sonoro 

 
  Fonte: PILLI et al., 2011 [102] (Adaptado). 

 

Os ultrassons ainda podem ser divididos em duas faixas: os de alta frequência e 

baixa intensidade (2 - 10 MHz), aplicada em diagnóstico médico, em engenharia e 

análises químicas; e baixa frequência e alta intensidade (20 - 100 kHz), normalmente 

usada para limpeza, soldadura e sonoquímica (energia ultrassônica em processos 

químicos) [102, 106, 107, 108]. 

 

3.2.1 - Breve histórico do ultrassom 

O ultrassom foi descoberto em 1880, pelos irmãos Pierre e Jacques Curie 

quando testavam o efeito piezelétrico de alguns cristais [104]. Em 1912 foi organizada 

uma competição para criar um método a fim de detectar icebergs e evitar desastres 

como o que aconteceu ao Titanic. Paul Langevin criou uma técnica para estimar a 

profundidade do oceano transmitindo ondas de som na água do mar em 1917. O 

trabalho de Langevin resultou no que hoje é conhecido como SONAR (Sound 

Navigation and Ranging - Navegação e determinação da distância pelo som). Com 

esta invenção Paul Langevin ganhou a competição e é considerado o pai do ultrassom 

(MASON, 1976 apud BARBOZA e SERRA, 1992 [109], [104]). 
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A partir da década de 40, houve uma intensificação na aplicação da energia 

ultrassônica em processos químicos e biológicos. A sonoquímica sofreu grande 

avanço e muitos trabalhos foram publicados em diferentes sistemas a partir da década 

de 70 com a disseminação de fontes de ultrassom baratas e confiáveis de alta 

intensidade [110]. 

Apesar de todo desenvolvimento na área química, o ultrassom tornou-se mais 

conhecido pelo seu uso em imagens médicas, medidas de profundidade em oceanos 

e imagens sonares. Além disso, pode ser utilizado na localização de depósitos de 

óleos ou minerais, no tratamento odontológico para clareamento e perfuração de 

dentes, na dispersão de pigmentos e sólidos na manufatura de tintas e gêneros 

alimentícios em escala industrial [103]. 

Nos últimos anos, houve interesse crescente por parte de cientistas sobre a 

promissora tecnologia ultrassônica na proteção do ambiente. Em 2006, no 10º 

Encontro da Sociedade Europeia de Sonoquímica (European Society of 

Sonochemistry - ESS), ocorrido na Alemanha, foram delineados alguns 

desenvolvimentos e perspectivas futuras da utilização da energia ultrassônica na 

remediação e prevenção da poluição ambiental, sendo a sonoquímica assim 

considerada uma ciência de interesse na área ambiental [111]. A prova da 

consolidação da sonoquímica são os eventos específicos da área a exemplos dos 

Encontros da ESS e Workshop Internacional sobre sonoquímica avançada. 

Nas aplicações da sonoquímica, o ultrassom utilizado em solução gera um 

fenômeno conhecido por cavitação. Este fenômeno é o principal responsável pelos 

efeitos observados. 

 

3.2.2 - Cavitação 

Quando uma solução é exposta ao ultrassom, as intensas ondas de choque 

induzem a um fenômeno conhecido como cavitação. Este fenômeno refere-se à 

formação, crescimento e ruptura de microbolhas de gás ou vapor em líquidos (água, 

solventes orgânicos, fluidos biológicos, etc.) por meio de ondas sonoras [106, 112]. 
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A formação de microbolhas de cavitação é o fenômeno responsável pela grande 

quantidade de energia gerada em um meio líquido sob a ação de um campo 

ultrassônico. As microbolhas possuem dinâmica complexa e curto período de vida 

[113]. Existem duas teorias que procuram explicar este fenômeno. A teoria do “Hot 

Spot” (ponto quente) originada dos trabalhos de Noltingk e Neppiras [114, 115], na 

qual diz que à implosão de bolhas de cavitação provém do aumento de temperatura 

devido à liberação de grande quantidade de energia. E outra teoria que relata a 

liberação de energia como proveniente tanto da implosão quanto da fragmentação das 

bolhas de cavitação, formando fortes campos elétricos devido ao segundo fenômeno 

(LEPOINT e MULLIE apud SORIANO, 2006 [116]). Assim, é importante compreender 

como ocorre a formação, crescimento e colapso dessas bolhas. 

Elas se desenvolvem durante as fases de compressão e rarefação da onda 

ultrassônica [106, 109]. A fase de compressão possui alta pressão e a fase de 

rarefação baixa pressão. Durante a fase de rarefação, uma fração dos gases 

presentes no líquido é absorvida pela bolha de cavitação, e nos ciclos sucessivos de 

compressão e rarefação, o diâmetro da bolha é alterado até atingir um valor crítico. 

Ao atingir esse tamanho crítico a microbolha implode, liberando grande quantidade de 

calor com temperaturas de aproximadamente 5200K na fase gasosa e 1900K na 

interface com o meio líquido, e pressão em torno de 1000 atm [117, 118, 119]. Nas 

Figuras 04 e 05 são mostradas esquematicamente essas fases. 

Figura 04 – Fases de alta e baixa pressão da onda ultrassônica durante sua propagação em um meio 

 

           Fonte: SILVA, 2002 [120] (Adaptada). 
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Figura 05 – Mecanismo esquemático do fenômeno de cavitação 

 
 Fonte: Site unique [121] (Adaptado). 

 

Existem várias publicações descrevendo o fenômeno cavitacional, os 

parâmetros que influenciam a formação das bolhas de cavitação e as possíveis 

espécies geradas durante o processo [122123124125126-127128129130]. A investigação desse fenômeno 

complexo e a influência dos vários parâmetros que o envolve, são importantes para 

aplicação das ondas ultrassônicas aos sistemas químicos. Alterar um parâmetro pode 

alterar o comportamento da bolha de cavitação de várias maneiras. Por exemplo, a 

intensidade de energia é um fator complexo, o tamanho da bolha de cavitação, o 

tempo de colapso da bolha, a temperatura transiente e a pressão interna da bolha de 

cavitação durante o colapso são todos dependentes da intensidade de energia [131]. 

Uma breve descrição de alguns fatores importantes é feita em uma próxima seção. 

 

3.2.3 - Equipamentos geradores de ultrassom 

Para os estudos em química, existem, basicamente, dois equipamentos 

geradores de ondas ultrassônicas: o “banho” e a “sonda”. Nestes, a fonte de energia 

ultrassonora é uma cerâmica piezelétrica disposta entre duas chapas metálicas. Este 

sistema constitui o transdutor piezelétrico. O transdutor converte energia mecânica ou 

elétrica em energia de frequência acústica [109]. 



35 

 

 

 

Entre as características dos geradores de ultrassom, a intensidade (medida em 

W cm-2) é a mais importante. Os banhos empregam intensidades de 1 a 5 W cm-2, 

enquanto que as sondas proporcionam intensidades muito superiores, geralmente na 

faixa de 50 a 750 W cm-2. Na maioria dos casos, as sondas operam a frequências de 

20 kHz, podendo variar a intensidade conforme a aplicação [131].  

O banho é composto de um recipiente metálico, no fundo da qual estão fixos os 

transdutores piezelétricos e a sonda. A transferência de energia depende das 

dimensões do banho, do volume de água, da posição do transdutor, do tipo de material 

do frasco reacional (incluindo a espessura das paredes) e do número e posição dos 

frascos. A aplicação de banhos não é considerada eficiente para fins reacionais, pois 

além da menor intensidade, não há homogeneidade na distribuição de energia que é 

transmitida de forma indireta ao frasco de reação. Contudo, algumas das dificuldades 

relacionadas ao uso de banhos de ultrassom podem ser minimizadas pelo uso de 

sondas. Nesse caso, o transdutor é acoplado à sonda metálica diretamente imersa na 

mistura reacional, reduzindo as perdas na transferência de energia (KORN, 2006 apud 

DUARTE, 2009 [132]). 

 

3.2.4 - Fatores que afetam a cavitação 

O desempenho de um equipamento, do ponto de vista sonoquímico, está 

relacionado com vários parâmetros que afetam o fenômeno de cavitação. A 

otimização dos mesmos permite tirar o máximo proveito do equipamento. Dentre os 

parâmetros [131] destacam-se: 

 

3.2.4.1 - Intensidade acústica 

Em geral, um aumento da intensidade acústica resulta em um aumento no efeito 

sonoquímico na reação [133], aumentando a amplitude acústica e a pressão de 

colapso. Ou seja, mais rápido e violento será o colapso das bolhas. O aumento da 

intensidade acústica aumenta o número e o tamanho das bolhas, tornando a cavitação 

independente do tamanho inicial das mesmas. No entanto, a intensidade acústica do 

ultrassom no sistema não aumenta indefinidamente. Isso pode ocorrer devido a vários 

fatores como: (1) as mudanças nas dimensões do transdutor, que podem ocasionar 
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fraturas; (2) em amplitudes elevadas a fonte de ultrassom pode não manter contato 

com o líquido durante todo o ciclo, ocasionado diminuição da eficiência de 

transferência de potência da fonte para o meio; e (3) devido à grande quantidade de 

bolhas, que podem se juntar, formando bolhas maiores e mais estáveis, dificultando a 

passagem do som, além de remover as bolhas menores que são as responsáveis pelo 

efeito sonoquímico. Por isso, é necessário encontrar a intensidade adequada para 

cada processo sonoquímico [131]. 

 

3.2.4.2 - Frequência 

A frequência produz efeitos significativos sobre o processo de cavitação, pois, à 

medida que aumenta, o tamanho crítico da bolha de cavitação diminui [134]. O 

aumento da frequência de irradiação pode fazer com que: (1) seja necessário 

aumentar a amplitude para manter a mesma eficiência de cavitação; (2) em elevadas 

frequências (MHz) os ciclos de compressão e expansão são extremamente curtos, de 

maneira que o ciclo de expansão não ocorre completamente, dificultando a formação 

da bolha. A cavitação é muito dependente da frequência, contudo o valor ótimo desta 

poderá depender de outros fatores como: a intensidade, as características do meio 

reacional, os gases presentes no meio reacional e as condições operativas do reator 

[135]. 

 

3.2.4.3 - Pressão externa 

Não é consenso, principalmente na sonoquímica, sobre a influência do aumento 

da pressão externa sobre a cavitação. O início da cavitação, isto é, a formação das 

microbolhas, poderá ser afetada pela pressão externa elevada.  É de se esperar um 

aumento da intensidade do colapso com o aumento da pressão externa, porém, com 

o aumento da pressão externa, a cavitação é dificultada, necessitando maior energia 

e o colapso das bolhas ocorre com maior intensidade, aumentando o efeito 

sonoquímico [136]. 
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3.2.4.4 - Propriedades do meio reacional  

Propriedades do meio reacional como pressão de vapor, tensão superficial, 

viscosidade do líquido e temperatura, influenciam a cavitação, desde a formação da 

bolha até ao colapso, conforme descrito a seguir: 

 

a) Temperatura 

A temperatura do meio reacional é um parâmetro que pode ser controlado. A 

intensidade da cavitação é favorecida pelas temperaturas baixas. O aumento da 

temperatura provoca uma significativa diminuição do fenômeno cavitacional [137]. O 

aumento da temperatura eleva a pressão de vapor difundindo o vapor para o interior 

da bolha, resultando em colapso menos intenso. Além disso, em temperaturas muito 

elevadas (próxima ao ponto de ebulição do solvente), um grande número de bolhas 

de cavitação é gerado e dificulta a transmissão do som no meio, suprimindo o efeito 

sonoquímico [107, 136]. 

b) Viscosidade e tensão superficial 

O fenômeno de cavitação torna-se mais difícil em líquidos mais viscosos. Isso 

acontece porque a formação de cavidades requer pressão negativa na região de 

expansão para superar as forças coesivas que atuam no líquido. Ou seja, a energia 

necessária para iniciar a cavitação diminui em meios com baixa viscosidade e tensão 

superficial. A adição de um agente surfactante facilita a cavitação, pois reduz a tensão 

superficial. A redução de tensão superficial aumentará a força de cavitação. Líquidos 

de alta viscosidade tendem a não cavitar bem, devido à sua inabilidade de criar e 

destruir cavidades rapidamente [118, 136,138]. 

 

c) Pressão de vapor 

O processo de cavitação ocorre com maior facilidade em um solvente com maior 

pressão de vapor, ou seja, mais volátil. Porém, nestes solventes, maior quantidade de 

vapor entra na bolha de cavitação durante sua formação, tornando o colapso menos 

intenso[139]. Ou seja, o aumento da pressão de vapor do líquido faz com que as 

bolhas passem a conter mais vapor, o que contribui para um aumento da sua 
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estabilidade. Esta estabilização das bolhas de cavitação tem como resultado uma 

diminuição da quantidade de implosões [139]. 

 

d) Gás dissolvido 

Os gases solúveis beneficiam a formação de bolhas, mas, com o aumento da 

solubilidade do gás, maior é a difusão para o interior da bolha, reduzindo a intensidade 

do colapso. Quando um gás muito solúvel está presente no líquido, a redução de 

intensidade ocorre devido à facilidade de redissolução do gás no próprio líquido 

durante o ciclo de compressão [131, 136, 137, 138]. 

 

e) Catalisador 

A adição de catalisador ao meio reacional poderá favorecer os processos 

sonoquímicos [123, 127, 135, 140, 141]. Deve-se avaliar a concentração do 

catalisador considerando as propriedades e o efeito barreira à propagação da onda, 

podendo limitar a dissipação efetiva da energia [136]. Em catalisadores heterogêneos, 

a cavitação pode reduzir o tamanho da partícula aumentando a área superficial 

disponível para os reagentes e consequentemente a taxa de reação. 

 

3.2.5 - Aplicações do ultrassom 

O ultrassom é utilizado em vários campos do conhecimento como nas áreas 

biológicas (medicina), físicas (limpeza de materiais) e químicas (sínteses). Na 

biomédica, o ultrassom possui aplicação bastante conhecido no diagnóstico dos 

órgãos e do feto. Também é utilizado em tratamentos e diagnósticos dermatológicos, 

oftalmológicos, fisioterapias, ortopedia, cirurgias [142].  

Desde a Segunda Guerra Mundial até os conflitos atuais, a sonicação tem tido 

um papel inigualável no campo de batalha subaquática [142]. Sistemas acústicos 

monitoram vários parâmetros de importância comercial e ambiental em reservas 

oceânicas, petroquímicas e sítios arqueológicos [142, 143]. 

Na indústria, o ultrassom é usado na preparação de gêneros alimentícios, 

farmacêuticos e outros produtos domésticos [142,144]. É comum a aplicação 
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ultrassônica para tratamento e limpeza de materiais (joias, chips de computador, 

esterilização, etc.) [145]. 

O ultrassom associado à química é denominado Sonoquímica e tem uma grande 

variedade de aplicações como apresentado a seguir. 

 

3.2.5.1 - Aplicação de ultrassom na química (Sonoquímica) 

Nos últimos anos, vários artigos foram publicados descrevendo muitas 

aplicações de ultrassom em processos químicos: em sínteses (orgânica, 

organometálica e inorgânica), em química de polímeros (degradação, iniciação e 

copolimerização) e em processos catalíticos [146]. 

Estudiosos relataram que as primeiras descrições matemáticas de Rayleigh 

(~1900) para o colapso das bolhas em líquidos prediziam enormes temperaturas e 

pressões locais. Mais tarde, outros pesquisadores verificaram os primeiros efeitos 

químicos do ultrassom [147]. Os efeitos químicos do ultrassom foram divididos em três 

tipos gerais: líquido-gás; líquido-líquido heterogêneos; e sistemas heterogêneos 

líquido-sólido [129]. 

Ultrassom aplicado a líquidos depende, principalmente, dos efeitos físicos 

causados pela implosão das bolhas de cavitação. Compostos orgânicos podem ser 

degradados e compostos inorgânicos podem ser oxidados ou reduzidos. No caso dos 

alcanos, por exemplo, a irradiação pode provocar o craqueamento para a obtenção 

de fragmentos menores, que podem representar frações da gasolina [110].  

O ultrassom é conhecido pela capacidade em emulsionar líquidos pouco 

miscíveis. Quando a cavitação ocorre próxima à interface entre os dois líquidos, os 

jatos de líquido oriundos da implosão da bolha são projetados, à altíssima velocidade, 

para a outra fase. Este efeito faz com que pequenas gotículas de um líquido fiquem 

suspensas no outro líquido, formando uma emulsão. A principal consequência dessas 

emulsões é o aumento dramático na área interfacial de contato entre os líquidos; isto 

é, um aumento da região na qual qualquer reação entre espécies dissolvidas nos 

líquidos pode tomar lugar, acelerando reações químicas entre líquidos pouco 

miscíveis [110, 129].  
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Quanto ao caso de sólidos em líquidos, os efeitos do ultrassom dependem de 

mudanças na dinâmica da implosão das cavidades. Quando a cavitação ocorre em 

um líquido próximo à superfície de um sólido, a implosão da cavidade difere daquela 

simétrica e esférica, observada em um sistema exclusivamente líquido. A pressão 

causada pela onda ultrassônica faz com que a implosão de uma cavidade próxima 

seja marcadamente assimétrica. O jato, bem como as ondas de choque geradas pela 

implosão da cavidade, pode remover recobrimentos não reativos ou pulverizar a 

superfície do sólido em pequenos fragmentos, além de forçar os choques entre as 

partículas à alta velocidade. As reações, portanto, são facilitadas pelas altas 

temperaturas e pressões, associadas com a implosão das cavidades próximo das 

superfícies, o que também contribui para os processos catalíticos [110, 129, 146]. 

Na pesquisa com a sonoquímica, é necessária uma atividade multidisciplinar, 

como a exploração eficiente da tecnologia, conhecimento químico da dinâmica de 

fluidos, acústica e transdutor. O campo é uma área frutífera para descobertas, mas 

por sua vez, uma tarefa difícil para a compreensão, exploração e de produção em 

escala [142]. 
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3.3 - APLICAÇÃO DO ULTRASSOM NA PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

A irradiação ultrassônica na produção de biodiesel pode ser utilizada tanto para 

auxiliar o processo convencional da transesterificação por catálise homogênea, como 

também nos processos alternativos empregando a catálise enzimática e heterogênea. 

O uso de ultrassom na síntese do biodiesel substitui os processos de aquecimento 

com fonte externa e agitação mecânica da mistura, diminuindo o tempo de reação, 

podendo mudar a eficiência da síntese. 

 Nos últimos anos, o número de publicações sobre o uso de ultrassom na síntese 

do biodiesel tem aumentado como pode ser visto no gráfico da Figura 06.  

 
 
Figura 06 – Publicações com uso de ultrassom na síntese de biodiesel entre 1999 e 2015 

 
        Fonte: Site Web of Science [148]. 

 

Já a Figura 07 mostra gráfico da quantidade das publicações encontradas, 

separadas de acordo com o tipo de álcool (metanol ou etanol) e o tipo de catálise 

utilizada no processo de obtenção de biodiesel auxiliada por ultrassom.  
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Figura 07 – Publicações com uso de ultrassom na síntese de biodiesel entre 1999 e 2015 
de acordo com o tipo de álcool e catalisador, auxiliado por ultrassom 

 
Fonte: Site Web of Science [148]. 

 

A maioria dos artigos relata procedimentos com catalisadores homogêneos e 

metanol. Encontrou-se poucos estudos com catálise enzimática. Existem poucos 

estudos utilizando o etanol com catalisadores homogêneos no processo de obtenção 

de biodiesel auxiliado por ultrassom. Poucos estudos relatam uso de catalisadores 

heterogêneos na síntese do biodiesel auxiliada por ultrassom, como são mostrados 

na Tabela 01.  

Analisando-se a Tabela 01, percebe-se que as matérias-primas mais usadas nas 

pesquisas foram os óleos de pinhão manso e o de palma, empregando o metanol em 

diversas proporções álcool/óleo. A proporção mais testada foi a de 9:1, mas também 

foi usada proporção menor como a de 4:1, em dois estudos havendo rendimento 

acima de 90% em biodiesel [149,150] e proporção maior, por exemplo 25:1, que 

também teve bons rendimentos (>90%) [151,152]. O tempo de reação mais utilizado 

foi de 1 h, o maior foi de 8 h e o menor foi o tempo de 15 min, isso mostra que o uso 

do ultrassom pode reduzir o tempo da reação de transesterificação com catálise 

heterogênea. A temperatura mais utilizada foi a de 65 °C que é a de ebulição do 

metanol. Não foi utilizada temperatura mais elevada que essa.
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Tabela 01 - Obtenção de biodiesel empregando a catálise heterogênea auxiliada por ultrassom 
 

 

Matéria-prima 
Álcool, 

proporção 
Catalisador, 

concentração 
Tempo, 

h 
T, ºC 

Fonte de 
ultrassom 

Dados do 
ultrassom 

Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, 
referência 

Óleo de Colza 
Metanol 
(4,5: 1) 

Ba(OH)2 

Ca(MeO)2  
CaO 
(Não informada) 

1  
1,5  
1  

60 Banho  
Frequência: 25 kHz 
Potência: 300 W 

>90 
>90 
>70 

GRYGLEWICZ, 1999 
[153] 

Óleo de fritura 
soja 

Metanol 
(13:1) 

Mg/MCM-41 
Mg-Al hidrotalcita 
10 K/ ZrO2 (0,5g) 
20 K/ ZrO2 (0,5g) 

5  60 Banho 
Frequência: 24 kHz 
Potência: 200 W 

89 
96 
70 
83 

GEORGOGIANNI et 
al., 2009 [154] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol 
(4:1) 

Ca–Mg–Al 
nanocatalisador 
,1,5% 

0,5 60 Banho 
Frequência: 20 kHz 
Potência: 210 W 

94.3 

DENG et al., 2009 
apud 
RAMACHANDRAN, 
2013 [149] 

Óleo de palma ou 
dendê 

Metanol 
(9:1) 

CaO,3% 
SrO, 3% 
BaO, 3% 

1 65 Sonda 
Frequência: 20 kHz 
Potência: 200 W 
Amplitude: 50% 

77,3 
95,2 
95,2 

MOOTABADI et al., 
2010 [155] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol 
(9:1) 

Na/SiO2 ,3% 0,25 - Sonda  
Frequência: 24 kHz 
Potência: 200 W 
Amplitude: 50% 

98,53 
KUMAR et al., 2010 
[156] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol 
(9:1) 

K/Al2O3, 15% 1 h 60 Sonda 
Frequência: 20 kHz 
Potência: 1500 W 

> 97 
LARPKIATTAWORN 
et al., 2010 [157] 

Óleo de palma ou 
dendê 

Metanol 
(9:1) 

BaO, 2,8 % 
SrO, 2,8 % 

< 1 65 Sonda 
Frequência: 20 kHz 
Potência: 200 W 
Amplitude: 100 

95,17 
93,50 

SALAMATINIA et al., 
2010 [158] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol 
(4:1) 

Mg/ Al 
nanocatalisador, 
1% 

1,5 45 Banho 
Frequência: 20 kHz 
Potência: 210 W 

95,2 
DENG et al., 2011 
[150] 

Óleo de palma 
Óleo de canola 
Óleo de girassol 
Óleo de milho 

Metanol 
(9:1) 

CaO, 3 % 
SrO, 3 % 
BaO, 3 % 

1 65 Sonda 
Frequência: 20 kHz 
Potência: 200 W 
Amplitude: 50% 

70 
95 
95 

SALAMATINIA  
BHATIA e  
ABDULLAH, 2011 
[159] 
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Tabela 01 - Obtenção de biodiesel empregando a catálise heterogênea auxiliada por ultrassom - continuação 

 

Matéria-prima 
Álcool, 

proporção 
Catalisador, 
concentração 

Tempo, 
h 

T, ºC 
Fonte de 

ultrassom 
Dados do 
ultrassom 

Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, 
referência 

Óleo de palma ou 
dendê refinado 

Metanol 
(6:1) 

CaO.3%K3PO4, 
3% 

2 65 Banho 
Frequência: 40 kHz 
Potência: 160 W 

90 
80 

CHOEDKIATSAKUL; 
NGAOSUWAN; 
ASSABUMRUNGRAT, 
2013 [160] 

Óleo de milho 
Óleo de canola 
Óleo de girassol 
Óleo de palma ou 
dendê usado 

Metanol 
(9:1) 

SrO, 2,8% < 1 65 Sonda 

Frequência: 20 kHz 
Potência: 140 W 
Amplitude: 25 a 
100% 
Pulso: 1 a 9 

~94,3 
SALAMATINIA et al., 
2013 [161] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol 
(25:1) 

H3PW12O40/ C 
ativado. 3,5% 

< 1 65 Sonda 
Frequência: 20 kHz 
Potência: 400 W 
Amplitude: 60% 

91 
BADDAY; ABDULLAH 
e LEE, 2013 [151] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol 
(25:1) 

Cs1.5H1.5PW12O40, 
4% 

0,5 65 Sonda 
Frequência: 20 kHz 
Potência: 400 W 
Amplitude: 60% 

90,5 
BADDAY; ABDULLAH 
e LEE, 2013 [152] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol 
(20:1) 

H3PW12O40/ C 
ativado, 20% 

< 1 65 Sonda 
Frequência: 20 kHz 
Potência: 400 W 
Amplitude: 75% 

87,33 
BADDAY; ABDULLAH 
e LEE, 2014 [162] 

Óleo de palma ou 
dendê 

Metanol 
(9:1) 

CaO (Cascas de 
ovos), 8% 

1 - Sonda 
Frequência: 20 kHz 
Potência: 200 W 
Amplitude: 60% 

92,7 
CHEN et al., 2014 
[163] 

Óleo de soja 
Metanol 
(10:1) 

CaO, 6% 1 62 Banho  
Frequência: 35 kHz 
Potência: 35 W 

85,4 

CHOUDHURY, 
CHAKMA e 
MOHOLKAR, 2014 
[164] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol 
(11:1) 

CaO, 5,5% 1 64 Banho 
Frequência: 35 kHz 
Potência: 35 W 

96 
CHOUDHURY et al, 
2014 [165] 

Óleo Nag champa  
Metanol 
(10:1) 

CaO, 2,5% 
Não 

informad
o 

60 Sonda 
Frequência: 20 kHz 
Potência: 120 W 

78,7 
DUBEY, GOLE e 
GOGATE, 2015 [166] 
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Tabela 01 - Obtenção de biodiesel empregando a catálise heterogênea auxiliada por ultrassom – continuação 

Matéria-prima 
Álcool, 

proporção 
Catalisador 

(concentração) 
Tempo, 

h 
T, ºC 

Fonte de 
ultrassom 

Dados do 
ultrassom 

Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, 
referência 

Matéria-prima 
Álcool, 

proporção 
Catalisador, 

concentração 
Tempo, 

h 
T, °C 

Fonte de 
ultrassom 

Dados do 
ultrassom 

Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, 
referência 

Óleo de palma ou 
dendê refinado 
 
Óleo de palma ou 
dendê cru  

Metanol 
(9:1) 

 
(12:1) 

CaO/ cinzas, 4% 0,5 60 Sonda 
Frequência: 20 kHz 
Potência: 700 W 
Amplitude: 60% 

85,23 (rend) 
97,02 (conv) 

 
73,23 (rend) 
97,04 (conv) 

HO et al., 2015 [167] 

Óleo de cozinha 
usado 

Metanol 
(6:1) 

K3PO4, 3% 1,5 50 Sonda 
Frequência: 22 kHz 
Potência: 375 W 
Amplitude: 50% 

92 
PUKALE, et al., 2015 
[168] 

Óleo de cozinha 
usado 

Metanol 
(9:1) 

Na/SiO2, 3% 0,5 55 Banho  
Frequência: 42 kHz 
Potência: 100 W 

98,4 
HINDRYAWAT e 
MANIAM, 2015 [169] 

Óleo de soja 
 
Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol 
(7:1) 

Na2SiO3@Fe3O4/
C ativado, 7% 

<1,5 55 Sonda 
Frequência: 22 kHz 
Potência: 900 W 

97,9 
 

>90 

ZHANG, FANG e   
WANG, 2015 [170] 

Óleo de soja 
Metanol 
(12:1) 

KF/ c-Al2O3, 2% < 1 55 Sonda 
Frequência: 22 kHz 
Potência: 45 W 

95 

SHAHRAKI, 
ENTEZARI e 
GOHARSHADI, 2015 
[171] 

Óleo alimentar 
usado 

Metanol 
(9:1) 

Cálcio 
Diglyceroxide, 1% 

0,5 60 Sonda 
Frequência: 22 kHz 
Potência: 120 W 
Amplitude: 50% 

93,5 (rend) 
GUPTA, YADAV e 
RATHOD, 2015 [172] 

Óleo de gergelim 
Metanol 
(6,69: 1) 

Ba(OH)2 , 1,79% < 1 31,9 Sonda 
Frequência: 20 kHz 
Potência: 1,2 kW 
Amplitude: 60% 

98,6 
SARVE, SONAWANE 
e VARMA, 2015 [173] 

Óleo de cozinha 
usado 

Metanol 
(6:1) 

Carbono 
sulfonado, 11,5% 

> 8 117 Sonda Frequência: 25 kHz 90,8 (rend) 
MANEECHAKR et al., 
2015 [174] 
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A quantidade de publicações com pesquisas de produção de biodiesel através 

da transesterificação metílica de óleos, com auxílio de ultrassom foi relativamente 

pequena. Nestas, os catalisadores mais testados foram os óxidos de cálcio e 

estrôncio.  

Quanto ao equipamento de ultrassom, o mais utilizado foi a sonda com cerca 

de 68% das pesquisas. A maioria tinha frequência de 20 kHz e a potência mais 

utilizada foi a de 200 W. O rendimento em biodiesel e conversões em ésteres metílicos 

foram relativamente altos, maiores que 70%.  

Nas publicações não é descrito sobre o efeito do ultrassom em sistemas 

heterogêneos líquido-sólido, ou seja, não há uma aprofundamento teórico-prático 

sobre o mesmo. Alguns autores mencionaram sobre a desativação do catalisador com 

o uso do ultrassom através da impregnação do óleo na superfície do mesmo, mudança 

na estrutura física e/ou química com remoção e/ou adsorção de espécies químicas 

ativas na superfície do catalisador [150, 155, 158, 161]. 

Nenhum artigo foi encontrado relatando estudo da obtenção de biodiesel através 

da transesterificação de óleos com a utilização de catalisador heterogêneo e etanol 

auxiliado por ultrassom, mostrando que é importante averiguar esta possibilidade. 
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3.4 - OBTENÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DO ETANOL E CATALISADORES 
HETEROGÊNEOS 

A obtenção de biodiesel por transesterificação a partir do metanol é consolidada 

e exibe vantagens sobre o uso do etanol tais como, maior reatividade, consumo cerca 

de 45% menor de álcool e a reação ocorrer em menor tempo e temperatura. Porém, 

o metanol é tóxico e é comumente obtido de matéria-prima de origem fóssil. Em 

contrapartida, o etanol apresenta a vantagem de ser menos tóxico, possuir produção 

consolidada no Brasil, produzir biodiesel com maior índice de cetano e maior 

lubricidade e é 100% renovável [175]. 

A produção de biodiesel com etanol é de grande interesse para o Brasil devido 

às vantagens já citadas, porém não tem sido empregada em larga escala, pois as 

indústrias do setor ainda não dominam com êxito o processo de separação e 

purificação dos ésteres etílicos. A síntese de ésteres etílicos é dificultada quando 

comparada com a de metílicos devido à formação de emulsões e menor reatividade 

do etanol. Estas emulsões são estáveis, o que complica a separação e purificação 

dos ésteres [25]. 

Na síntese de biodiesel por transesterificação pode-se usar catalisadores ácidos 

ou básicos. O mecanismo da reação de transesterificação de óleos com etanol via 

catálise básica segue etapas como mostradas na Figura 08. Na primeira etapa ocorre 

a reação da base com etanol, formando o ânion CH3CH2O- e o catalisador protonado. 

A 2ª etapa consiste na formação de intermediário após ataque nucleofílico do grupo 

étoxido ao carbono carboxílico de um dos fragmentos éster do triglicerídeo.  Na 3ª 

etapa, o intermediário se rearranja e forma a primeira molécula de éster etílico e o 

ânion correspondente do diglicerídeo. Já na 4ª etapa, o catalisador é regenerado e 

pode reagir com uma segunda molécula de etanol, dando início a mais um ciclo 

reacional. Nesse, o substrato passa a ser o diglicerídeo e, no terceiro, o 

monoglicerídeo. Tem-se no final, uma mistura de ésteres e glicerina [176]. 

O uso de catalisadores básicos exige um meio reacional anidro, para evitar a 

formação de emulsões nas transesterificações de óleos vegetais. Mesmo assim, são 

favorecidas cineticamente, pode ser realizada em temperatura ambiente e requerem 

razão álcool/óleo menor em comparação com o uso de catalisadores ácidos 

(CANAKCI e GERPEN, 1999 apud SILVA, 2005 [176]). O meio reacional é menos 
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corrosivo à superfície dos reatores porque processa-se em condições operacionais 

mais brandas comparadas com as usadas com catalisadores ácidos (VARGAS, 1996 

apud SILVA, 2005 [176]). 

 

Figura 08 – Mecanismo da reação de transesterificação de óleos vegetais com etanol e 
catalisadores básicos. (R’, R””, R””” = grupos alquila; B= catalisador básico) 

 
Fonte: SILVA, 2005 [176] (Adaptado) 

 

O mecanismo da reação de transesterificação de óleos com etanol via catálise 

ácida está representado na Figura 09. Na 1ª etapa ocorre a protonação da carbonila 

do éster, gerando um carbocátion. Já na 2ª etapa o carbocátion sofre um ataque 

nucleofílico do etanol, gerando um intermediário tetraédrico.  Esse intermediário, na 

3ª etapa, sofre um rearranjo formando a primeira molécula de éster etílico. Nessa 

etapa também ocorre a regeneração do catalisador e poderá reagir com uma segunda 

molécula de mono ou diglicerídeo que quando gerados retornam ao ciclo como 

substratos. No final, tem-se a mistura de ésteres etílicos e glicerina [176]. 
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Figura 09 – Mecanismo da reação de transesterificação de óleos vegetais com etanol e 
catalisadores ácidos. (R’, R””, R””” = grupos alquila; HX= catalisador ácido) 

 
    Fonte: SILVA, 2005 [176] (Adaptado) 

 

Segundo o mecanismo proposto, o processo necessita de um meio anidro na 

catálise ácida, pois a presença de água no meio reacional pode gerar a hidrólise dos 

triglicerídeos e, consequentemente, a formação concorrente de ácidos carboxílicos, 

diminuindo o rendimento em ésteres etílicos. A catálise ácida possui o inconveniente 

de demandar altas temperaturas e uma alta razão molar álcool/óleo, e de ser lenta, 

exigindo períodos longos de reação (CANAKCI e GERPEN, 1999 apud SILVA, 2005 

[176]). 

Apesar das desvantagens técnicas na produção do biodiesel via rota etílica, o 

biodiesel etílico possui maior viscosidade promovendo uma maior lubricidade em 

relação ao biodiesel metílico, gera menos opacidade na fumaça, sua temperatura de 

combustão é menor, podendo significar, uma redução nas emissões de NOx [177].  

O uso de catalisador heterogêneo na produção de biodiesel pode diminuir os 

problemas relativos às etapas finais de purificação do biodiesel, reduzindo as reações 

indesejáveis de saponificação, simplificando e reduzindo custos das técnicas pela 

redução de operações associadas. Neste sentido, é estratégica a pesquisa de 

catalisadores heterogêneos na produção de biodiesel via rota etílica buscando 

solucionar os entraves da mesma. 
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As propriedades ácidas e básicas da catálise heterogênea, como na catálise 

homogênea, são características importantes para a transesterificação de 

triglicerídeos. O desempenho dos catalisadores está naturalmente relacionado com a 

natureza dos sítios ácidos ou básicos encontrados nestes materiais. Assim, o 

mecanismo da catálise heterogênea é idêntico ao princípio da catálise homogênea 

tanto para sistemas básicos quanto ácidos [178]. Porém, para que a reação ocorra 

mais rápida na catálise heterogênea, a adsorção dos reagentes e a dessorção dos 

produtos deve acontecer na superfície do catalisador sólido [179]. Alguns 

pesquisadores sugerem que ocorre a adsorção do álcool na superfície do catalisador, 

enquanto outros indicam que o triacilglicerídeo será adsorvido [180]. 

Um mecanismo foi proposto para reação de transesterificação alcalina 

heterogênea dos triglicerídeos (Figura 10). Na 1ª etapa, uma base B reage com o 

álcool (agente de transesterificação) e produz um ácido conjugado BH+ e um alcóxido 

nucleófilo. Na etapa 2, o alcóxido ataca o carbono da carbonila do triacilglicerol. Já 

nas etapas 3 e 4, o intermediário tetraédrico gerado eliminando uma molécula de éster 

e um íon alcóxido, que se combina com o ácido BH+ e produz um diacilglicerol e 

regenera a base B. O processo é contínuo com o diacilglicerol até formação do 

monoglicerídeos e glicerina [180]. 

 

Figura 10 - Mecanismo para a transesterificação alcalina heterogênea de triglicerídeos. (B = Sítio Básico 
de Lewis; R1 = Grupo alquil do ácido graxo; R2 = Ésteres alquílicos de ácidos graxos) 

 

Fonte: Shuli et. al. (2009) apud SALES (2009) [180] (Adaptado) 
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Para reação de transesterificação ácida heterogênea de triglicerídeo, também foi 

proposto um mecanismo (Figura 11). Na etapa 1, uma carbonila de um triglicerídeo 

sofre um ataque eletrolítico da espécie A+, formando um carbocátion.  Na etapa 2, 

este carbocátion sofre um ataque nucleofílico de uma molécula do monoálcool, 

formando um intermediário tetraédrico. Já nas etapas 3, 4 e 5, ocorre a eliminação de, 

neste caso, um diglicerídeo e um éster graxo de monoálcool, juntamente com a 

regeneração da espécie A+. O processo continua, formando os monoglicerídeos e a 

glicerina [180]. 

 

Figura 11 - Mecanismo para a transesterificação ácida heterogênea de triglicerídeos. (A = Sítio Ácido 
de Lewis; R1 = Grupo alquil do ácido graxo; R2 = Grupo glicerínico do triglicerídeo) 

 

 Fonte: Shuli et. al. (2009) apud SALES (2009) [180] (Adaptado) 

 

Os catalisadores heterogêneos ácidos e básicos podem ser classificados em 

ácidos/bases de Brönsted-Lowry ou Lewis.  Os catalisadores ácidos de Brönsted-

Lowry, homogêneos ou heterogêneos, são capazes de protonar o grupamento 

carbonila dos materiais graxos, levando à formação de carbocátions.  A atividade 

catalítica de catalisadores sólidos que possuam sítios básicos de Brönsted-Lowry está 

relacionada a interação entre o álcool e a superfície do catalisador sólido [86, 178, 

179].  
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Os catalisadores sólidos ácidos/básicos de Lewis são os mais testados na 

produção do biodiesel. Os ácidos de Lewis geralmente são usados em reações de 

esterificação e as bases em reações de transesterificação [86]. Na reação de 

transesterificação, a interação ácido-base favorece o ataque nucleofílico do par de 

elétrons do oxigênio da hidroxila alcoólica ao carbono da carbonila do éster reagente, 

com a formação de um intermediário tetraédrico originando outra molécula de éster e 

um íon alcóxido [86, 178]. O alcóxido desloca um próton da superfície do catalisador, 

formando outra molécula de álcool, assim o sítio básico do sólido catalítico é 

regenerado e fica novamente disponível para participar de um novo ciclo de catálise. 

Buscando aperfeiçoamento da técnica de produção de biodiesel etílico utilizando 

catalisadores heterogêneos, vários estudos vêm sendo realizados (Tabela 02). 
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Tabela 02 - Obtenção de biodiesel com etanol e catálise heterogênea 

Matéria-prima 
Etanol, 

proporção 
Catalisador, 

concentração 
Tempo, h T, ºC 

Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, referência 

Óleo de mamona 6:1 
Carbonato de sódio, 
35% 

6 78 15 MENEGHETTI et al., 2004 [181] 

Óleo de mamona 6:1 
Carbonato de sódio,  
Carbonato de potássio, 
2% 

6 80 ~80 MENEGHETTI et al., 2006 [182] 

Óleos vegetais 
Sebo bovino 

100:1 
Poliestireno linear 
sulfonada, 20% 

18 90 80 SOLDI, 2006 [183] 

Trioleína 10:1 Resina aniônica, 40% 1,5 50 ~100 
SHIBASAKI-KITAKAWA et al, 2007 
[184] 

Óleo de soja 20:1 SO4/ZrO2, 5% 1 120 92 GARCIA et al., 2008 [84] 

Óleo de soja 
(tricaprilina) 

(Não 
informada) 

SO4/ZrO2, (Não 
informada) 

4 75 (Não informado) LOPEZ et al., 2008 [185] 

Tricaprilina 12:1 SO4/ZrO2, 10% 2 120 45 SUWANNAKARN, et al., 2008 [186] 

Óleo de soja 12:1 Ca(OCH2CH3), 3% 3 75 91,8 LIU et al., 2008 [187] 

Óleo de mamona 6:1 SiO2/50%H2SO4, 10% 
6 

0,33 
60 
- 

95 
>95 

PERIN et al., 2008 [188] 

Óleo vegetal comercial 15:1 
MgO/SBA-15, 2% 
MgO/KIT-6, 2% 
MgO/MCM-41, 2% 

5 170 
96 
80 
67 

LI e RUDOLPH, 2008 [189] 

Óleo de soja 12:1 Laurato de zinco, 5% 2 150 80,1 CORDEIRO, 2008 [190] 

Óleo de colza 6:1 
H3PW12O40, 1,7% 
H3PW12O40/SiO, 0.6% 
Cs2HPW12O40, 0.5% 

3 80 
27 

14.5 
5.2 

HAMAD et al., 2008 [78] 

Óleo de canola 16:1 CoMg2Al, 2% 5 200 96-97 LI, XU e RUDOLPH, 2009 [191] 

Óleos vegetais 100:1 
Resina de poliestireno linear 
sulfonada, 20% 

18 64 >90 SOLDI et al., 2009 [192] 
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Tabela 02 - Obtenção de biodiesel com etanol e catálise heterogênea - continuação 

Matéria-prima 
Etanol, 

proporção 
Catalisador, 

concentração 
Tempo, h T, ºC 

Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, referência 

Óleo de soja 10:1 CaO–La2O3, 8% 6 65 71,6 KIM et al., 2010 [193] 

Óleo de soja 10:1 
Resina de troca 
iônica, 36% 

6 54 90 KIM et al., 2010 [194] 

Óleo de girassol 6,1:1 
Resina Comercial, 
2,2% 

50 45 87 MARCHETTI e ERRAZU, 2010 [195] 

Óleo de soja 9:1 
Ca(OH)2/ CaO,  
13,8% 

10 70 96,3 
WATCHARATHAMRONGKUL,  
JONGSOMJIT e  PHISALAPHONG, 2010 
[196] 

Óleo bruto de 
Amendoim 

9:1 CaO, 1% 2 78 88,8 KAZEMBE-PHIRI et al., 2010 [197] 

Óleo de girassol (Não informada) ZrX-MCM, 14,6% 
(Não 

informado) 
200 91,5 JIMÉNEZ-MORALES et al., 2011 [198] 

Óleo de soja 20:1 La50SBA-15, 1% 6 70 >80 QUINTELLA et al., 2012 [199] 

Óleos e gorduras 
residuais 

40:1 ZnAl2O4, 10% 2 150 >95 ALVES et al., 2012 [200] 

Óleo de girassol 20:1 
CaO–ZnO, (Não 
informada) 

3 78 95 RUBIO-CABALLERO et al., 2013 [201] 

Óleo de soja 30:1 Ca-Al HDLs, 10% 
(Não 

informado) 
78,5 94 SIMONETTI  e CORTEZ, 2013 [202] 

Óleo residual de 
semente de algodão 

12:1 Li/ CaO, 5% 2,5 65 98 KAUR e ALI, 2014 [203] 

Óleo de soja 10:1 
(Al2O3)8 (ZnO)2, (Não 
informada) 

(Não 
informado) 

180 78 SILVA et al., 2014 [204] 
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Tabela 02 - Obtenção de biodiesel com etanol e catálise heterogênea - continuação 

Matéria-prima 
Etanol, 

proporção 
Catalisador, 

concentração 
Tempo, h T, ºC 

Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, referência 

Óleo vegetal 12:1 

Membrana de 
cerâmica 
Resina de troca 
iônica, 1% 

1 50 ~97,7 DIAS et al., 2014 [205] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso  

21:1 15%-Zr/CaO, 5% 6,66 75 100 KAUR e ALI, 2014 [206] 

Óleo vegetal reciclado 
 (Não 

informada) 
SO4/ZrO2, 1% 2 60-80 80 (Rend) CAMPOS et al., 2014 [207] 

Óleo de fritura 6:1 

20%HPW-MCM-41 
HPW 
MCM-41, (Não 
informada) 

2 100 
7,2 
6,3 
2,3 

NASCIMENTO, 2014 [208] 

Óleo residual de 
sementes de algodão  

15:1 Li / ZrO2, 5% 4,5 75 >90 KAUR e ALI, 2015 [209] 

Óleo de girassol 
14:1 
12:1 

CaO, 17% 
CaO, 15% 

7,3 
6,9 

72 
75 

98,8 
99,2 

AVRAMOVIC et al. 2015 [210] 
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Conforme pode ser observado na Tabela 02, a matéria-prima mais utilizada foi o 

óleo de soja (33,4%). As proporções variaram entre 6:1 e 40:1 (álcool: óleo), sendo 

que as mais utilizadas foram 6:1, 12:1 e 20:1. As temperaturas utilizadas nas reações 

variaram entre 45 e 200 ºC, porém as mais utilizadas foram 75 e 78 ºC. Quanto ao 

tempo, usou-se desde 1 h até 10 h de reação.  Os tempos mais utilizados foram 2 e 6 

h de reação, relativamente altos comparando-se com os estudos realizados com 

metanol. 

As conversões em ésteres etílicos foram bastante variadas, desde 5,2 % até 100 

% de conversão, sendo que a maioria relatou conversões entre 90 % e 100 %. Quanto 

aos catalisadores, foram cerca de 25 tipos de catalisadores heterogêneos testados na 

síntese de ésteres etílicos. Percebe-se que não houve muitas pesquisas com um só 

tipo de catalisador em transesterificação etílica. O mais pesquisado foi o catalisador 

zircônia sulfatada (ZrO2-SO4), em quatro estudos. Em três desses, foi relatada rápida 

desativação do catalisador, com perda de sulfato. Cinco tipos diferentes de resinas 

também foram testados. O óxido de cálcio foi testado puro, impregnado ou suportado. 

Observou-se que as condições de reação foram mais brandas do que com a zircônia 

sulfatada. 

Analisando-se ainda a Tabela 02, percebe-se que são poucas as pesquisas com 

transesterificação etílica e catálise heterogênea, em comparação com as realizadas 

com catalisadores homogêneos. De maneira geral, usou-se altas temperaturas 

reacionais, altas proporções molares álcool/óleo, maiores concentrações de 

catalisador e maiores tempos de reação. Interessante destacar que na maioria dos 

artigos não são relatados problemas com a etanólise. Apesar das vantagens 

proclamadas, a etanólise ainda não é consolidada na indústria. Assim, faz-se 

instigante a pesquisa, na perspectiva de averiguar as vantagens e desvantagens da 

etanólise com catalisadores heterogêneos. 

Para esta pesquisa foram selecionados três catalisadores heterogêneos na 

síntese de biodiesel, a saber: hidrotalcita, óxido de cálcio e zircônia sulfatada. 

Analisando-se a Tabela 02, são uns dos catalisadores mais pesquisados na obtenção 

de biodiesel com catálise heterogênea e etanol. Além disso, buscou-se catalisadores 
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que tinham as seguintes características: estáveis, com preços mais acessíveis, de 

simples preparação e que apresentavam menor impacto ambiental, na síntese de 

biodiesel, segundo descrito nos artigos. Dois catalisadores possuem caráter básico, 

hidrotalcita e óxido de cálcio, e a zircônia sulfatada possui caráter ácido.  

A pesquisa seguiu parcialmente os procedimentos práticos de metodologia para 

obtenção de biodiesel descrita em artigos pré-selecionados. Os artigos selecionados 

foram, para a hidrotalcita (CoMg2Al-HDL) calcinada, dos autores Li, Xu e Rudolph 

(2009) [191]; o óxido de cálcio (CaO), dos pesquisadores Kazembe-phiri et al. (2010) 

[197] e o de zircônia sulfatada (ZrO2-SO4) por Garcia et al. (2008) [84].  Nas subseções 

seguintes estão descritas algumas características desses catalisadores, bem como 

sua utilização na síntese de biodiesel.  

 

3.4.1 - Hidrotalcita 

As argilas dividem-se em dois principais grupos: catiônicas, são mais frequentes 

na natureza, e aniônicas, menos frequentes na forma natural, mas relativamente 

simples de sintetizar. As hidrotalcitas são minerais que pertencem à família das argilas 

aniônicas que contêm ânions carbonato intercalados entre lamelas de hidróxido duplo 

de magnésio e alumínio. Encontra-se na literatura o termo “compostos do tipo 

hidrotalcita” utilizado para designar estes materiais. “Hidróxido Duplo Lamelar” (HDL) 

tem sido mais utilizado nos últimos anos e se refere a características estruturais. Este 

termo destaca a presença de dois cátions metálicos na lamela destes compostos 

[211]. 

Os HDL são representados de forma geral por: 

[M2+
1-x M3+

x (OH)2]x+  (Am-)x/m . nH2O 

 
Onde:  

M2+ = cátion metálico divalente (Mg, Zn, Co, Ni) 

M3+ = cátion metálico trivalente (Al, Fe, Cr) 

Am- = ânion de compensação intercalado com carga m- (CO3, NO3, Cl)  

n = moléculas de água  

x = fração de cátions trivalentes (M3+/[ M3+ + M2+]) 



58 

 

 

 

A representação esquemática da estrutura dos HDL é apresentada na Figura 12. 

 
Figura 12 - Representação esquemática da estrutura dos HDL 

 

    Fonte: CUNHA et al (2010) [212] 

 

Os HDL constituem-se de lamelas de brucita Mg(OH)2, nas quais os cátions 

divalentes (M2+) encontram-se parcialmente substituídos por cátions trivalentes (M3+). 

Esta substituição gera um excesso de cargas positivas nas lamelas. Para compensar 

esta carga positiva, necessita-se de ânions de compensação que residem na zona 

interlamelar junto com moléculas de água (LABAJOS e RIVES, 1996 apud 

NAVARRETE, 2002 [213]). 

Na estrutura, derivada da brucita,  

"os cátions magnésio estão localizados no centro de octaedros, que possuem 
ânions hidroxila em seus vértices. Esses octaedros compartilham suas 
arestas formando camadas planas e neutras, que são mantidas juntas por 
ligações de hidrogênio. Quando, na estrutura do tipo da brucita, cátions 
bivalentes são isomorficamente substituídos por cátions trivalentes, a lamela 
passa a apresentar uma carga residual positiva. Para que o sistema adquira 
a eletroneutralidade, é necessária a presença de ânions entre as lamelas, 
que juntamente com moléculas de água promovem o empilhamento das 
camadas do hidróxido duplo com um domínio interlamelar pouco ordenado. 
Nesse caso, as lamelas são mantidas juntas não apenas por ligações de 
hidrogênio, como no caso da brucita, mas pela atração eletrostática entre as 
lamelas positivamente carregadas e os ânions interlamelares" [212].  
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Os HDL, não são abundantes na natureza, mas podem ser sintetizados a um 

custo relativamente baixo. Foram preparados pela primeira vez em 1933 por 

Feitknetch pela precipitação controlada de soluções aquosas contendo cátions 

metálicos com uma base [211]. Maiores detalhes sobre a estrutura dos HDL e, 

também, sobre os métodos de preparação desses materiais são encontrados em 

artigos de revisão e em capítulos de livros [211, 212, 213]. 

A intercalação de espécies orgânicas em HDL tem recebido atenção significativa 

devido às diversas possibilidades de aplicações para esses materiais híbridos 

orgânico-inorgânicos. Suas propriedades permitem empregá-los como trocadores de 

ânions, catalisadores, precursores ou suporte para catalisadores, adsorventes, na 

síntese de materiais cerâmicos avançados, na preparação de eletrodos modificados 

e também em aplicações medicinais, como antiácidos [211]. 

Os HDL possuem a habilidade de funcionar como catalisadores básicos [214]. 

Quanto maior for a razão entre M3+ e M2+ de tal modo que exceda o valor de 0.33 faz 

com que o material seja bifuncional, isto é, com a capacidade de promover a catálise 

ácida e a catálise básica. Após calcinação a alta temperatura, a hidrotalcita 

decompõe-se reversivelmente gerando óxidos mistos de Mg e Al com elevada área 

superficial [215, 216].  

O mérito dos compostos do tipo hidrotalcita como catalisadores sólidos básicos 

tem sido estudado em química fina e em específico para reações de transesterificação 

[217]. Na próxima subseção será descrita uma breve revisão sobre aplicação da 

hidrotalcita como catalisador na obtenção de biodiesel. 
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3.4.1.1 - Aplicação dos HDL para Obtenção de Biodiesel 

A aplicação dos derivados de hidróxidos duplos lamelares (HDL) vem sendo 

extensivamente estudada em diferentes sistemas catalíticos. Neste contexto, os sítios 

básicos calcinados de hidrotalcitas a base de magnésio e alumínio exibem força 

catalítica, para serem aplicados em reações de transesterificação [217].  

Vários pesquisadores utilizaram os HDL na transesterificação de óleos vegetais 

Na Tabela 03 são mostradas as publicações encontradas envolvendo a síntese de 

biodiesel usando HDL como catalisador heterogêneo. Analisando-se as publicações 

encontradas, percebeu-se que a matéria-prima mais utilizada para obtenção do 

biodiesel foi o óleo de soja (47%). O álcool mais empregado foi o metanol (94%). 

Encontrou-se apenas dois trabalhos empregando o etanol na transesterificação de 

óleos. Houve uma grande variedade de proporção álcool/ óleo (4 a 63:1) sendo a de 

12:1 (22%) a mais utilizada nos estudos.  Quanto ao tempo de reação também foram 

empregados vários (1-24 h), tendo 4 h de reação como o mais utilizado. 

Já a temperatura mais usada nas reações foi 65 °C (25%) que corresponde a 

temperatura de ebulição do metanol. O etanol foi utilizado a 78,5 °C e 200 °C. 

Importante salientar que 59,3% dos estudos utilizaram temperaturas relativamente 

altas, entre 70 e 230 ºC. 

Quanto aos sistemas reacionais a maioria utilizou sistema com refluxo e agitação 

mecânica, composto por um balão de vidro e um condensador. Em dois estudos, 

utilizaram-se a energia ultrassônica para promover a mistura do álcool e óleo [150, 

154]. Em relação a conversão ou rendimento em biodiesel, cerca de 81% dos 

trabalhos relataram resultados entre 80 e 100%. 
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Tabela 03 - Obtenção de biodiesel com catalisador hidrotalcita 

Matéria-prima 
Álcool, 

proporção 
Catalisador, concentração Tempo, h T, ºC 

Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, referência 

Tributirato de 
glicerina 

Metanol (30:1) Al/ (Mg + Al), 0,05g 3 60 42,4 - 74,8 
CANTRELL, GILLIE e LEE, 
2005 [218] 

Óleo de soja Metanol (12:1) Hidrotalcita, 10% 3 100 80 DI SERIO et al, 2006 [219] 

Óleo de soja Metanol (15:1) Mg/ Al, 7,5% 9 45 67 
XIE, PENG e CHEN, 2006, 
[220] 

Óleo de canola Metanol (6:1) Mg - Al, 3% 9 60 71,9 ILGEN et al., 2007 [221] 

Gordura de frango 
Metanol (6:1 – 
60:1) 

Mg6Al2(CO3) (OH)16.4H2O, 
0,04g/mL 

6 60-120 94 LIU et al., 2007 [71] 

Óleo de soja Metanol (9:1) Mg/ Al dopada com cério, 5% 3 70 94 SANTOS, 2007 [222] 

Óleo de palma ou 
dendê 

Metanol (30:1) Mg/ Al NO3, 7% 6 100 86,6 
TRAKARNPRUK e 
PORNTANGJITLIKIT, 2007, 
[223] 

Óleo de girassol Metanol (12:1) Mg/ Ca (3,8), 2,5% 
(Não 

informado) 
65 92 

ALBUQUERQUE et al, 2008 
[224] 

Óleo de soja Metanol (55:1) 
Mg - Al 
Zn/Mg/Al, (Não informada) 

7 130 
70 
30 

ANTUNES, VELOSO e 
HERINQUES, 2008, [225] 

Óleo de algodão Metanol (6:1) Mg/ AlCO3 calcinado, 1% 3 200 95 
BARAKOS, PASIAS e 
PAPAYANNAKOS, 2008 [226] 

Óleo de soja 
Metanol (63:1) 
 
Metanol (12:1) 

Zn2AlNO3 calcinado, 10% 
Zn2AlNO3 sem calcinar, 5% 

24 
 
4 

120 
 

120 

97 
 

83 
CORDEIRO, 2008 [190] 

Óleo de soja Metanol (6:1) 
Mg Al dopados com Ga e Fe, 
1% 

0,5-2 80 60-100 MACALA et al., 2008 [74] 
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Tabela 03 - Obtenção de biodiesel com catalisador hidrotalcita - continuação 

Matéria-prima 
Álcool, 

proporção 
Catalisador, concentração Tempo, h T, ºC 

Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, referência 

Óleo de soja Metanol (15:1) Li - Al, 1% 1 65 83 SHUMAKER et al, 2008, [227] 

Óleo de palma ou 
dendê 

Metanol (30:1) Mg/ Al, 1,5% 9 100 96 
TITTABUT e TRAKARNPRUK, 
2008 [228] 

Óleo de colza Metanol (6:1) Mg - Al, 1,5% 4 65 90,5 ZENG et al, 2008, [229] 

Óleo de girassol Metanol (15:1) KI-HDL, 2% 4 65 99,2 ALVES, 2009 [230] 

Óleo de girassol 
Óleo residual 

Metanol  
(12 a 48:1) 

HDL comercial 
HDL sintética, (Não 
informada) 

1-6 
6 

80-160 
120 

> 90 BRITO et al, 2009 [231] 

Óleo de farelo de 
arroz 

Metanol (30:1) Mg(Al)La, 7,5% 9 100 78 
CHUAYPLOD e 
TRAKARNPRUK, 2009 [232] 

Óleo de fritura 
(soja) 

Metanol (13:1) Mg - Al, 10% 
5 
24 

60 
97 (Rend.) 
96 (Rend.) 

GEORGOGIANNI et al., 2009 
[154] 

Óleo de canola Etanol (16:1) CoMg2Al, 2% 5 200 96-97 (Rend.) 
LI, XU e RUDOLPH, 2009 
[191] 

Óleo de soja Metanol (13:1) Al/ (Al + Mg), 5% 1 230 90 SILVA et al., 2010 [233] 

Oleaginosa 
Murumuru 

Metanol (12:1) Al/ (Al + Mg), 6% 1 200 88,97 TEIXEIRA, 2010 [234] 

Óleo de palma ou 
dendê 

Metanol (12:1) K/Ca - Al, 5% 5 65 97,9 GAO et al, 2010 [235] 

Óleo de soja Metanol (20:1) 25% KI/ Mg-Al, 5% 8 70 > 90 
TANTIRUNGROTECHAI, 
CHOTMONGKOLSAP e 
POHMAKOTR, 2010 [236]  

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol (4:1) Mg/ Al nano, 1% 1,5 45 95,2 DENG et al., 2011 [150] 

Óleo de soja Metanol (12:1 Mg: Al 2:1, 2,5% 4 65 97,1 GOMES et al., 2011 [237] 
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Tabela 03 - Obtenção de biodiesel com catalisador hidrotalcita - continuação 

Matéria-prima 
Álcool, 

proporção 
Catalisador, concentração Tempo T (ºC) 

Conversão ou 
Rendimento (%) 

Autor (es), ano, referência 

Óleo de soja Metanol (15:1) Mg - Al dopada com La, 5% 4 150 95 
RAHUL; SATYARTHI e 
SRINIVAS, 2011 [238] 

Óleo de Pongamia 
pínnata 

Metanol (6:1) Mg - Al nano, 1% 4 65 90,8 OBADIAH et al., 2012 [239] 

Óleo de soja Etanol (30:1) Ca - Al, 10% - 78,5 94 
SIMONETTI e CORTEZ, 2013, 
[202] 

Óleo de soja Metanol (20:1) Mg - Al, 5% 10 64 94,8 MARTINS et al., 2013 [240] 

Óleo de girassol Metanol (48:1) Mg - Al monólitos, 2% 10 60 62-77 REYERO et al., 2013 [241] 

Óleo de soja Metanol (13:1) Al - Ca/ K2CO3, 2% 2 65 87,4 SUN et al., 2014 [242] 

Óleo de colza Metanol (24:1) Mg - Al, 10g 1,54 140 77 (Rend) KUTÁLEK et al., 2014 [243] 

Óleo de soja Metanol (12:1) CaFeAl/LDO, 6% 1 60 >90 (Rend) LU et al., 2015 [244] 

Óleo de colza Metanol (24:1) Mg - Al, 4% 
(Não 

informado) 
117 78 (Rend) HÁJEK et al. 2015 [245] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol (6:1) KF/MgCaAl-LDH, 3,6% 4 60 90 
GUZMÁN-VARGAS et al., 
2015 [246] 

Óleo de palma ou 
dendê 

Metanol (12:1) KF/Ca-Mg-Al, 5% 3 65 >90 (Rend) XU et al., 2015 [247] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 
Óleo de soja 

Metanol (30:1) Mg-Al nanoparticulas, 5% 4 160 
93,4 (Rend) 
92,9 (Rend) 

WANG et al., 2015 [248] 
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3.4.2 - Óxido de Cálcio 

Os óxidos são “compostos binários que possuem oxigênio ligado a outro 

elemento químico em que o oxigênio é o mais eletronegativo.” Eles geralmente são 

classificados como ácidos, básicos, anfóteros e neutros. O óxido de cálcio (CaO) é 

básico, possui diferentes aplicações industriais, especialmente na construção civil 

(argamassas, pintura). É empregado também na indústria cerâmica, siderúrgica, 

farmacêutica, entre outras [36]. 

Sua utilização como catalisador heterogêneo já ocorre a alguns anos, mostrando 

bom desempenho, em especial na reação de transesterificação, devido a sua alta 

basicidade. É considerado de baixo custo, tem baixa solubilidade em metanol, é não-

corrosivo, tem sido visto como um material de uso sustentável e é fácil de ser 

preparado. Pode ser sintetizado a partir de fontes de matérias-primas baratas, como 

calcário e hidróxido de cálcio [249]. A seguir tem-se uma revisão do uso desse 

catalisador para síntese de biodiesel. 

 

3.4.2.1 - Aplicação do Óxido de Cálcio para Obtenção de Biodiesel 

A Tabela 04 mostra algumas publicações envolvendo a síntese de biodiesel 

utilizando-se o CaO como catalisador heterogêneo. Conforme pode ser observado, as 

matérias-primas mais utilizadas para obtenção do biodiesel com o CaO foram óleo de 

soja e de palma (20% cada), em segundo lugar vem o óleo de pinhão manso (14,3%).  

O álcool mais empregado foi o metanol (95%). O etanol foi testado em poucos 

estudos e houve testes com mistura de metanol e etanol. Quanto a proporção álcool: 

óleo a de 12:1, 9:1 e 6:1 foram as mais utilizadas nos estudos. 

A temperatura utilizada nas pesquisas foi relativamente alta pois a maioria 

utilizou temperaturas perto ou acima do ponto de ebulição do metanol (65 ºC). O 

tempo reacional também foi elevado, comparando-se as reações com catalisadores 

homogêneos. A maioria das pesquisas utilizou tempos reacionais acima de 1 hora de 

reação. A maioria dos testes foram realizados com o CaO puro. 

O CaO é o catalisador heterogêneo mais pesquisado nos estudos de 

transesterificação de óleos. Como já foi relatado, ele é promissor porque é acessível, 



65 

 

 

barato, de fácil preparação e considerado verde. Porém alguns problemas foram 

relatados por alguns pesquisadores. A caracterização do CaO após testes catalíticos 

permitiu que alguns pesquisadores concluíssem que CaO é rapidamente hidratado e 

gaseificado quando entra em contato com o ar ambiente. Poucos minutos são 

suficientes para que uma quantidade significativa de H2O e CO2 se adsorva na 

superfície do catalisador, podendo desativá-lo [67,153]. A reação catalítica é o 

resultado de contribuições heterogêneas e homogêneas. Parte da reação tem lugar 

em sítios básicos na superfície do catalisador, o resto é devido à dissolução do CaO 

ativado em metanol que cria espécies ativas lixiviadas para o meio homogêneo. Diante 

desses problemas, pesquisas são interessantes neste campo a fim de resolvê-los.
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Tabela 04 – Obtenção de biodiesel com o catalisador óxido de cálcio 

 
 
 
 

Matéria-prima 
Álcool, 

proporção 
Catalisador, 

concentração 
Tempo, h T, ºC 

Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, referência 

Óleo de colza Metanol (4,5: 1) CaO, (Não informada) 1 60 >70 GRYGLEWICZ, 1999 [153], 

Óleo de soja 
Gordura de aves 

Metanol (27:1) CaO nanocristais, 1% 12 25 100 
VENKAT REDDY, OSHEL e 
VERKADE, 2006 [250] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol (9:1) CaO, 1,5% 2,5 70 93 ZHU et al., 2006 [251] 

Óleo de girassol Metanol (13:1) CaO, 1% 1,5 60 94 GRANADOS et al., 2007 [252] 

Óleo de semente 
de girassol  

Metanol (41:1) CaO, 3% 0,1 252 100  DEMIRBAS, 2007 [253] 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol (30:1) 
CaO, 6%  
Dolomita (Ca/Mg) 

3 60 
49 
98 

NGAMCHARUSSRIVICHAI, 
WIWATNIMIT e WANGNOI, 2007 
[254] 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol (30:1) 
CaO, 10%  
(Ca/Zn) 

1 60 >94 
NGAMCHARUSSRIVICHAI, 
TOTARAT e BUNYAKIAT, 2008 
[255]  

Óleo de mamona 
Óleo de girassol 

Metanol (12:1) CaO - SBA-15, 14% 
1 
5 

60 
65,7 
95 

ALBUQUERQUE et al., 2008 
[256] 

Óleo de soja 
Óleo residual 

Metanol (12:1) CaO, (Não informada) 
1 
2 

(Não 
informada) 

93 
99 (Rend.) 

KOUZU et al., 2008 [257] 

Óleo de soja Metanol (12:1) CaO, 8% 3 65 95 LIU et al., 2008 [258] 

Óleo de canola Metanol (6:1) CaO/NaNO3, 0,2g 3 60 100 MACLEOD et al., 2008 [259] 

Óleo de colza Metanol (18:1) 
CaO 
CaO/MgO, (Não 
informada) 

3,5 64,5 
52 
92 

YAN, LU e LIANG, 2008 [260] 

Óleo de soja Metanol (9:1) CaO microesfera, 3% 3 65 98,72 BAI et al., 2009 [261] 
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Tabela 04 - Obtenção de biodiesel com o catalisador óxido de cálcio – continuação 

Matéria-prima 
Álcool, 

proporção 
Catalisador, 
concentração 

Tempo, h T, ºC 
Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, referência 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol (14:1) CaO, 5% 2, 65 98 
BOEY, MANIAM e HAMID, 2009 
[262] 

Tributirina Metanol (6:1) CaO, (Não informada) 2 60 95 CHO; SEO e CHANG, 2009 [263] 

Óleo de canola Metanol (6:1) CaO, (Não informada) 10 60 92 
KAWASHIMA, MATSUBARA e 
HONDA, 2008 [67] 

Óleo de colza Metanol CaO, 0,1g 4 60 91 
KAWASHIMA, MATSUBARA e 
HONDA, 2009 [264] 

Óleo residual Metanol (1:0,5) CaO, 6% 2,5 65 90,4 
LIM, MANIAM e HAMID, 2009 
[265] 

Óleo de coco  Metanol 
CaO calcinado,  
0,5 a 1% 

1,5-3 55-65 91,5 - 93,1 VELASQUEZ et al., 2009 [266] 

Óleo de soja 
Óleo de palma 
ou dendê  
Óleo residual 

Metanol (20:1) 
CaO modificado com 
La (Ca3La), 5% 

1 
3 

58 
94,3 
96 

YAN et al., 2009 [267] 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol (12:1) CaO/Al2O3, 3,5% 5 65 94 
ZABETI, DAUD e AROUA, 2009 
[249] 

Óleo de girassol Metanol (12:1) Zincato de Cálcio, 3% 0,75 60 > 90 
RUBIO-CABALLERO et al., 2009 
[268] 

Óleo de girassol Metanol (12:1) ZnO – nCaO, 1,3% 2 60 > 90 ALBA-RUBIO et al. ,2010 [269] 

Óleo de colza Metanol (6:1) KNO3/CaO, 1% 3 65 98 ENCIMAR et al., 2010 [270] 

Óleo bruto de 
amendoim 

Etanol (9:1) CaO, 1% 3 78 88,8 
KAZEMBE-PHIRI, et al., 2010 
[197] 

Óleo de soja 
Mistura de 
Metanol e 

Etanol (10:1) 
CaO–La2O3, 0,8g 2 65 70 KIM et al., 2010 [194] 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol (9:1) CaO, 3% 1 
(Não 

informada) 
77,3 MOOTABADI et al., 2010 [155] 
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Tabela 04 - Obtenção de biodiesel com o catalisador óxido de cálcio – continuação 

Matéria-prima 
Álcool, 

proporção 
Catalisador, 
concentração 

Tempo, h T, ºC 
Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, referência 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol (30:1) CaO (Dolomita), 6% 3 60 > 90 
NGAMCHARUSSRIVICHAI et al., 
2010 [271] 

Óleo de soja Metanol (16:1) CaO/sílica, 5% 8 60 95,2 
SAMART, CHAIYA e 
REUBROYCHAROEN, 2010 
[272] 

Óleo de soja Etanol (9:1) CaO, 13,8% 10 70 96,3 
WATCHARATHAMRONGKUL,  
JONGSOMJIT e  
PHISALAPHONG, 2010 [196] 

Óleo de semente 
de “sebo” chinês 

Metanol (12:1) CaO/KF, 3% 2,5 65 96 WEN et al., 2010 [273] 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol (12:1) CaO/Al2O3, 6% 5 64,29 98,64 
 ZABETI, DAUD e AROUA, 2010 
[274] 

Óleo de girassol Metanol (6:1) CaO, 1% 5,5 80 91 VUJICIC et al., 2010 [275] 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol (18:1) CaO, 10% 5 h 60 > 90 
VIRIYA-EMPIKUL et al., 2010 
[276] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol (6:1) 
CaO, 5% 
Li-CaO, 5% 
CaO+Fe2(SO4)3 

3 60 
< 20 
< 70 
100 

ENDALEW, KIROS e ZANZI, 
2011 [277] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol (12:1) CaO, 1,5% 3 70 95 
HAWASH, EL DIWANI, e ABDEL 
KADER, 2011 [278] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol (15:1) 

CaO 
CaMgO 
CaZnO, (Não 
informada) 

6 65 > 80 TAUFIQ-YAP et al., 2011 [279] 

Óleo de colza, 
girassol e soja 

Metanol (4:1) CaO, (Não informada) 2 75 > 94 VERZIU et al., 2011 [280] 

Óleo de palma 
Óleo de canola 
Óleo de girassol 
Óleo de milho 

Metanol (9:1) CaO, 3 % 1 65 70 SALAMATINIA et al., 2011 [159] 
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Tabela 04 - Obtenção de biodiesel com o catalisador óxido de cálcio – continuação 

Matéria-prima 
Álcool, 

proporção 
Catalisador, 
concentração 

Tempo, h T, ºC 
Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, referência 

Óleo de girassol Metanol (10:1) CaO.ZnO, 2% 4 60 > 90 KESIĆ et al., 2012 [281] 

Óleo de soja Metanol (6:1) 
CaO (concha em pó 
calcinada), 3g 

3 60 
(> 89) rendimento 
(> 97) conversão  

NAIR et al., 2012 [282] 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol (15:1) 
CaO (Ovos e conchas 
de moluscos 
calcinados), 10% 

2 60 > 90 
VIRIYA-EMPIKUL et al., 2012 
[283] 

Óleo de cozinha 
usado 

Metanol (14:1) CaO calcinado, 3,49% 2 60.49 94,10 
AWORANTI, AGARRY e AJANI, 
2013 [284] 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol (9:1) 
CaO (casca de ovo de 
pato e frango, 
calcinado) 20% 

4 65 92 e 94 BUASRI et al., 2013 [285] 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol (9:1) 
CaO (conchas de 
mexilhão, calcinadas), 
10% 

3 65 95 BUASRI et al., 2013 [286] 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol (9:1) CaO comercial, 3% 2 65 > 90 
CHOEDKIATSAKUL, 
NGAOSUWAN e  
ASSABUMRUNGRAT, 2013 [160] 

Óleo residual de 
frituras 

Metanol (12:1) CaO comercial, 5% 4 h 60 > 97 DIAS et al. 2013 [287] 

Banha de porco 
Óleo de fritura 
Mistura de óleos 

Metanol (18:1) 
CaO, 3% 
Ca0,9Mn0,1O 

8 50 > 92 DIAS et al., 2013 [288] 

Óleo de soja Metanol (12:1) CaO, 8% 8 65 88.9 FERDOUS et al., 2013 [289] 

Óleo de milho 
resíduos de 
fritura 

Metanol 
(10.55:1) 

CaO, 6,653% 1,67 60 94.873  
EL-GENDY e DERIASE, 2013 
[290] 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol (15:1) CaO–ZnO (1:3), 6% 8 60 83.82 
KLINKLOM; 
LUENGNARUEMITCHAI e JAI-
IN, S, 2013 [291] 
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Tabela 04 - Obtenção de biodiesel com o catalisador óxido de cálcio – continuação 

Matéria-prima 
Álcool, 

proporção 
Catalisador, 
concentração 

Tempo, h T, ºC 
Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, referência 

Óleo de colza Metanol (15:1) 
Ca / Al calcinado a 
600ºC, 6% 

3 65 > 94 MENG et al., 2013 [292] 

Óleo de semente 
de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol 
(10.41:1) 

CaO, 0,99% 1,3 65 94,35 NAZIR e  YULIANI, 2013 [293] 

Óleo de soja Metanol (9:1) CaO/Al2O3 (20%), 3% 6 150 90 PASUPULETY et al., 2013 [294] 

Óleo de girassol Etanol (20:1) CaO–ZnO, 3% 3 78 > 90 
RUBIO-CABALLERO et al., 2013 
[201] 

Óleo de soja Metanol (12:1) 30%CaO/ NaY, 3%   3 65 95 WU et al., 2013 [295] 

Óleo de soja Metanol (12:1) CaO-SnO2 (4:1), 8% 6 70 89,3 XIE e ZHAO, 2013 [296] 

Óleo de girassol Metanol (12:1) CaO, 2% 2  60 99,6 
REYERO, ARZAMENDI e 
GANDÍA, 2014 [297] 

Óleo de soja Metanol (10:1) CaO, 6% 6 62 100 
CHOUDHURY, CHAKMA e 
MOHOLKAR, 2014 [164] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol 
(11:1) 

CaO 
(5,5%) 

1 64 96 CHOUDHURY et al, 2014 [165] 

Óleo de girassol 
Metanol (6:1 e 

9:1) 

CaO (casca de 
caranguejo e de ovo), 
(Não informada) 

3 60 
83.10 
97.75 

CORREIA et al., 2014 [298] 

Óleo de girassol Metanol (16:1) CaO, 10% 0,5 70 100 DALL’OGLIO et al., 2014 [299] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol (5,5: 1) CaO, 1,5% 1,5 60 
89,41 
99,10 

IBRAHIM et al., 2014 [300] 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol 
(9:1) 

CaO  
(Cascas de ovos), 8% 

1  92,7 CHEN et al., 2014 [163] 

Óleo de frituras Metanol (13:1) CaO, 3% 5 65 92,3 GHANEI et al., 2014 [301] 
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Tabela 04 - Obtenção de biodiesel com o catalisador óxido de cálcio – continuação 

Matéria-prima 
Álcool, 

proporção 
Catalisador, 
concentração 

Tempo, h T, ºC 
Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, referência 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol (3:1) 
CaO/alumina, (Não 
informada) 

1 60 93,31 IBRAHIM et al., 2014 [302] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso  

Metanol (15:1) 
Etanol (21:1) 

15%-Zr/CaO, 5% 
1,7 
6,7 

65 
75 

100 KAUR e ALI, 2014 [203] 

Óleo de semente 
de algodão 
residual 

Etanol (12:1) 3-Li/CaO, 5% 2,5 65 98 KAUR e ALI, 2014 [206] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol(15:1) 
CaO 
Outros, 3% 

3 65 > 90 LEE et al., 2014 [303] 

Óleo de milho Metanol(16:1) 60% CaO/SiO2, 6% 8 60 97,3 
MOHADESI, HOJABRI e 
MORADI, 2014 [304] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso; óleo de 
sementes de 
borracha 

Metanol(6:1) 
CaO (Conchas 
residuais), 4% 

3 60 
75.93 
93.33 

NURDIN et al., 2014 [305] 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol (12:1) CaO, 4% 6 65 88 
PRASERTSIT, PHOOSAKUL e 
SUKMANEE, 2014 [306] 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol (12:1) CaO, 6% 3 45 
79,76 (Conv) 
97,09 (Rend) 

HO et al., 2014 [307] 

Óleo de colza 
semi-refinado 

Metanol (12:1) 
CaO 
30%Li‐CaO, 5% 

4 62 > 93 PUNA et al., 2014 [308] 

Óleo Nag 
champa  

Metanol (10:1) CaO, 2,5% “Contínuo” 60 78,7 
DUBEY, GOLE e GOGATE, 2015 
[166] 

Òleo de palma 
ou dendê 
refinado 
 
Òleo de palma 
ou dendê cru  

Metanol 
(9:1) 

 
 

(12:1) 

CaO/ cinzas, 4% 0,5 60 

85,23 (Rend)  
97,02 

 
73,23 (Rend) 

97,04 

HO et al., 2015 [167] 
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Tabela 04 - Obtenção de biodiesel com o catalisador óxido de cálcio – continuação 

Matéria-prima 
Álcool, 

proporção 
Catalisador, 
concentração 

Tempo, h T, ºC 
Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, referência 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso 

Metanol 
(25:1) 

CaO-La2O3, 3% 3 160 98,76 (Rend) 
LEE, JUAN e TAUFIQ-YAP, 2015 
[309] 

Óleo de Jatropha 
curcas ou pinhão 
manso e Karanja 

Metanol (12:1) ZnO-CaO, 5% 1,5 65 >90 JOSHI et al., 2015 [310] 

Óleo de girassol  Metanol (9:1) CaO, 5% 5 60 100 BAZARGAN et al., 2015 [311] 

Óleo de palma 
ou dendê 

Metanol (15:1) CaO-SiO2, 9% 8 65 90,2 (Rend) CHEN et al., 2015 [312] 

Óleo de canola Metanol (9:1) 
K2CO3(7%)/nano 
CaO, 3% 8 65 97,67 (Rend) 

DEGIRMENBASI et al., 2015 
[313] 

Óleo de cozinha 
usado 

Metanol (6:1) CaO (Conchas), 5% 2 65 86 (Rend) 
SIRISOMBOONCHAI et al.,2015 
[314] 

Óleo de 
amendoim 

Metanol (15:1) CaO, 6% 2,5 64 97,43 (Rend) NIU et al., 2015 [315] 

Óleo de girassol Metanol (6:1) CaO, 1% 5 65 >80 (Rend) MICIC, et al., 2015 [316] 
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3.4.3 - Zircônia Sulfatada 

Óxidos modificados com ânions apresentam propriedades ácidas e são 

catalisadores interessantes para diversos tipos de reações [317] de interesse 

industrial tais como isomerização de hidrocarbonetos, craqueamento, alquilação e 

esterificação.  Dentre esses, o sulfato de zircônio, ou zircônia sulfatada (ZrO2-SO4) 

vem sendo relatado como um bom catalisador sólido ácido, por catalisar inúmeras 

reações em uma ampla faixa de temperatura [318]. 

O interesse nesse catalisador é atribuído, além do seu alto desempenho, à sua 

baixa toxicidade (DL50 = 3500 mg kg-1), à facilidade de manipulação e por não ser 

carcinogênico, podendo ser considerado pertencente a classe dos catalisadores 

“verdes” (JUAN et al., 2007 apud BRUM, 2010 [319]). 

A zircônia quando modificada com ânions, em especial sulfato, adquire uma 

atividade catalítica superior à observada para a zircônia não modificada (GANAPATI 

e JAYESH, 1999 apud GARCIA, 2006 [320]). Esta atividade está ligada à sua 

característica superácida, ou seja, sua força ácida é superior à do ácido sulfúrico puro 

[319]. Os fatores que influenciam nas propriedades catalíticas da ZrO2-SO4 são: o tipo 

de zircônia precursora do material, o agente de precipitação e o agente de sulfatação, 

bem como o método de preparação e a temperatura de calcinação [320].   

A ZrO2-SO4 pode ser preparada por um processo que envolve a mistura do 

hidróxido de zircônio com ácido sulfúrico ou sulfato de amônio, seguido da calcinação 

da mistura em temperaturas entre 500 e 650 ºC. Esse é o método de síntese mais 

difundido e convencional. Os passos de síntese (formação do hidróxido de zircônio 

impregnado com íons sulfato e a calcinação do material) devem ser otimizados de 

maneira a produzir um catalisador ativo (CORMA et al., 1994 apud GARCIA, 2006 

[320]). Outro método de preparação é o processo sol-gel, que envolve a formação de 

um co-gel de zircônio-sulfato pela adição de ácido sulfúrico ao n-propóxido de zircônio 

em isopropanol (ARDIZZONE et al., 2004 apud GARCIA, 2006 [320]).  Um terceiro 

método de preparação ocorre pela decomposição térmica do precursor em solução “e 

envolve o uso de água aquecida pressurizada em uma condição adequada para forçar 

a migração do íon metálico para a fase de oxihidróxido e oxihidrossulfato” (CORMA, 

1997 apud GARCIA, 2006 [320]). 
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Esses métodos de preparação da ZrO2-SO4 usam solventes e traz certo grau de 

complexidade. Sun e colegas [321] propuseram um método com ausência de qualquer 

solvente, onde a ZrO2-SO4 foi sintetizada a partir da calcinação de uma mistura de 

ZrOCl2.8H2O com (NH4)2SO4. 

 

3.4.3.1 - Aplicação da Zircônia Sulfatada para Obtenção de Biodiesel 

Na Tabela 05 são mostrados alguns trabalhos envolvendo a síntese de biodiesel 

utilizando-se a ZrO2-SO4 como catalisador heterogêneo. Nota-se que as matérias-

primas mais utilizadas para obtenção do biodiesel com a ZrO2-SO4 foram óleo de soja 

e de palma (20% cada), em segundo lugar vem o óleo de pinhão manso (14,3%). 

A proporção álcool/óleo foi bem maior, em comparação com os outros 

catalisadores, sendo a menor de 6:1 e a maior chegou a 40:1. O tempo de reação e a 

temperatura também foram altos. Muitos estudos foram realizados em ambientes 

pressurizados. A maioria dos estudos utilizou temperatura acima de 100 ºC. Ao 

contrário das pesquisas com os outros catalisadores (hidrotalcita e óxido de cálcio) o 

número de testes com o álcool etílico foi relativamente maior, cerca de 38% das 

pesquisas. 

O catalisador ácido zircônia sulfatada foi utilizado em quatro estudos com 

transesterificação etílica [84, 185, 186, 207]. Dois desses estudos foram realizados 

em ambiente pressurizados e a 120 °C [84,186]. Em um, com a razão molar álcool/ 

óleo de 20:1, com 5% em massa do catalisador, em 1 h de reação, obteve 92% de 

conversão em ésteres etílicos [84]. Já o outro, com 12:1 de razão álcool/ óleo, 5% de 

massa do catalisador, obteve apenas 45% de conversão em 2 h de reação [186]. 

Interessante observar que em três desses estudos, foi relatado lixiviação do 

catalisador com rápida desativação do mesmo. 

Na maioria dos artigos está relatada a rápida desativação do catalisador zircônia 

sulfatada, após a primeira reação de transesterificação, faz-se necessários estudos a 

fim de minimizar este problema. O uso de ultrassom se torna interessante pois ainda 

não foi avaliado na reação de transesterificação com este catalisador. 
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Tabela 05 - Obtenção de biodiesel com catalisador zircônia sulfatada  

Matéria-prima 
Álcool, 

proporção 
Catalisador, 

concentração 
Tempo, 

h 
T, ºC 

Conversão ou 
Rendimento, % 

Autor (es), ano, referência 

Óleo de soja Metanol (40:1) 
SO4/ZrO2 
–alumina, (Não 
informada) 

20 200-300 100 
FURUTA, MATSUHASHI e 
ARATA, 2004 [322] 

Triacetina Metanol (6:1) 
SO4/ZrO2 
Outros, 2% 

8 60 (Não informada) LÓPEZ et al., 2005 [323] 

Óleo de palma bruto 
Óleo de coco bruto 

Metanol (6:1) 
SO4/ZrO2 

Outros, 3% 
1 200 

90,3 
86,3 

JITPUTTI et al., 2006 [66] 

Óleo Metanol (6:1) SO4/ZrO2, 3% 3 200 90.1 
WEST, POSARAC E ELLIS, 
2007 [324] 

Óleo de soja 
Metanol(20:1) 
Etanol (20:1) 

S-ZrO2, 5% 1 120 
98,6 
92 

GARCIA et al., 2008 [84] 

Óleo de soja 
(tricaprilina) 

Etanol, (Não 
informada) 

SO4/ZrO2 4 75 (Não informada) LOPEZ et al., 2008 [185] 

Tricaprilina 

Metanol 
Etanol 
n-Butanol 
(12:1) 

SO4/ZrO2, 10% 2 120 
84 
45 
37 

SUWANNAKARN et al., 
2008 [186] 

Óleo de Neem Metanol (9:1) SO4/ZrO2, 1% 2 60-65 94 MUTHU et al., 2010 [325] 

Óleo de girassol Etanol (12:1) 
SO4/ZrO2, 
suportado em sílica 
MCM-41, 5% 

6 200 73 
JIMÉNEZ-MORALES et al., 
2011 [198] 

Óleo de Jatropha curcas ou 
pinhão manso 

Metanol (9:1) SO4/ZrO2, 3% 2 120 79,65 
RUSTAMAJI, SULISTYO e 
BUDIMAN, 2011 [326] 

Óleo de algodão Metanol (30:1) SO4/ZrO2, 1% 2 200 98 
MORALES et al., 2012 
[327] 

Óleo de Jatropha curcas ou 
pinhão manso 

Metanol (40:1) SO4/ZrO2, 0,5g 12 65 80 
PATEL, BRAHMKHATRI e 
SINGH, 2013 [328] 

Óleo vegetal reciclado  
Etanol  
(Não informada) 

SO4/ZrO2, 1% 2 60-80 80  CAMPOS et al., 2014 [207] 
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4 - PARTE EXPERIMENTAL 

 

Neste capítulo, serão descritos os materiais e métodos utilizados na pesquisa. 

Consistirá no detalhamento da forma como foi conduzido o processo reacional de 

síntese em ésteres etílicos via transesterificação do óleo de soja perante o emprego 

dos catalisadores heterogêneos escolhidos e auxiliado por ultrassom. Serão 

apresentadas também a preparação dos catalisadores e as técnicas analíticas 

empregadas. 

Para execução da parte experimental foram pesquisados artigos que utilizassem 

a transesterificação etílica com catalisadores heterogêneos (Tabela 02). Como já 

relatado na seção 3.4, foram selecionados três catalisadores heterogêneos para a 

síntese de biodiesel, a saber: hidrotalcita, óxido de cálcio e zircônia sulfatada. 

Analisando-se a Tabela 02, pode-se perceber que são catalisadores bastante 

utilizados na obtenção de biodiesel com catálise heterogênea e etanol. Além disso, 

buscou-se catalisadores que tinham as seguintes características: estáveis, com 

preços mais acessíveis, de simples preparação e que apresentavam menor impacto 

ambiental, na síntese de biodiesel, segundo descrito nos artigos [84, 191, 197]. Foram 

selecionados três catalisadores, sendo dois de caráter básico, hidrotalcita e óxido de 

cálcio, e um terceiro de caráter ácido, a zircônia sulfatada. 

 

4.1 - REAGENTES  

Os reagentes utilizados foram: etanol anidro (Quimis, 99,3%); hidróxido de 

potássio (Quimis, min 85%); cloreto de amônia (Vetec, 99,5%); n-heptano, (Fmaia, 

99,8%); nitrato de alumínio nonahidratado (Vetec, 98-102%); nitrato de cobalto 

hexahidratado (Vetec, 98-102%); nitrato de magnésio hexahidratado (Vetec, 98-

102%); hidróxido de sódio (Fmaia, 97%); carbonato de sódio – anidro (Merck, 99,5%); 

oxicloreto de zircônio (Sigma-Aldrich, 99,5%); sulfato de amônio (Vetec, 99%); 

hidróxido de cálcio (Merck, 96%); glicerina (Sigma-Aldrich, 99%); hexano (Fmaia, 

99%); acetato de etila (Vetec, 99%); ácido nítrico concentrado (Merck); ácido sulfúrico 

concentrado (Merck); peróxido de hidrogênio (Merck, 30%);  brometo de potássio 

(Riedel-de Haen, >99%); clorofórmio (Synth, 100%); clorofórmio deuterado para RMN 
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(Merck,  99,96% com 0,03% TMS). Todos os reagentes utilizados possuíam grau 

analítico.  

Foi utilizado óleo comercial de soja adquirido em supermercado local, refinado, 

para uso doméstico, sem tratamento prévio. 

 

4.2 - EQUIPAMENTOS E ANÁLISES 

Os experimentos foram realizados utilizando uma sonda ultrassônica de 400 

watts e 24 kHz de frequência da Hielscher, modelo UP400S, equipado com sondas 

de titânio de 3 a 40 mm de diâmetros. As análises cromatográficas foram realizadas 

empregando-se um cromatógrafo Varian CP–3800 GC equipado com um sistema de 

injeção capilar on column, empregando uma coluna capilar VF-5ht Varian com 30 m 

de comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e filme com 0,1 μm de espessura. A 

digestão das amostras foi realizada em bloco digestor de alumínio Tecnal modelo TE-

040/25 (Piracicaba, São Paulo, Brasil). Para avaliação das condições de lixiviação dos 

catalisadores estudados, foi utilizado um espectrômetro de emissão óptica com 

plasma acoplado indutivamente (ICP OES), simultâneo, com configuração axial (Vista 

PRO, Varian, Melbourne, Austrália) equipado com rede Echelle e detector de estado 

sólido com arranjo CCD (Charge Coupled Device).  O sistema de introdução de 

amostras foi constituído por uma câmara de nebulização do tipo Sturman-Masters de 

politetrafluoretileno (PTFE) e um nebulizador com ranhura em V, V-Groove. O sistema 

óptico do ICP OES foi calibrado com solução estoque multielementar. A análise por 

difração de Raio X foi realizada em difratômetro Shimadzu, modelo XRD6000, com 

monocromador de grafite. As isotermas de adsorção de nitrogênio foram obtidas num 

equipamento Micromeritics (modelo ASAP 2010). As análises de espectroscopia de 

infravermelho foram realizadas em equipamento FT-IR Modelo IRAffinity-1 – 

Shimadzu. Os espectros de RMN foram obtidos com um Espectrômetro de 

Ressonância Magnética Nuclear VARIAN GEMINI  2000, operando com frequência a 

500 MHz. 
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4.3 - CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA 

 

O óleo de soja refinado comercial foi utilizado como matéria-prima nas reações 

de transesterificação. A caracterização do óleo foi realizada conforme métodos oficiais 

da American Oil Chemists’ Society [329], a Tabela 06 mostra os ensaios utilizados 

para caracterização do óleo de soja. 

 

Tabela 06 – Métodos empregados para caracterização do óleo de soja 

Ensaio Método AOCS 

Índice de acidez (mg KOH/g amostra) 
Acid Value 
Cd 3d-63 

Umidade, % 
Hot Plate Method 

Ca 2b-38 

Ácidos graxos livres, % 
Free Fatty Acids 

Ca 5ª-40 

 

 
4.4 - PREPARAÇÃO DOS CATALISADORES 

4.4.1 - Hidrotalcita (CoMg2Al-HDL) calcinada 

A preparação da hidrotalcita foi realizada seguindo procedimento descrito por Li, 

Xu e Rudolph (2009) [191]. No procedimento, 50 mL de solução contendo 0,1 mol de 

Mg(NO3)2.6H2O, 0,05 mol de Co(NO3)2 e 0,05 mol de Al(NO3)3.9H2O foram 

adicionados em 200 mL de uma solução básica contendo 0,4 mol de NaOH e 0,09 

mol de Na2CO3. Após formação do precipitado a suspensão foi mantida a 80°C, sob 

agitação contínua, durante 6 h. O sólido foi filtrado e lavado com água deionizada até 

pH= 10. O material foi seco a 100°C durante a noite e calcinado a 600°C durante 4 h, 

a uma taxa de aquecimento de 10 K min-1. O catalisador foi triturado, pesado e 

armazenado em dessecador até o momento da aplicação na síntese de biodiesel. 

 

4.4.2 - Óxido de Cálcio (CaO) 

Para o preparo dos catalisadores de CaO, o método de Kazembe-phiri et al. 

(2010) [197] foi seguido. No procedimento, uma quantidade de Ca(OH)2 foi seco a 106 
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°C por 12 h e depois calcinado a 900 °C por 1,5 h com vazão de 15 mL min-1 de 

nitrogênio. O produto obtido foi armazenado em dessecador até a síntese de biodiesel. 

 

4.4.3 - Zircônia Sulfatada (ZrO2-SO4) 

O catalisador ZrO2-SO4 foi sintetizado por um método seco, sem solvente, 

proposto por Sun et al. (2005) [321, 84]. Uma mistura de 10 g de ZrOCl2.8H2O e 24,6 

g de (NH4)2SO4 (razão molar 1:6) foi homogeneizada, durante 20 min, em um almofariz 

de ágata. Depois, foi deixada em repouso à temperatura ambiente por 18 h e, em 

seguida, calcinada a 600 ºC, por 5 h. Em seguida, foi triturado, pesado e armazenado 

em dessecador para posterior utilização na síntese de biodiesel. 

 

4.5 - CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

Os catalisadores foram caracterizados quanto às suas propriedades texturais e 

estruturais, conforme as técnicas descritas a seguir. 

 

4.5.1 - Difração de raios-X (DRX) 

Os catalisadores foram analisados por difração de raios X objetivando identificar 

as fases cristalinas presentes nas amostras. Foram feitas análises antes e após 

reações de transesterificação. As medidas de difração de raios X das amostras em pó 

coletadas antes e pós reação de transesterificação, foram realizadas em um 

difratômetro, utilizando a radiação CuKα (λ = 1,5418 Å). Na aquisição dos 

difratogramas foram usadas as seguintes condições: voltagem de 40,0 KV, corrente 

de 30 mA, varredura de 5-80 (2 θ) numa velocidade de 2° min-1. Em todos os 

experimentos, as fases cristalinas presentes nas amostras foram identificadas 

comparando os dados obtidos com os encontrados na literatura. 

 

4.5.2 – Espectroscopia na região do Infravermelho 

Os espectros de absorção na região do infravermelho (IV) foram registrados com 

as frequências de absorção expressas em cm-1. As amostras foram preparadas na 

forma de pastilha de 0,1% em KBr para sólidos numa extensão de 4000-400 cm-1
.  
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4.5.3 - Propriedades texturais por fisissorção de N2 

A catálise heterogênea é um fenômeno superficial, por isso é importante 

conhecer a área específica dos sólidos empregados como catalisadores. Com esse 

objetivo, fez-se a medida da área específica usando as isotermas de BET (método de 

Brunauer-Emmett-Teller) [330] e da distribuição de tamanho de poros usando as 

isotermas BJH (isoterma de adsorção para materiais mesoporosos) [202, 259].  

As isotermas apresentam-se de várias formas, fornecendo informações sobre o 

mecanismo de adsorção. As isotermas são classificadas em seis tipos diferentes, 

variando em função do tamanho do poro sobre a dessorção de N2 [51]. Foi observada 

histerese nas amostras dos catalisadores, indicando que houve condensação de 

nitrogênio em poros presentes nos sólidos analisados. Nesse tipo de isoterma, o 

processo de adsorção é diferente do de dessorção, ou seja, a curva de adsorção não 

coincide com a de dessorção, não há reversibilidade [331]. Segundo a classificação 

da IUPAC (1985 apud FIGUEIREDO e RIBEIRO, 2007 [51]), existem quatro tipos de 

histerese, associado a uma determinada geometria dos poros. 

A técnica empregada para determinar a área superficial específica (SBET), 

volume de poro (VP) e o diâmetro de poro (dP) foi adsorção física de nitrogênio. As 

isotermas de adsorção de nitrogênio a 77K dos materiais foram coletadas em um 

equipamento da Micromeritics ASAP 2020. As amostras foram, previamente, tratadas 

a vácuo na temperatura de 350 ºC por 3 h, (2 µm Hg), para realizar a limpeza das 

amostras. As medidas da área específica, foram obtidas pelo método BET e o volume 

e diâmetro de poros foram avaliados utilizando o modelo BJH. 

 

4.6 - PROCEDIMENTOS PARA REAÇÕES DE TRANSESTERIFICAÇÃO 

4.6.1 - Reação de transesterificação sem auxílio do ultrassom 

 Para as reações de transesterificação sem auxílio do ultrassom, empregou-se o 

procedimento descrito por KAZEMBE-PHIRI et al. (2010) [197]. Em balão de vidro de 

fundo redondo com capacidade interna de 100 mL, colocou-se 40 g de óleo de soja, 

24 mL de álcool etílico (9:1) e 0,4 g (1% da massa do óleo) do catalisador óxido de 
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cálcio. O balão foi imerso em banho de óleo e colocado em aquecedor com agitação 

magnética.  Agitou-se por 3 h a 1000 rpm, buscando controlar a temperatura a 78 °C, 

através de acompanhamento com termômetro imerso na mistura reacional. Após 

agitação, a mistura foi resfriada até 25 °C. Depois, adicionou-se glicerina (10% da 

massa do óleo) e agitou-se por 10 min. A mistura foi filtrada e centrifugada para 

acelerar a separação das fases. A fase que continha o biodiesel foi seca a 80 °C por 

uma hora e armazenada para posterior análise. Para os testes com o catalisador 

hidrotalcita calcinada usou-se a proporção álcool/ óleo de 16:1 e 2% do catalisador 

[191]. E com o catalisador zircônia sulfatada foi utilizada a proporção álcool/ óleo 20:1 

e 5% do catalisador [84]. 

 

4.6.2 - Reações de transesterificação auxiliadas por ultrassom 

As reações de transesterificação auxiliadas por ultrassom foram realizadas com 

sonda ultrassônica, em um reator de vidro, adaptado com banho para resfriamento, 

conforme mostrado na Figura 13.  

 

Figura 13 - Sistema utilizado para realização das reações auxiliadas por ultrassom 

 
Fonte: Acervo fotográfico da autora. 
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4.6.2.1 - Reação de transesterificação com catálise homogênea 

Foram realizados testes preliminares com o catalisador homogêneo KOH 

usando o equipamento da sonda ultrassônica de 400 W de potência. O procedimento 

foi o mesmo utilizado no estudo com reação de transesterificação etílica do óleo de 

soja e catalisador homogêneo, realizado pelo grupo de pesquisa, porém com 

equipamento de maior potência (750 W) [332]. A razão molar álcool/óleo foi de 24:1 e 

a massa do catalisador foi de 1% em relação a massa do óleo. Foram feitos testes em 

tempos de reação de 5 e 10 min. 

 

4.6.2.2 - Reação de transesterificação com catálise heterogênea 

Para todos os testes com auxílio de ultrassom, com todos os três catalisadores, 

a massa de catalisador e a proporção álcool/óleo, foram mantidas conforme condições 

indicadas nos artigos selecionados [84,191,197] para comparação dos resultados com 

as reações não auxiliadas por ultrassom. As proporções álcool/óleo e as massas dos 

catalisadores empregados nas reações são os valores indicados como otimizados na 

literatura. Essas condições estão mostradas na Tabela 07. 

 

 
Tabela 07 – Condições reacionais para transesterificação auxiliada por ultrassom com óleo de soja e 

etanol utilizando os catalisadores hidrotalcita calcinada, óxido de cálcio e zircônia sulfatada 

Catalisadores 
Proporção 
etanol/óleo 

Massa de catalisador 
(% em relação a massa do óleo) 

Referência 

Hidrotalcita (CoMg2Al-HDL) 
calcinada 

16 :1 2% 84 

Óxido de cálcio (CaO) 9:1 1% 197 

Zircônia sulfatada (ZrO2-SO4) 20:1 5% 191 

     

 

Todos os testes reacionais foram realizados com monitoramento da temperatura 

da reação, buscando que a mesma não ultrapassasse a temperatura de ebulição do 

álcool etílico e houvesse perda do reagente. Quando aumentava a temperatura, a 

potência de sonicação do ultrassom diminuía bastante e para minimizar este problema 

utilizou-se de banho de água gelada para refrigerar constantemente o reator. Na 
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Tabela 08, encontra-se as condições utilizados nos testes. Os testes foram feitos em 

triplicatas. Realizou-se cerca de 200 testes catalíticos com reação de 

transesterificação etílica do óleo de soja com três catalisadores sólidos. 

 

Tabela 08 – Condições de variação de tempo e ultrassom para 
transesterificação etílica de óleo de soja auxiliada por ultrassom 
utilizando os catalisadores hidrotalcita calcinado, zircônia 
sulfatada e óxido de cálcio 

Tempo (min) 
Amplitude de ultrassom 

(%) 
Pulsos de frequência 

de ultrassom 

5 -600 30;50;70;80;90 0,4; 0,6; 0,7; 1 

 

Nas reações, variou-se o tempo de reação, amplitude e os pulsos de frequência 

de ultrassom, buscando otimizar a conversão em ésteres etílicos. Ao final de cada 

reação, a mistura obtida era filtrada para separar o catalisador e centrifugada para 

acelerar a separação das fases. A fase contendo o biodiesel era seca em estufa a 80 

°C e estocada em um freezer para análise posterior. 

 
4.6.2.2.1 - Variação do tempo e efeito da temperatura de reação 

Nos testes com todos os catalisadores, variou-se os tempos de reação com 

sonicação desde 5 até 600 min de reação com sonicação. A temperatura foi controlada 

e usou-se desde 20 até cerca de 70 °C. Vale ressaltar que em temperaturas acima de 

70 °C a potência do ultrassom diminuía drasticamente e a sonicação parava. 

Testes preliminares com os catalisadores selecionados foram feitos com as 

condições pré-estabelecidas, mostradas na Tabela 07. Fixou-se a amplitude do 

ultrassom nestes testes em 80%, conforme recomendação do fabricante. Alíquotas da 

mistura reacional eram coletadas a cada 5 min, objetivando traçar o perfil de 

conversão em ésteres etílicos. Esta etapa preliminar foi realizada com testes até 30 

min. 

 

4.6.2.2.2 - Variação da amplitude e pulsos de frequência do ultrassom 

Nos testes preliminares, foi usada amplitude de 80% e ciclo completo de pulsos 

de frequência de ultrassom com o objetivo de verificar a possibilidade de conversão 
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em menor tempo de sonicação. Nos demais testes, a variação utilizada com a 

amplitude de ultrassom foi 30, 50, 70, 80 e 90%. Os pulsos de frequência utilizados 

foram 0,4; 0,6; 0,7 e 1.  

 

4.6.2.2.3 - Variação da ordem de adição dos reagentes 

 Reações foram realizadas modificando-se a ordem de adição dos reagentes 

(Tabela 09). As condições utilizadas para estes testes foram as mesmas da Tabela 

07, utilizando-se ultrassom com 80% de amplitude e pulso de frequência igual a 1. O 

tempo de reação utilizado foi de 2 h. 

 

Tabela 09 – Estudo da ordem de adição dos reagentes em testes catalíticos com a reação 
de transesterificação etílica do óleo de soja com catalisadores heterogêneos 

Testes Ordem de adição dos reagentes 

1 Óleo + álcool + catalisador  

2 Álcool + óleo + catalisador 

3 Óleo + catalisador + álcool 

4 Álcool + catalisador + óleo 

 

 

4.6.2.2.4 - Planejamento experimental para uso do catalisador CaO  

O catalisador CaO mostrou-se ativo no teste de transesterificação convencional 

e em um teste com ultrassom, quando foi utilizado logo após o seu preparo. Assim, foi 

realizado um planejamento experimental para uso do catalisador CaO recém 

preparado na transesterificação etílica auxiliada por ultrassom. Foi um planejamento 

experimental fatorial de 2 níveis e 3 fatores (23), onde foram estabelecidos valores 

mínimos (-) e máximos (+) para estudo da influência dos seguintes fatores (I) 

amplitude do ultrassom, (II) pulsos de frequência do ultrassom e (III) tempo de 

sonicação. As condições dos experimentos estão dispostas nas Tabelas 10 e 11. A 

resposta a ser avaliada será a conversão em biodiesel nos testes com a reação de 

transesterificação.  
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Tabela 10 –Fatores do planejamento fatorial empregado para avaliação da etanólise 
do óleo de soja auxiliado por ultrassom com o catalisador CaO 

Fatores ( - ) Ponto Central (PC) ( + ) 

Amplitude, % 40 70 100 

Pulsos de frequência 0,4 0,7 1,0 

Tempo, min 60 120 180 

Condições reacionais: Razão álcool/óleo 9:1; 60 g de óleo de soja; 0,6 g de CaO. 
 
 
Tabela 11 - Planejamento fatorial empregado para avaliação da etanólise do óleo 

de soja auxiliado por ultrassom com o catalisador CaO 

Testes 
Amplitude do 
ultrassom, % 

Pulsos de frequência  
do ultrassom 

Tempo, min 

1 100 1,0 180 

2 100 1,0 60 

3 100 0,4 180 

4 100 0,4 60 

5 40 1,0 180 

6 40 1,0 60 

7 40 0,4 180 

8 40 0,4 60 

9 70 0,7 120 

10 70 0,7 120 

11 70 0,7 120 

Condições reacionais: Razão álcool/óleo 9:1; 60g de óleo de soja; 0,6g de CaO. 

 

4.6.2.2.5 - Reação após tratamento térmico do catalisador CaO calcinado 

Na literatura, alguns autores [252, 260, 267, 274] relataram que o CaO reage 

com H2O e CO2 do ambiente e que após calcinação, o mesmo é restaurado e pode 

ser reutilizado. Neste propósito, o CaO sintetizado foi novamente calcinado a 700 °C 

por 2 h e testado numa reação de transesterificação. As condições utilizadas para 

esse teste foram as mesmas da Tabela 07 para o CaO, utilizando-se ultrassom com 

80% de amplitude e pulso de frequência igual a 1. 
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4.7 - ANÁLISE DAS MISTURAS REACIONAIS OBTIDAS APÓS TESTES 
EXPERIMENTAIS 

4.7.1 - Análise por Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

Para acompanhar as reações de transesterificação foi realizada a técnica de 

cromatografia em camada delgada (CCD). Esta técnica apresenta vantagens como a 

fácil execução e compreensão, simplicidade, versatilidade e baixo custo. Propicia 

separação e análises qualitativas e semi-quantitativas [333]. 

A amostra obtida da transesterificação foi aplicada em placas cromatográficas 

contendo sílica como fase estacionária. A fase móvel utilizada na cuba cromatográfica 

foi uma mistura de hexano/ acetato de etila na proporção 9:1. Os padrões usados 

foram um biodiesel de soja (B100) já caracterizado e o óleo de soja utilizado para 

reação. Uma pequena quantidade de cada amostra e dos padrões era aplicada em 

uma extremidade das placas de CCD.  Após eluição e secagem, as placas eram 

colocadas em câmaras contendo iodo para revelação das manchas das substâncias 

presentes nas amostras e com isso era observado se houve ou não conversão em 

ésteres etílicos. Para verificar a conversão, o parâmetro considerado foi o fator de 

retenção (Rf, do inglês: retention factor) que é a razão entre a distância percorrida pela 

substância em questão e a distância percorrida pela fase móvel [333].  

 

4.7.2 - Análise por Cromatografia a Gás (CG) 

Os testes preliminares foram analisados por cromatografia a gás com o objetivo 

de avaliar se os teores de ésteres estavam próximos do que é estabelecido pela ANP 

[334]. Nessas análises, o cromatógrafo a gás operou inicialmente a 90 °C até 380 ºC 

(100º C/min) utilizando volume de amostra de 1 μL. Foi empregada uma coluna capilar 

VF-5ht Varian com 30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e filme com 

0,1 μm de espessura. A programação da temperatura foi a seguinte: temperatura 

inicial 50 °C (1 min); aquecimento de 50 °C até 180 °C a uma taxa de 15 °C/min; 

aquecimento de 180 °C até 230 °C a uma taxa de 7 °C/min; aquecimento de 230 °C 

até 380 °C a uma taxa de 30 °C/min (10 min). O cromatógrafo estava equipado com 

um detector de ionização de chama (FID) operando a 380 °C. Gás hélio, ultra puro 

(99,999%), foi usado como gás de arraste. Os resultados analíticos foram alcançados 
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considerando que as respostas dos ácidos graxos e os ésteres tivessem fator igual a 

1 para o FID, assim a porcentagem de área e massa foram consideradas iguais, 

subtraindo-se a área referente ao solvente (n-heptano) [334].  

 

4.7.3 - Análise por Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Acoplado 
Indutivamente (ICP OES) 

Para avaliar se houve eventual solubilização da espécie catalítica para o meio 

reacional (lixiviação dos catalisadores), as amostras foram analisadas por ICP OES. 

Na Tabela 12 são mostradas as condições operacionais do equipamento. Para as 

análises por ICP OES, as amostras foram submetidas a um procedimento de digestão 

ácida. Uma massa de amostra de 0,5 g foi pesada diretamente no tubo de digestão. 

Em seguida, 2,0 mL de H2SO4 concentrado e 2,0 mL de HNO3 concentrado foram 

adicionados, e a mistura foi aquecida em bloco digestor a 150 °C. Depois, 2,0 mL de 

HNO3 concentrado foi novamente adicionado, e a mistura foi aquecida a 180 °C. Em 

seguida, 2,0 mL de H2O2 30% (v/v) foi adicionada, e uma solução clara foi obtida. Após 

resfriamento até à temperatura ambiente, a solução foi transferida para um balão 

volumétrico e o volume total foi diluído para 10 mL com HNO3 0,1 mol/L. 

 
Tabela 12 - Configurações operacionais do ICP OES 

PARÂMETROS CARACTERÍSTICAS 
ICP OES Varian 

Vista PRO 

Sistema óptico 

Policromador Grade de difração Echelle e 
prisma de dispersão de CaF2 

Densidade da grade de difração (linhas mm-1) 95 
Faixa de comprimento de onda (nm) 167 – 785 

Distância focal (nm) 400 
Fenda de entrada (mm) Altura = 0,029; 

Largura = 0,051 

Sistema de 
introdução da 

amostra 

Câmara de nebulização Struman-Masters 
Nebulizador V-Groove 

Potência de medida (W) 1200 
Tempo de integração do sinal (s) 2,0 

Vazão do gás auxiliar (argônio) (L min-1) 1,5 

Operacionais 

Vazão do gás do plasma (L min-1) 15 
Vazão do gás de nebulização (L min-1) 0,80 

Vazão de bombeamento da amostra (L min-1) 0,70 
Vazão do gás de nebulização (L min-1) 0,70 

Tempo de estabilização (s) 15 
Tempo total da medida (min) 1 
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Para determinação dos metais, as análises foram realizadas utilizando as 

seguintes linhas espectrais, com os comprimentos de onda máximo para cada metal: 

Al, 396,152 nm; Ca, 396,847 nm; Co, 238,892 nm; Mg, 279,553 nm e Zr, 349,619 nm. 

 
 
4.7.4 - Análise por Espectrometria na região do Infravermelho por Transformada 

de Fourier (FTIR) 

As amostras líquidas obtidas foram colocadas em celas de KBr para líquidos 

(filme) e os espectros de absorção no infravermelho foram registrados na resolução 4 

cm-1 e faixa de frequência de 4000 a 400 cm-1.  

 

4.7.5 - Análise por Espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear de 1H 
(RMN1H) 

Os espectros de RMN de 1H uni e bidimensionais foram obtidos no 

espectrômetro VARIAN GEMINI  2000, operando com frequência a 500 MHz. Os 

deslocamentos químicos foram expressos em valores de δ (ppm), utilizando como 

referência interna tetrametilsilano (TMS, δ= 0,0) e como referência secundária 

clorofórmio deuterado (CDCl3, δH 7,27). 

 

4.8 - ANÁLISE DOS CATALISADORES APÓS TESTES EXPERIMENTAIS COM 
REAÇÃO DE TRANSESTERIFICAÇÃO 

Para verificar a possibilidade de reutilização do catalisador e sua estabilidade, 

foi selecionada a seguinte condição experimental: uso de sonda ultrassônica com 

pulso de frequência 1 e amplitude de 80%, em 30 min de reação. Esses testes, com 

a reação de transesterificação etílica do óleo de soja com o ultrassom, foram 

realizados com o catalisador “novo”.  Após a reação, o catalisador foi recuperado com 

o seguinte procedimento: lavado três vezes com hexano e três vezes com etanol, com 

filtração a vácuo e depois seco a 150 °C em uma mufla por 24 h. Após a secagem, o 

catalisador foi novamente caracterizado, por difração de raios X e espectroscopia na 

região do infravermelho. Esse procedimento foi realizado para os três catalisadores. 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta pesquisa, utilizou-se o álcool etílico como insumo, óleo de soja refinado 

como matéria-prima e os catalisadores heterogêneos hidrotalcita, óxido de cálcio e 

zircônia sulfatada, verificando o efeito da aplicação de ondas ultrassônicas na reação 

de transesterificação para obtenção do biodiesel. 

A escolha pelo uso do álcool etílico se justifica pela existência do interesse na 

viabilização do uso da etanólise para obtenção do biodiesel, devido à produção 

consolidada do insumo no Brasil e pela possibilidade de obter-se biodiesel de fontes 

100% renováveis, visto que a produção brasileira de etanol é oriunda da cana de 

açúcar. O álcool etílico é menos reativo que o metílico, por isso é necessário utilizar 

maiores temperaturas e excesso do mesmo para se obter conversão semelhante às 

reações conduzidas com metanol. A opção de utilização do óleo de soja como matéria-

prima residiu no fato de que é a matéria-prima mais empregada no Brasil para a 

produção de biodiesel [332]. 

 

5.1 - CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA 

Os resultados dos ensaios de caracterização do óleo de soja utilizado nos 

experimentos são mostrados na Tabela 13. No processo de obtenção do biodiesel, 

valores de ácidos graxos livres maiores que 0,5% poderiam implicar em uma maior 

saponificação da mistura, maior consumo do catalisador e, consequentemente, em 

diminuição da conversão final da reação [10]. Teores de umidade maiores que 0,05% 

poderiam causar a formação de sabão, através de reações paralelas indesejáveis, 

consumindo o catalisador e diminuindo sua eficiência [335]. Como os teores de ácidos 

graxos livres e umidade mostraram-se adequados, nenhum tratamento prévio da 

matéria-prima foi necessário. 

 
Tabela 13 - Resultados da caracterização do óleo de soja utilizado nas reações de 

transesterificação 

Ensaio Óleo de Soja 

Índice Acidez (mg KOH/g amostra) 0,13 

Umidade, % 0,02 

Ácidos Graxos Livres, % 0,26 
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5.2 - CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

5.2.1 - Hidrotalcita (CoMg2Al-HDL) calcinada 

5.2.1.1 - Difração de Raio X 

A Figura 14 apresenta os difratogramas de raios X para a hidrotalcita CoMg2Al-

HDL calcinada e para os padrões de seus precursores: Co3O4 (PDF# 01-073-1701), 

MgO (PDF#01-077-2179) e CoAl2O4(PDF#01-082-2243). Comparando-se os 

difratogramas do catalisador sintetizado com os dos padrões, da Figura 14, percebe-

se a presença de picos na região entre 2ɵ = 36°, 42° e 62º que são característicos do 

óxido de magnésio [191, 236]. Observou-se que os padrões de difração dos 

catalisadores são diferentes dos padrões do precursor HDL, demonstrando que pode 

ter ocorrido transformação da fase de HDL para a fase de óxido, depois da calcinação 

a 600°C por 4 h. 

 

Figura 14 - Difratogramas de raios X referentes ao catalisador CoMg2Al-HDL 
calcinado e aos padrões de seus precursores Co3O4 (PDF# 01-073-
1701), MgO (PDF#01-077-2179) e CoAl2O4(PDF#01-082-2243) 
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5.2.1.2 - Espectroscopia na região do infravermelho 

A Figura 15 mostra o espectro na região do infravermelho para o catalisador 

hidrotalcita CoMg2Al-HDL calcinado. No espectro mostrado na Figura 15 aparece uma 

banda larga e intensa, próxima a 3400 cm-1, que é atribuída à água de hidratação e 

às hidroxilas. A banda de menor intensidade, em torno de 1637 cm-1, refere-se à 

deformação angular das moléculas de água. Aparece também um ombro a 3000       

cm-1 que é atribuído a ligações de hidrogênio entre a água e o ânion na intercamada. 

A banda em torno de 1450 cm-1 refere-se a presença de carbonato [336,337]. As 

bandas em números de onda menores que 800 cm-1 são características das vibrações 

específicas para as camadas (lamelas) correspondentes à vibração da ligação metal-

oxigênio (ZHOURI e EL HAJBI, 1999 apud TOLEDO, 2014 [337]). Assim, o espectro 

do catalisador pode demonstrar que houve uma transformação da fase de HDL para 

a fase de óxido, depois da calcinação. 

 

Figura 15 - Espectro na região do infravermelho para hidrotalcita CoMg2Al-HDL calcinado 
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5.2.1.3 - Propriedades texturais por fisissorção de N2  

Na Tabela 14, resumem-se os valores referentes a área específica, o volume e 

o diâmetro médio dos poros obtidos para a amostra do catalisador CoMg2Al-HDL 

calcinado sintetizado e os valores encontrados na literatura. 

 

 
Tabela 14 – Área Superficial Específica (SBET), Volume de Poro (VP) e Diâmetro de Poro (dP) do 

catalisador CoMg2Al-HDL calcinado sintetizado e encontrados na literatura 

CoMg2Al-HDL calcinado sintetizado  Literatura 

SBET(m2 g-1)a Vp(cm3 g-1)b Dp (nm)b SBET(m2 g-1)a Vp(cm3 g-1)b Dp (nm)b 

24,4 0,0986 11,18 
89 [191] 

 
82 [338] 

0,291 [191] 
 

0,25 [338] 

6,7 [191] 
 

4,0 [338] 
a Área superficial pelo método BET 
b Volume e diâmetro médio de mesoporos pelo método BJH 

 

Comparando os resultados encontrados na pesquisa com os da literatura, 

percebe-se uma diferença entre todos os valores. Segundo alguns autores essa 

diferença pode ocorrer e deve ter sido provocada por vários fatores, tais como 

temperatura, tempo do tratamento hidrotérmico, velocidade de adição das soluções 

na preparação dos compostos e a concentração destas soluções [331].  

A Figura 16 apresenta a isoterma de adsorção do catalisador CoMg2Al-HDL 

calcinado sintetizado. 

 
Figura 16 - Curva de adsorção/dessorção da hidrotalcita calcinada 
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A amostra apresentou isoterma do tipo IV, que é característica de materiais 

mesoporosos. Para a amostra da hidrotalcita calcinada a histerese foi do tipo H1, que 

geralmente está associado a materiais porosos constituídos por aglomerados rígidos 

de partículas esféricas de tamanho uniforme ordenadas regularmente. Isto resulta de 

uma distribuição de tamanhos de poros praticamente uniforme [51]. 

 

 

5.2.2 - Óxido de Cálcio (CaO)  

5.2.2.1 - Difração de Raio X 

Os difratogramas de raios-X do catalisador CaO sintetizado e de seu padrão 

(PDF#01-070-5490), que são mostrados na Figura 17 abaixo, podem confirmar a 

formação de uma estrutura cristalina e estão em concordância com os dados da 

literatura, referentes ao óxido de cálcio. Observa-se a presença marcante dos picos 

em 2θ = 32°, 37°, 53,7°, 64° e 67,3° que são característicos do CaO [160, 196, 281], 

podendo demonstrar formação do mesmo, após a calcinação do Ca(OH)2. Porém 

percebe-se também a presença de pequenos picos que são característicos do 

Ca(OH)2 como os de 2θ = 18°, 34° e 50,8°. 

 
Figura 17 - Difratograma de raios X do catalisador CaO sintetizado e de seu 

padrão CaO (PDF#01-070-5490) 

10 20 30 40 50 60 70 80

79,4

53,7

In
te

n
s
id

a
d

e
 (

u
.a

)

CaO

32

37

53,7

64 67,318 34 50,8 79,4

 

2graus)

CaO  PDF# 01-070-5490

32

37

64 67,3

 



94 

 

 

 

 

5.2.2.2 - Espectroscopia na região do infravermelho 

A Figura 18 mostra o espectro na região do infravermelho do catalisador CaO 

sintetizado. O espectro do CaO na Figura 18 mostra uma banda larga entre 1400 e 

1500   cm-1 e um pico estreito a 870 cm-1 que são atribuídos a picos característicos de 

CaO [339]. Uma banda, que aparece em aproximadamente 3600 cm-1, é característica 

da presença de hidroxila [340]. Percebe-se que a mesma aparece no CaO sintetizado 

depois de calcinação a 900 ºC. Vale salientar que alguns pesquisadores [280] 

relataram que usando uma ativação térmica a 600 °C quase extinguiu esta banda, e 

como aparece no catalisador calcinado a 900 °C, provavelmente o mesmo pode ter 

sido desativado por CO2 e H2O do ambiente, após a calcinação. 

 

 
Figura 18 - Espectro na região do infravermelho do óxido de cálcio (CaO) 
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5.2.2.3 - Propriedades texturais por fisissorção de N2 

A Tabela 15 mostra os valores da a área específica, o volume e o diâmetro médio 

dos poros obtidos para a amostra do catalisador óxido de cálcio sintetizado e os 

valores encontrados na literatura. O valor encontrado para o CaO foi o mais próximo 
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para área superficial específica que foi o de 8,8 cm3. g-1 [341] e para o de volume de 

poros (~0,02 cm3 g-1 [338]), em comparação com os da literatura. 

 
Tabela 15 – Área Superficial Específica (SBET), Volume de Poro (VP) e Diâmetro de Poro (dP) do 

catalisador óxido de cálcio sintetizado e encontrados na literatura 

CaO sintetizado  Literatura 

SBET(m2 g-1)a Vp(cm3 g-1)b Dp (nm)b SBET(m2 g-1)a Vp(cm3 g-1)b Dp (nm)b 

8,5 0,0201 14,32 

12,15 [197] 
 

5; 21 [265] 
 

8,8; 4,3 [341] 
 

43 [342] 
 

5,3 [261] 
 

9,5 [303] 

0,027 [341] 
 

0,021 [341] 
 

0,3 [342] 
 

0,0249 [261] 
 

0,072 [303] 

24 [342] 
 

15-100 
[261] 

 
213,6 [303] 

a Área superficial pelo método BET 
b Volume e diâmetro médio de mesoporos pelo método BJH  

 

A Figura 19 mostra a isoterma de adsorção da amostra do catalisador sintetizado 

óxido de cálcio. A amostra apresentou isoterma do tipo II, característica de processos 

de adsorção em camadas múltiplas sobrepostas e que ocorrem em sólidos não 

porosos ou macroporos. Mostrou histerese tipo H4 que está associado a poros 

estreitos em fenda [51].  

 
Figura 19 - Curva de adsorção/dessorção do óxido de cálcio 
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5.2.3 - Zircônia Sulfatada (ZrO2-SO4) 

5.2.3.1 - Difração de Raio X 

A Figura 20 mostra os difratogramas do padrão de ZrO2 (PDF# 01-089-7710) e 

do catalisador zircônia sulfatada (ZrO2-SO4) sintetizado pelo método sem solvente, 

como foi relatado na subseção 4.4.3. No difratograma do ZrO2 estão presentes os 

picos da fase tetragonal e monoclínica [84]. No difratograma do ZrO2-SO4 sintetizado 

não houve picos. A “ausência de reflexões” indica que a zircônia sulfatada é um 

material de natureza amorfa [84]. O difratograma é semelhante ao que foi obtido no 

artigo selecionado [84], mostrando que o método de preparação foi eficiente. 

 

Figura 20 - Difratograma de raios X do catalisador Zircônia Sulfatada 
(ZrO2-SO4) e do padrão de ZrO2 (PDF# 01-089-7710) 
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5.2.3.2 - Espectroscopia na região do infravermelho 

No espectro da Figura 21 observa-se “a presença de bandas na região de 

números de ondas baixos, entre 750 e 550 cm-1, que são atribuídas à ligação Zr-O” 

[319]. Observa-se também uma banda intensa e larga na região entre 3600 a 3000 

cm-1 e outra em 1635 cm-1 que são atribuídas à presença de água nas amostras [319]. 
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A presença de sulfato na ZrO2-SO4 é confirmada pelo aparecimento de bandas entre 

1400 e 1000 cm-1, que não estão presentes no espectro do ZrO [319]. Com isso, 

reforçou-se a hipótese da síntese do catalisador zircônia sulfatada.  

 

Figura 21 - Espectro na região do infravermelho da zircônia sulfatada (ZrO2-SO4) 
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5.2.3.3 - Propriedades texturais por fisissorção de N2 

Na Tabela 16 abaixo, encontra-se os valores da área específica, do volume e do 

diâmetro médio dos poros obtidos para a amostra do catalisador zircônia sulfatada 

sintetizado e os valores encontrados na literatura. Assim como nos catalisadores 

sintetizados, percebe-se uma diferença entre todos os valores, em comparação com 

os resultados encontrados na pesquisa com os da literatura. 

 
Tabela 16 – Área Superficial Específica (SBET), Volume de Poro (VP) e Diâmetro de Poro (dP) do 

catalisador zircônia sulfatada sintetizado e encontrados na literatura 

ZrO2-SO4 sintetizado  Literatura 

SBET(m2 g-1)a Vp(cm3 g-1)b Dp (nm)b SBET(m2 g-1)a Vp(cm3 g-1)b Dp (nm)b 

4,5 0,0414 46,60 

12,6 [84] 
 

165,1 [321] 
 

65 [319] 
 

145 [185] 

0,34 [321] 
 

0,17 [185] 
3,7 [185] 

a Área superficial pelo método BET 
b Volume e diâmetro médio de mesoporos pelo método BJH 
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A Figura 22 mostra a isoterma de adsorção do catalisador sintetizado zircônia 

sulfatada. A amostra da zircônia sulfatada exibiu isoterma do tipo III, que é típica de 

materiais não porosos ou macroporosos onde a adsorção ocorre na superfície 

geométrica das partículas do material ou ainda que o adsorvente não possui estrutura 

mesoporosa bem definida [51]. Mostrou histerese que pode ser classificado como tipo 

H3, indicando formação de agregados de partículas e presença de poros de diferentes 

geometrias, como pratos ou partículas cúbicas com tamanhos uniformes entre si [51]. 

 
Figura 22 - Curva de adsorção/dessorção da zircônia sulfatada 
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5.3 - REAÇÕES DE TRANSESTERIFICAÇÃO 

5.3.1 - Reação de transesterificação sem auxílio do ultrassom 

 A reação de transesterificação sem auxílio do ultrassom foi realizada nas 

condições experimentais descritas na subseção 4.6.1. O objetivo foi averiguar a 

conversão em ésteres etílicos obtido nos estudos com agitação mecânica. Com o 

catalisador CaO, no primeiro teste, ao fazer o monitoramento com a CCD, notou-se 

que houve conversão. Porém, para confirmação desse resultado, foram realizados 

mais dois testes com as mesmas condições reacionais. Observou-se que no segundo 

e no terceiro teste, com o mesmo catalisador, que não houve conversão em ésteres. 

A causa principal desse resultado possivelmente foi a desativação do catalisador CaO 

por H2O e CO2 do ambiente, que já foi relatada em pesquisas anteriores [252, 260, 

267].  
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Os testes realizados com os outros catalisadores não mostraram conversão em 

biodiesel. Com o catalisador hidrotalcita (CoMg2Al) calcinada, usou-se as mesmas 

condições de temperatura e pressão usadas nos testes com o CaO (78ºC e pressão 

atmosférica), porém no artigo selecionado para a pesquisa, a reação foi realizada em 

reator Parr de aço inoxidável, usando temperatura de 200º C e a pressão de 25 atm 

[191]. O levantamento das publicações com o catalisador hidrotalcita (Tabela 03) 

mostra que, até o momento da investigação, só há duas publicações com estudos de 

produção de biodiesel usando transesterificação etílica. Uma com o catalisador 

hidrotalcita CoMg2Al [191] que foi a escolhida nesta pesquisa e outra com o catalisador 

Ca-Al [202], sendo que este último utilizou condições de temperatura e pressão mais 

brandas. A maioria dos estudos com o catalisador hidrotalcita na transesterificação 

com metanol também usou altas temperaturas. Assim, deduz-se que a temperatura e 

a pressão usadas nesta pesquisa, com agitação mecânica, não foram suficientes para 

ocorrer a reação de transesterificação etílica. 

O teste da reação de transesterificação etílica realizado com o catalisador 

zircônia sulfatada (ZrO2-SO4) e agitação mecânica também não mostrou conversão 

em biodiesel. Assim como com o catalisador hidrotalcita, o estudo do artigo 

selecionado utilizou altas temperatura e pressão (120º C; 45 bar). As publicações com 

pesquisas relativas a produção de biodiesel usando transesterificação etílica com 

agitação mecânica e o catalisador zircônia sulfatada (Tabela 05) mostraram uso de 

temperaturas acima do ponto de ebulição do etanol [84, 186, 207], sendo necessário 

fornecer maior energia na reação. Os testes com o metanol, na sua maioria, também 

usaram temperaturas altas. Portanto, a temperatura utilizada no teste usando agitação 

mecânica com este catalisador, pode ser considerada baixa para que ocorra obtenção 

de biodiesel. 

 

5.3.2 - Reações de transesterificação auxiliadas por ultrassom 
 

Os testes com transesterificação etílica do óleo de soja com catalisadores 

heterogêneos auxiliadas por ultrassom é o principal alvo desta pesquisa. Como já foi 

relatado no capítulo anterior, nos estudos com catalisadores heterogêneos são 

usados maiores tempo reacional, temperatura e pressão, além de outros parâmetros 
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reacionais, que dificultam a consolidação deste método na obtenção de biodiesel. 

Nesta pesquisa foram realizados testes com ultrassom com objetivo de alcançar 

conversão em biodiesel com melhores condições reacionais. Nas subseções a seguir 

são relatados esses testes. 

 

5.3.2.1 - Reação de transesterificação com catálise homogênea 

Foram feitos testes em tempos de reação de 5 e 10 min, em condições 

experimentais descritas na subseção 4.6.2.1. A análise do produto obtido foi realizada 

por CCD segundo o fator de retenção (seção 4.7.1) e mostrou conversão em biodiesel 

nos dois tempos de reação testados (Figura 23). Comprovou-se assim que o 

ultrassom tem influência efetiva na transesterificação etílica do óleo de soja com 

catalisadores homogêneos, usando o equipamento de sonda ultrassônica com 

potência de 400 W.  

 

Figura 23 – Cromatograma obtido por CCD após reação de transesterificação do óleo de soja com o 
catalisador homogêneo KOH. (Condições experimentais: 5 e 10 min de reação, 
ultrassom com 80% de amplitude e pulso de frequência 1) 

 

 
 

1ª) Biodiesel padrão 
2ª) Produto da reação – 5 min 
3ª) Produto da reação – 10 min  
4ª) Óleo de soja 
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5.3.2.2 - Reação de transesterificação com catálise heterogênea 

Nesta pesquisa, buscou-se avaliar o uso do ultrassom no auxílio da 

transesterificação etílica do óleo de soja com catalisadores heterogêneos. Para isso, 

as condições de preparação dos catalisadores, quantidade de catalisador, proporção 

álcool/ óleo, foram mantidas segundo os artigos selecionados (Tabela 07) [84, 

191,197]. Nos testes, houve variação do tempo e dos parâmetros do ultrassom, na 

reação. A pressão e a temperatura não foram controladas para atender as condições 

dos artigos selecionados, porque as mesmas eram elevadas. Foi utilizada pressão 

atmosférica e a temperatura foi controlada para não prejudicar o desempenho da 

sonicação na reação. 

 

5.3.2.2.1 - Variação do tempo de reação 

Foram realizados testes com tempos de 5 a 600 min de reação com os três 

catalisadores (Tabela 08). Alíquotas da mistura reacional foram coletadas a cada 5 

min até 30 min, na tentativa de se traçar o perfil de conversão em ésteres etílicos. 

Como não houve resultados satisfatórios em biodiesel nesse período, deu-se 

continuidade nos testes até o tempo de 600 min. As análises passaram a ser feitas 

em períodos de 30 min e depois passou-se a se fazer em 60 min de reação. Os testes 

foram realizados até 600 min de reação pois, em um tempo maior não seria uma 

produção viável, visto que existem publicações com menores tempo de reação e 

100% de conversão, além do gasto energético envolvido num processo de maior 

tempo reacional.  

Em apenas um dos testes realizados, com o catalisador CaO, através da análise 

com CCD, mostrou conversão (Figura 24, 3º produto de reação). As condições nesse 

teste foram:  tempo de reação de 120 min; ultrassom com 80% de amplitude e pulso 

de frequência 1. Vale ressaltar que esse teste foi repetido com o mesmo catalisador, 

nas mesmas condições, mas não foi observada conversão outra vez. 
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Figura 24 – Cromatograma obtido por CCD após reação de transesterificação do óleo de soja com o 
catalisador heterogêneo CaO). (Condições experimentais: 120 min de reação, ultrassom 
com 80% de amplitude e pulso de frequência 1) 

 

 
 

1ª) Biodiesel padrão 
2ª) Óleo de soja  
3ª) Produto da reação – 120 min, 80% amplitude 
4ª) Produto da reação – 120 min, 50% amplitude 
5ª) Produto da reação – 120 min, 30% amplitude  

 

 

5.3.2.2.2 – Efeito da Temperatura  

Como foi descrito na fundamentação teórica, a temperatura do meio reacional é 

um parâmetro que precisa ser controlado porque a intensidade da cavitação é 

favorecida por temperaturas baixas. O aumento da temperatura provoca uma 

significativa diminuição do fenômeno cavitacional [107,136,137]. Para ajustar a 

temperatura, usou-se banho com água gelada e houve dificuldade no controle, pois, 

quando se aumentava a intensidade do ultrassom na reação, a temperatura do banho 

aumentava e assim era necessário diminuir essa temperatura. A potência do 

ultrassom diminuía bastante com o aumento da temperatura, em muitos testes era 

necessário desligar o equipamento e resfriar o reator com banho de água gelada. Este 

fato foi relatado por vários pesquisadores que usaram o ultrassom em reações 
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químicas, afirmando que o aumento da temperatura prejudica a intensidade da 

cavitação, prejudicando o rendimento da reação [119, 125, 129, 130].  

Nos testes realizados, a temperatura variou entre 20 e 75 °C.  A maior 

temperatura atingida (75 ºC) foi no teste com o catalisador CaO utilizando-se 50% de 

amplitude e 0,7 no pulso de frequência de ultrassom em 60 min de reação (Tabela 

08), mas a sonicação parou quando atingiu esta temperatura. Em nenhum teste com 

ultrassom, utilizando a sonda ultrassônica de 400 W, a temperatura de ebulição do 

etanol foi atingida e/ou ultrapassada. 

Analisando-se as temperaturas utilizadas na literatura nos estudos de obtenção 

de biodiesel com catalisadores heterogêneos e etanol, com agitação mecânica 

(Tabela 02), percebe-se que a maioria utilizou temperaturas acima do ponto de 

ebulição do etanol. Assim, pode-se inferir que seria necessário usar uma maior 

temperatura nos testes com etanol (maior que o ponto de ebulição), o que não foi 

possível nos testes realizados nesta pesquisa, com ultrassom. Comparando com os 

estudos realizados com ultrassom, catalisadores heterogêneos e metanol (Tabela 01), 

percebe-se que a maioria das pesquisas com ultrassom foi realizada em temperatura 

menor que o ponto de ebulição do metanol (65 ºC) e em nenhuma pesquisa 

ultrapassou o ponto de ebulição. 

Como relatado na subseção anterior, em apenas um dos testes realizados, com 

o catalisador CaO, através da análise com CCD, mostrou conversão. As condições 

foram: 120 min de reação usando ultrassom com 80% de amplitude e pulso de 

frequência 1. A temperatura da reação variou entre 35 e 40°C, podendo confirmar que 

em temperatura mais baixa há favorecimento da sonicação, melhorando a formação 

de bolhas de cavitação e consequentemente a velocidade da reação química. 

 

5.3.2.2.3 - Variação da amplitude e pulsos de frequência do ultrassom 

Assim como descrito na fundamentação teórica, é necessário encontrar a 

intensidade acústica adequada para cada processo sonoquímico. Para isso, variou-

se a amplitude e os pulsos de frequência do ultrassom. Em amplitudes elevadas, pode 

haver diminuição da eficiência de transferência de potência da fonte para o meio e se 

a quantidade de bolhas for grande, as mesmas podem se juntar e formar bolhas 
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maiores e mais estáveis, dificultando a passagem de som, além de remover as bolhas 

menores que são as responsáveis pelo efeito sonoquímico [131]. Diante destas 

limitações, procurou-se usar menores valores para a amplitude e pulsos de frequência 

nos testes reacionais, buscando melhoria na conversão em ésteres etílicos. 

Assim, variou-se a amplitude em 30, 50, 70, 80 e 90% e os pulsos de frequência 

em 0,4; 0,6; 0,7 e 1 (Tabela 08) para pesquisar a melhor condição reacional na 

obtenção de biodiesel etílico. Como já foi mencionado, foram testados vários tempos 

de sonicação na reação (5 a 600 min) e a cavitação era prejudicada quando a 

temperatura aumentava.  

Foi relatado na seção 5.3.2.2.1 que em apenas um teste com o catalisador CaO, 

nas condições de ultrassom de 80% de amplitude e pulso de frequência igual a 1 e 

tempo de reação de 120 min, houve conversão em ésteres etílicos. Em todos os outros 

testes realizados, com os três catalisadores, não foi observada conversão. Com a 

aplicação da CCD, observou-se que as manchas geradas pela amostra obtida após 

teste eram idênticas as do óleo de soja demonstrando assim que houve pouca ou 

nenhuma conversão em ésteres. Na Figura 25 são mostrados exemplos de imagens 

das placas de CCD obtidas, abaixo das mesmas o nome do que se refere as manchas 

observadas. 

Percebe-se que ainda existe muito que pesquisar sobre uso do ultrassom na 

síntese de biodiesel com catalisadores heterogêneos. Na literatura, não existe estudo 

detalhado sobre uso do ultrassom na síntese de biodiesel, principalmente em sistema 

heterogêneo trifásico, no caso, catalisador sólido, óleo e álcool. Pesquisadores 

afirmaram que em sistemas heterogêneos com a presença de segunda fase em 

termos de gás externo ou sólidos, existe resistência adicional em termos de processos 

de mistura ou de transferência de massa e pode também atenuar significativamente a 

energia sonora incidente levando a baixar as taxas de dissipação de energia. Assim, 

sugere-se que a presença de catalisadores sólidos no meio reacional pode ter 

interferido na eficiência do ultrassom para auxiliar na produção de biodiesel [343].  
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Figura 25 – Exemplos de cromatogramas obtidos por CCD após reação de transesterificação do óleo 

de soja com os catalisadores hidrotalcita calcinada, óxido de cálcio e zircônia sulfatada 
respectivamente.(Condições experimentais: hidrotalcita calcinada: 60, 90 e 120 min de 
reação, ultrassom com 30% de amplitude e pulso de frequência 1; óxido de cálcio: 30 e 60 
min de reação, ultrassom com 80% de amplitude e pulso de frequência 1 e 0,7; e zircônia 
sulfatada: 60 e 120 min de reação, ultrassom com 30% de amplitude e pulso de frequência 1) 

1ª) Biodiesel padrão 
2ª) Produto da reação – 60 min 
3ª) Produto da reação – 90 min 
4ª) Produto da reação – 120 min 
5ª) Óleo de soja 

 
1ª) Biodiesel padrão 
2ª) Produto da reação – 30 min 
3ª) Produto da reação – 60 min 
4ª) Óleo de soja 
5ª) Produto da reação – 60 min 

 
1ª) Biodiesel padrão 
2ª) Produto da reação – 60 min 
3ª) Produto da reação – 120 min 
4ª) Óleo de soja 

 

Os dados desta pesquisa se forem comparados com os encontrados na 

literatura, pode-se chegar a algumas ponderações sobre a transesterificação etílica 

com catalisadores heterogêneos auxiliadas por ultrassom. Analisando-se a literatura, 

os estudos com obtenção de biodiesel com etanol e catálise heterogênea, percebe-se 

que a temperatura utilizada na maioria dos estudos é igual ou acima do ponto de 

ebulição do etanol. E alguns foram realizados em reatores pressurizados ou seja, os 

estudos foram realizados em condições de altas temperatura e/ou pressão. Nesta 

pesquisa com ultrassom, não se chegou a 78 ºC, temperatura de ebulição do etanol, 

pois a potência do ultrassom diminuía parando a sonicação e consequentemente a 

reação. Sugere-se que a potência do ultrassom, nestas condições, não foi suficiente 

para provocar a transesterificação etílica do óleo com catalisadores heterogêneos. 

As condições utilizadas nos estudos com os catalisadores hidrotalcita calcinada 

e zircônia sulfatada nos artigos selecionados eram elevadas para temperatura e 



106 

 

 

 

pressão. O uso do ultrassom não foi suficiente para conversão em biodiesel através 

da transesterificação etílica com esses catalisadores.  

Com o catalisador óxido de cálcio, são utilizadas condições mais brandas para 

transesterificação etílica e metílica, comparadas aos outros dois catalisadores 

testados. Na maioria dos estudos realizados não ultrapassa a temperatura de ebulição 

dos alcoóis (Tabela 04). 

É necessária uma atenção especial ao etanol, pois o mesmo possui uma cadeia 

mais longa sendo menos reativo que o metanol, necessitando-se aplicar maiores 

temperaturas e excessos do etanol para se obter a mesma conversão que as reações 

conduzidas com metanol. Quanto mais ramificada é a cadeia carbônica e mais perto 

estiverem as hidroxílas no álcool, haverá impedimento estérico devido ao ácido 

carboxílico e ao álcool [332]. O etanol é uma molécula maior, por isso, é esperado um 

ataque nucleofílico mais lento ao carbocátion na reação com o mesmo, gerando taxas 

de reação menores do que aquelas com o metanol [93]. Entretanto, a principal 

dificuldade do uso de etanol na síntese de biodiesel é a presença de água pois o 

etanol é muito higroscópico. A água presente no etanol interfere na reação, reduzindo 

a quantidade de produto e propiciando a formação de emulsão na mistura dos ésteres 

devido à saponificação do óleo vegetal [5, 9].  

Na transesterificação etílica, tanto com catalisadores básicos como ácidos, um 

ponto importante é a quantidade considerável de água no meio reacional. É 

necessário um meio anidro na catálise ácida, pois a presença de água pode provocar 

a hidrólise dos triglicerídeos, a formação competitiva de ácidos carboxílicos, 

diminuindo o rendimento em ésteres etílicos [176]. Na catálise ácida e básica existe a 

necessidade de um meio reacional anidro para evitar formação de sabões que, além 

de consumirem parte do catalisador durante sua formação, acabam formando 

emulsões e dificultando a separação dos produtos (ésteres e glicerina) no final da 

reação [5, 9]. Na pesquisa teve-se o cuidado de usar reagentes anidros, porém sabe-

se que pode ter contaminação por água do ambiente. 

 
5.3.2.2.4 - Variação da ordem de adição dos reagentes 
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Não houve alteração nos resultados com a variação da ordem de adição dos 

reagentes. Como não teve mudança, usou-se na maioria dos testes a ordem óleo + 

álcool + catalisador, uma vez que a adição do catalisador por último, diminuía a 

possibilidade do mesmo se depositar no fundo do reator antes do início da sonicação. 

 

5.3.2.2.5 - Planejamento experimental para uso do catalisador CaO  

Buscando avaliar de forma mais precisa a influência dos parâmetros do 

ultrassom na conversão em biodiesel na reação de transesterificação etílica do óleo 

de soja usando o catalisador CaO, foi realizado um planejamento experimental. 

Conforme descrito na subseção 4.6.2.2.4 com o planejamento experimental procurou-

se estudar a influência dos seguintes fatores (I) amplitude do ultrassom, (II) pulsos de 

frequência do ultrassom e (III) tempo de sonicação, com este catalisador. 

Somente com o catalisador CaO foi realizado planejamento de experimentos 

porque foi mostrada conversão em um dos testes com o mesmo, como relatado nas 

seções anteriores. O CaO foi utilizado de forma fresca, logo após a calcinação, na 

transesterificação etílica auxiliada por ultrassom.  

Apesar dos testes terem sidos realizados com catalisador fresco e tendo o 

cuidado de não deixá-lo em contato com o ambiente por muito tempo, armazenando-

o em dessecador a vácuo, em nenhum dos testes do planejamento experimental, 

segundo análise CCD, observou-se conversão em ésteres etílicos. Possivelmente o 

CaO foi desativado [252, 342]. Na subseção seguinte é mostrado, através de 

caracterização do catalisador por DRX, que o mesmo continha moléculas de água. 

Assim, como não foi mostrada conversão em nenhum dos testes realizados no 

planejamento experimental, não foi possível verificar a influência dos parâmetros de 

ultrassom na transesterificação etílica do óleo de soja, auxiliada com ultrassom, 

usando o catalisador CaO. 

  

5.3.2.2.6 - Reação após tratamento térmico do catalisador CaO calcinado 

O catalisador CaO após calcinação era armazenado em dessecador até o 

momento do uso na síntese de biodiesel. Como só houve conversão em apenas um 

dos testes, resolveu-se fazer outra calcinação buscando eliminar moléculas de H2O e 
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CO2 da superfície do catalisador. Após nova calcinação (700 °C por 2 h [252]), o 

mesmo foi utilizado numa reação de transesterificação etílica com óleo de soja. Foi 

feita uma análise por DRX do catalisador antes e após nova calcinação. A Figura 26 

mostra os difratogramas com o catalisador CaO com 1 e 2 calcinações e mostra 

também o difratograma padrão do Ca(OH)2 (PDF#04-0733) para comparação dos 

picos. 

 
Figura 26 – Difratogramas de raios X do CaO antes e após nova 

calcinação e do padrão de Ca(OH)2 (PDF#04-0733) 
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Na Figura 26, percebe-se no difratograma do CaO após a 1ª calcinação, muitos 

picos de Ca(OH)2 em 2θ = 18°, 29°, 34°, 47° e 50,8° [160, 196, 281]. Esses picos 

desapareceram após a 2ª calcinação. Os picos vistos no difratograma com duas 

calcinações, em 2θ = 32°, 37° e 53,9° foram caracterizados como CaO [160, 196, 281]. 

Vale salientar que este catalisador é o mesmo que foi analisado por DRX e que é 

mostrado na Figura 17, logo após a 1ª calcinação do mesmo. Com a segunda 

calcinação, foi confirmado que o CaO pode ser recuperado com uma nova calcinação. 

Entretanto, no teste com a reação de transesterificação etílica do óleo de soja 

continuou não tendo resultado em ésteres etílicos. É possível que o CaO, outra vez, 
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tenha sido rapidamente desativado por H2O e CO2 do ambiente antes do segundo 

teste, como é relatado na literatura [252, 342]. 

 
5.4 - ANÁLISE DAS MISTURAS REACIONAIS OBTIDAS APÓS TESTES 

EXPERIMENTAIS 

As misturas reacionais obtidas após testes realizados com a reação de 

transesterificação, apesar de, por acompanhamento através de CCD, não mostrar 

conversão em ésteres etílicos, foram analisados pelas técnicas de CG, FTIR e RMN 

para avaliação da conversão e identificação dos compostos obtidos. 

 
5.4.1 – Análise por Cromatografia a Gás (CG) 

A análise por cromatografia gasosa seguiu o procedimento descrito na seção 

4.7.2. Usou-se esta técnica nos testes preliminares com os três catalisadores.  

A Figura 27 mostra um cromatograma padrão da composição química de 

biodiesel e na Tabela 17 são mostrados os tempos de retenção dos componentes do 

biodiesel segundo a ASTM D 6584 [344].  

  
Figura 27 – Cromatograma da composição química do biodiesel, empregando o método de 

referência americano ASTM D-6584 

 
                   Fonte: ASTM D-6584 [344] 
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Tabela 17 - Tempos de retenção dos componentes do biodiesel (Adaptado) 

Tempo retenção [min] Nome do componente 

4,442 Glicerina 

5,159 1,2,4-Butanotriol (ISTD) 

15,53 Monoglicerideos totais 

18,95 Tricaprina (ISTD) 

20,31 Diglicerídeos totais 

22,44 Triglicerídeos totais 

       Fonte: ASTM D-6584 [344]. 
 

As Figuras 28, 29 e 30 mostram os cromatogramas obtidos em testes 

preliminares com os catalisadores hidrotalcita calcinada, óxido de cálcio e zircônia 

sulfatada respectivamente. As condições reacionais para os três catalisadores foram: 

30 min de reação, ultrassom com 80% de amplitude e pulso de frequência 1. A 

proporção álcool/óleo, as quantidades de catalisador estão mostradas na Tabela 07. 

 

Figura 28 – Cromatograma da mistura reacional obtida com transesterificação etílica do óleo 
de soja com o catalisador hidrotalcita calcinada 
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Figura 29 – Cromatograma mistura reacional obtida com transesterificação etílica do óleo de soja 

com o catalisador óxido de cálcio 

 
 

 
Figura 30 – Cromatograma mistura reacional obtida com transesterificação etílica do óleo de soja 

com o catalisador zircônia sulfatada 

 

 

Comparando os cromatogramas das Figuras 28, 29 e 30, obtidos na pesquisa, 

com o cromatograma padrão de biodiesel (Figura 27), e os dados da Tabela 17, 

percebe-se que não houve conversão do triglicerídeo em biodiesel. O pico gerado em 

torno do tempo de 11 min não pode ser considerado um éster, pois que sua 
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intensidade é muito pequena e não ocorreu a formação de uma terceira fase, 

identificando a formação de glicerina, que seria um segundo produto característico de 

uma reação de transesterificação [176]. Além disso, nota-se a grande quantidade de 

triglicerídeos não reagidos em torno do tempo de retenção de 22 min. 

 

5.4.2 – Análise por Espectroscopia na Região do Infravermelho 
 

5.4.2.1 - Espectros da amostra obtida na reação com catalisador homogêneo 

A Figura 31 mostra os espectros de FTIR do óleo de soja, do biodiesel padrão e 

do biodiesel obtido com a transesterificação etílica do óleo de soja com catalisador 

homogêneo e com auxílio do ultrassom. Para efeito de identificação, a Tabela 18 

apresenta os valores das bandas de absorção obtidas a partir dos espectros dessas 

três amostras, mostradas na Figura 31, relacionados aos respectivos grupos 

funcionais característicos do óleo de soja e do biodiesel.  

 
Figura 31 - Espectros na região do infravermelho do óleo de soja, biodiesel 

padrão e amostra obtida com o catalisador homogêneo e ultrassom 
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Tabela 18 – Valores de absorção dos espectros de infravermelho do óleo de soja, 
biodiesel padrão e biodiesel etílico obtido com catalise homogênea e ultrassom 

Bandas (cm-1) 
Intensidade Atribuição Óleo de 

soja 
Biodiesel 
Padrão 

Biodiesel /Catálise 
homogênea 

3442 3464 3451 Muito Fraca  O-H 

3014 3014 3010 Muito forte (as CH2) 

2926 2927 2926 Muito forte (as CH2) 

2856 2856 2851 Muito forte (s CH2) 

1736 1732 1725 Muito forte (as C=O) 

1657 1654 1654 Fraca (as C=C) 

1464 1464 1467 Média (as CH2) 

1379 1366 1379 Média (as CH3) 

1215 1215 1212 Média (as C-O) 

1163 1172 1194 Forte (as C-O) 

1097 - 1094 Média (as C-O) 

- - 1034 Fraca  CH2 

- 916 915 Muito Fraca  CH2 

- 846 854 Muito Fraca  CH2 

757 757 723 Fraca  CH2 

669 665 665 Fraca  CH2 

Fonte: SILVERSTEIN, BASSIER e MORRIL, 1994 apud SILVA, 2005 [176] (Adaptado) 

 

As condições reacionais para o biodiesel obtido através do catalisador 

homogêneo KOH foram: razão molar álcool/óleo de 24:1, massa do catalisador de 1% 

em relação a massa do óleo, 5 min de reação, auxiliada por ultrassom com sonda de 

400W de potência, 25KHz de frequência, pulso de frequência 1 e 80% de amplitude. 

O biodiesel é composto por uma mistura de ésteres de ácidos graxos alquílicos, 

não é um produto simples. A intensidade das bandas características do biodiesel e do 

óleo de soja são muito semelhantes. Analisando-se todos os espectros da Figura 31 

observou-se que: 

 As bandas que apareceram entre 3464-3442 cm-1 são referentes à vibração de 

estiramento da ligação O-H. Essas bandas foram largas devido ao grupo 

hidroxila está participando de ligações hidrogênio intermoleculares, ou seja, a 

hidroxila não estava “livre”. A intensidade foi muito fraca, indicando que o óleo 

e os biodieseis possuíam baixo teor de água [176]. 
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 As bandas que aparecem entre 3014-2851 cm-1 e entre 1464-1366 cm-1 

referem-se, à faixa de radiação onde ocorrem vibrações de estiramento do tipo 

carbono-hidrogênio (C-H). 

 Na região entre 1736 a 1725 cm-1, observa-se banda com intensidade muito 

forte característica do estiramento C=O, podendo ser do grupo éster.  

 Em 1654 cm-1 verifica-se a banda com intensidade fraca referente a 

deformação axial assimétrica do C=C. 

 Na banda de absorção de intensidade média compreendida na região entre 

1467 a 1464 cm-1 atribui-se à deformação angular simétrica no plano do grupo 

metileno. 

 Na região do espectro entre 1379 a 1366 cm-1 com banda de intensidade média 

aparecem as vibrações referentes à deformação angular simétrica do C-H do 

grupo metila (CH3). 

 As bandas entre 1215 a 1212 cm-1, 1194 a 1163 cm-1 e 1097 a 1094 cm-1, com 

intensidade moderadas são atribuídas às vibrações de estiramentos 

assimétricos acoplados de C-O dos ésteres. 

 Nas regiões dos espectros as bandas entre 757 a 754 cm-1 e 669 a 665 cm-1, 

de fraca intensidade são atribuídas à deformação angular assimétrica no plano 

do CH2, onde todos os grupos metilenos se deformam nesta região [176]. 

 No espectro dos ésteres etílicos aparece a banda 1034 cm-1, as bandas entre 

916-915 cm-1 e 854-846 cm-1 com fracas intensidades que são atribuídas às 

vibrações de estiramentos assimétricos da ligação C-O (LOPES, 1983 apud 

SILVA, 2005 [176]. Essas bandas não foram observadas nos espectros do óleo 

de soja, nem dos ésteres metílicos, pois são bandas características dos ésteres 

etílicos [176].  
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5.4.2.2 - Espectros das amostras obtidas na reação com os catalisadores 
heterogêneos 

Na Figura 32, são apresentados os espectros de infravermelho das amostras 

obtidas nos testes com a transesterificação etílica do óleo de soja com os três 

catalisadores (hidrotalcita calcinada, óxido de cálcio e zircônia sulfatada), comparados 

ao do óleo de soja e ao biodiesel padrão. As condições reacionais para os três 

catalisadores foram: 2 h de reação, ultrassom com 80% de amplitude e pulso de 

frequência 1. A proporção álcool/óleo, as quantidades de catalisador estão mostradas 

na Tabela 07.  

 

Figura 32 - Espectros na região do infravermelho do óleo de soja, biodiesel padrão 
e das amostras obtidas com os catalisadores heterogêneos e ultrassom 
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Na Figura 32, praticamente tem-se as mesmas bandas do gráfico da Figura 31, 

porém nota-se que os espectros das amostras obtidas com os catalisadores 

heterogêneos não mostram as bandas a 1034, 916 e 846 cm-1 que, segundo a 

literatura, são bandas características dos ésteres etílicos [176]. Percebe-se assim que 

não houve conversão em biodiesel etílico nos testes realizados. 

 

5.4.3 – Análise por espectrometria de ressonância magnética nuclear de 1H 
(RMN1H) 

5.4.3.1 - Espectros de RMN1H das amostras obtidas na reação com catalisador 
homogêneo 

A Figura 33 mostra um espectro de RMN1H do óleo de soja refinado e na Tabela 

19 são mostrados os sinais dos espectros de RMN1H do óleo de soja e ésteres etílicos, 

encontrados na literatura.  

 
Figura 33 - Espectros de RMN1H do óleo de soja refinado (Adaptado) 

 
Fonte: OLIVEIRA, 2010 [345] 
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Tabela 19 – Sinais dos espectros de RMN1H do óleo de soja e ésteres etílicos 

Deslocamento  (ppm) 
Sinal Hidrogênio Grupo Funcional 

Óleo de soja Ésteres etílicos 

0,7 – 0,9 0,8 – 1,0 Hh CH3-C metila terminal 

1,1 – 1,4 1,2 – 1,4 Hg -(CH2)n- metilênicos 

1,5 – 1,7 1,5 – 1,75 Hf -CH2CH2COO- metilênicos- 

1,9 – 2,1 1,9 – 2,1 He =CH-CH2 metilênicos alílicos 

2,2 – 2,4 2,2 – 2,4 Hd -CH2-COO- metilênicos -carboxílicos 

2,6 – 2,9 2,6 – 2,9 Hc =CH-CH2-CH= dialil-metilênicos 

4,0 – 4,4 - Hb -CH2-OCOR- metilênicos do glicerol 

- 4,05 – 4,20 Hb2 -COOCH2CH3 metilênicos e metil da etila 

5,25 – 5,45 5,25 – 5,45 Ha 
-CHOCOR 
-CH=CH- 

metínico do glicerol e 
olefínicos 

Fonte: OLIVEIRA, 2010 [345]; SATYARTHI, SRINIVAS e RATNASAMY, 2009 [346] 
 

A Figura 34 mostra o espectro de RMN1H do biodiesel etílico obtido com a 

transesterificação etílica do óleo de soja com catalisador homogêneo, auxiliado por 

ultrassom. Este teste foi descrito na seção 4.6.2.1 e nas outras análises foi constatada 

a conversão do óleo de soja em ésteres etílicos. Com a análise por RMN1H também 

foi comprovado este resultado.  

 
Figura 34 - Espectros de RMN1H do biodiesel etílico obtido com a transesterificação etílica do 

óleo de soja com catalisador homogêneo, auxiliado por ultrassom 
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Fazendo-se comparação entre o espectro do biodiesel etílico (Figura 34) obtido 

nesta pesquisa com o do óleo de soja (Figura 33) e os dados da Tabela 19, percebe-

se que o sinal referente aos metilênicos do glicerol que está no espectro do óleo no 

deslocamento entre 4 a 4,5 ppm, desaparece no espectro do biodiesel etílico. No 

espectro do biodiesel etílico também se ver um quarteto bem definido no 

deslocamento entre 4,05 a 4,20 ppm que é referente a hidrogênios metilênicos da 

etoxila. 

 

5.4.3.2 - Espectros de RMN1H das amostras obtidas na reação com catalisadores 
heterogêneos 

As Figuras a seguir (35, 36 e 37) mostram espectros de RMN1H de amostras 

obtidas nos testes realizados com a reação de transesterificação etílica do óleo de 

soja com os catalisadores heterogêneos, auxiliadas por ultrassom. As condições 

reacionais para os três catalisadores foram: 2 h de reação, ultrassom com 80% de 

amplitude e pulso de frequência 1. A proporção álcool/óleo, as quantidades de 

catalisador foram mostradas na Tabela 07.  

 

 
Figura 35 - Espectros de RMN1H da amostra obtida no teste com a reação de transesterificação etílica 

do óleo de soja usando o catalisador hidrotalcita calcinada, auxiliado por ultrassom 
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Figura 36 - Espectros de RMN1H da amostra obtida no teste com a reação de transesterificação etílica 

do óleo de soja usando o catalisador óxido de cálcio, auxiliado por ultrassom 
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Figura 37 - Espectros de RMN1H da amostra obtida no teste com a reação de transesterificação etílica 
do óleo de soja usando o catalisador zircônia sulfatada, auxiliado por ultrassom  
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Analisando os espectros de RMN1H obtidos dos testes com reação de 

transesterificação etílica do óleo de soja usando os catalisadores heterogêneos, 
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auxiliados por ultrassom (Figuras 35, 36 e 37) através da comparação com os 

espectros do biodiesel etílico (Figura 34), do óleo de soja (Figura 33) e os dados dos 

sinais da Tabela 19, comprova-se que não houve conversão em biodiesel etílico.  

O sinal referente aos metilênicos do glicerol que está no espectro do óleo no 

deslocamento entre 4 a 4,5 ppm, também está presente em todos os três espectros 

das amostras obtidas. Não aparece o sinal caraterístico do biodiesel etílico que é um 

quarteto no deslocamento entre 4,05 a 4,20 ppm, referente a hidrogênios metilênicos 

da etoxila. 

 

5.5 - ANÁLISE DOS CATALISADORES APÓS ESTUDO DA REAÇÃO DE 
TRANSESTERIFICAÇÃO 

 
5.5.1 - Caracterização dos catalisadores após reação  

Após utilização dos catalisadores nas reações de transesterificação, os mesmos 

foram restaurados conforme descrito na seção 4.8, e novamente caracterizados por 

DRX e FTIR. O objetivo foi identificar possíveis alterações em suas estruturas.  

5.5.1.1 - Hidrotalcita (CoMg2Al-HDL) calcinada 

A Figura 38 apresenta os difratogramas do catalisador CoMg2Al-HDL calcinado, 

antes e após uso na transesterificação etílica do óleo de soja com auxílio do ultrassom 

e os padrões de seus precursores: Co3O4 (PDF# 01-073-1701), MgO (PDF#01-077-

2179) e CoAl2O4(PDF#01-082-2243). 

Comparando os difratogramas da Figura 38, antes e após utilização nos testes 

na reação de transesterificação, com os difratogramas de seus precursores, percebe-

se que houve modificação na estrutura do catalisador, sugerindo perdas dos picos 

relativos ao MgO (2ɵ = 42,8° e 62,3°) [191, 236]. Com isso pode-se sugerir diminuição 

da atividade do catalisador e/ou lixiviação das espécies para o produto reacional.  
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Figura 38 – Difratogramas de raios X do CoMg2Al-HDL antes e após uso como catalisador na 
transesterificação etílica do óleo de soja e dos padrões de seus precursores Co3O4 (PDF# 
01-073-1701), MgO (PDF#01-077-2179) e CoAl2O4(PDF#01-082-2243) 
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A Figura 39 apresenta o espectro na região do infravermelho do CoMg2Al-HDL 

calcinado, antes e após uso como catalisador na transesterificação etílica do óleo de 

soja por ultrassom. Analisando-se os mesmos, percebe-se diminuição na intensidade 

da transmitância em algumas bandas e pequeno deslocamento das mesmas, após 

uso do catalisador na reação. Assim, com esta análise, não foi possível confirmar se 

houve modificação nas estruturas física e química deste catalisador. 
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Figura 39 – Espectro na região do infravermelho do CoMg2Al-HDL calcinado antes e 
após uso como catalisador na transesterificação etílica do óleo de soja 
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5.5.1.2 - Óxido de Cálcio (CaO)  

A Figura 40 mostra os difratogramas do catalisador CaO, antes e após utilização 

do mesmo na reação de transesterificação e o difratograma do padrão de Ca(OH)2 

(PDF#04-0733). Analisando-se os difratogramas do CaO percebe-se modificações. 

Alguns picos são menos intensos e aparecem novos picos que provavelmente são 

relativos a formação de Ca(OH)2 (2θ = 18°, 29°, 34°, 47° e 50,8°) [160]. Pode-se assim, 

inferir que houve a desativação do catalisador CaO. 
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Figura 40 – Difratogramas de raios X do CaO antes e após uso 
como catalisador na transesterificação etílica do óleo 
de soja e do padrão de Ca(OH)2 (PDF#04-0733) 
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Nos espectros na região do infravermelho do catalisador CaO, antes e após 

reação, mostrados na Figura 41, comprova-se as mudanças ocorridas no catalisador.  
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Figura 41 – Espectro na região do infravermelho do CaO antes e após uso como 
catalisador na transesterificação etílica do óleo de soja 
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A banda entre 1250-1650 cm-1 (1422 cm-1) está bem mais acentuada e é 

atribuída à água adsorvida e/ou o carbonato de CaO [280].  Pesquisadores [280] 

descreveram que após transesterificação metílica com o CaO com ultrassom 

apareceu uma banda larga no intervalo 3000-3700 cm-1 e relataram que este fato era 

devido a vibrações do grupo OH de H2O ligado na superfície da amostra sólida. Nos 

espectros de CaO obtidos na pesquisa (Figura 41), percebe-se a presença desta 

banda antes e após a reação. O espectro também mostra que um pico estreito a 870 

cm-1 que é característico de CaO, ficou mais acentuado [339]. Pode-se inferir que o 

catalisador foi desativado antes mesmo de ser usado nos testes e isso pode ter 

prejudicado a reação de transesterificação, como já foi relatado. Buscou-se resolver 

este problema fazendo outro tratamento térmico do catalisador antes do uso do 

mesmo na reação. 

Pesquisadores [252] estudaram o uso de CaO ativado como um catalisador na 

produção de biodiesel por transesterificação de triglicéridos com metanol. Eles 

investigaram três aspectos básicos: o papel de H2O e CO2 na deterioração do 

desempenho catalítico por contato com o ar ambiente, a estabilidade do catalisador 

por reaproveitamento em sucessivas tiragens e o caráter heterogêneo da reação 
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catalítica. Concluíram, através dos resultados dos espectros da FTIR, que a 

carbonatação e a hidratação de CaO é muito rápida, são necessários apenas alguns 

minutos (3 min). Nesta perspectiva, salienta-se que o tempo entre a calcinação do 

CaO e o teste do mesmo na síntese de biodiesel, pode ter sido suficiente para a 

hidratação e carbonatação da amostra de CaO, desativando-o. Para resolver este 

problema buscou-se usar o CaO logo após a calcinação do mesmo, o mais rápido 

possível, mesmo assim o problema não foi resolvido. 

 

5.5.1.3 - Zircônia Sulfatada (ZrO2-SO4) 

Os difratogramas da Figura 42 mostram que, na análise do ZrO2-SO4 feita após 

a reação, surge um pico alargado, que pode ter sido deslocado e modificado pois está 

centralizado em aproximadamente 10º (2θ) e pouco intenso, demonstrando que o 

processo reacional pode ter interferido na estrutura morfológica do mesmo, 

modificando a leitura da difração [84, 319]. Com esta análise pode-se sugerir que 

houve lixiviação do enxofre para o meio reacional prejudicando a estrutura do 

catalisador, que já foi relatada em outras pesquisas usando o etanol e a zircônia 

sulfatada [84, 186]. 

 

Figura 42 – Difratogramas de raios X do ZrO2-SO4 antes e após uso como 
catalisador na transesterificação etílica do óleo de soja 
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Quanto aos espectros na região do infravermelho do catalisador zircônia 

sulfatada apresentados na Figura 43, observa-se que os mesmos demonstram que 

houve preservação da estrutura do catalisador, obtendo-se apenas menor intensidade 

nos picos. Relata-se que o catalisador apresenta como desvantagem a sua rápida 

desativação, que pode ser atribuída à perda dos grupos sulfato [84]. Os testes 

realizados nesta pesquisa não foram suficientes para constatar esta perda. Vale 

ressaltar que, assim como para o catalisador hidrotalcita calcinado, nas condições 

reacionais empregadas [84] para este catalisador (ZrO2-SO4), usou-se altas 

temperaturas e pressão. 

 

Figura 43 – Espectro na região do infravermelho do ZrO2-SO4 antes e após uso 
como catalisador na transesterificação etílica do óleo de soja 
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5.5.2 - Teste de lixiviação dos catalisadores  

Objetivando averiguar as possíveis causas da insuficiente obtenção do biodiesel 

nos testes realizados, buscou-se estudar alguns aspectos, relacionados na literatura, 

tais como lixiviação do catalisador heterogêneo e/ou desativação dos mesmos. 
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Como descrito na subseção 4.7.3, analisou-se as amostras obtidas das reações 

de transesterificação, após filtração e secagem, por ICP OES.  Na análise das 

amostras não foi comprovada lixiviação dos metais dos catalisadores hidrotalcita 

calcinada e zircônia sulfatada, porém em todas as amostras usando o óxido de cálcio 

comprovou-se presença do cálcio. O resultado é mostrado na Tabela abaixo: 

 

 

Tabela 20 – Concentração de cálcio em amostras de óleo de soja e das misturas reacionais obtidas 
após uso do CaO como catalisador 

Amostras 
Teor de Cálcio (mg Kg-1) 

Síntese convencional Síntese com sonda ultrassônica 

Óleo de soja 1,01 ± 0,02 1,01 ± 0,02 

Mistura reacional (Óleo, etanol e CaO) 1,02 ± 0,03 1,05 ± 0,01 

Perdas de Ca pelo Catalisador (%) 0,98 3,81 

 

Analisando-se a Tabela 20, percebeu-se que o cálcio solubilizou-se no meio 

reacional, quando foi comparada a concentração de cálcio no óleo de soja utilizado e 

as misturas reacionais obtidas após uso do óxido de cálcio como catalisador. A maior 

perda de cálcio foi encontrada na amostra da transesterificação etílica usando a sonda 

ultrassônica. Vários autores relataram que ocorre lixiviação do cálcio para o meio 

reacional, mencionando que houve contribuição por catálise homogênea. Alguns 

usaram procedimento de descalcificação do biodiesel obtido [19, 252, 260, 267, 342]. 

Apesar da lixiviação do cálcio para o meio reacional, nos testes realizados nesta 

pesquisa, possivelmente não houve conversão em ésteres etílicos por catalise 

homogênea, por conta da quantidade de catalisador não ser suficiente para a mesma 

e também pode ser devido a outros fatores como por exemplo a baixa reatividade do 

etanol, tendo maior tamanho da molécula e/ou agitação por ultrassom pode não ter 

sido suficiente para ação do catalisador na reação. 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nesta pesquisa, utilizando-se de condições otimizadas estabelecidas por 

estudos em artigos selecionados para razão molar álcool/ óleo e quantidade de 

catalisador, usando pressão ambiente, controlando a temperatura e variando-se o 

tempo de reação e as condições do ultrassom para auxiliar na reação, não se 

observou conversão em biodiesel etílico. Assim concluiu-se que as condições 

utilizadas para os parâmetros de ultrassom na transesterificação etílica do óleo de 

soja com os catalisadores heterogêneos hidrotalcita calcinada, óxido de cálcio e 

zircônia sulfatada não foram favoráveis para conversão em biodiesel.  

Foram analisados alguns fatores que podem ter contribuído para os resultados 

insuficientes, através de análise da estrutura física e química dos catalisadores após 

as reações e testes de lixiviação dos catalisadores sólidos. 

As técnicas de CCD, CG, FTIR e RMN 1H se mostraram adequadas para analisar 

o produto obtido, fornecendo informações quantitativas e qualitativas do mesmo. 
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7 - PERSPECTIVAS  

 

Como perspectivas, sugere-se: 

 

- Realização de testes com reação de transesterificação etílica, modificando-se 

as condições reacionais, tais como: proporção álcool/óleo, proporção do catalisador 

na reação e o tipo de matéria-prima, pois nesta pesquisa optou-se por não realizar 

essas modificações na metodologia; 

- Estudos com modificações na síntese dos catalisadores heterogêneos: efeito 

da temperatura de tratamento, a proporção entre os constituintes, uso de suporte e/ou 

dopagem dos mesmos; 

- Pesquisa sobre os efeitos do ultrassom na reação de transesterificação etílica 

com catalisadores heterogêneos, com sonda ultrassônica com diferentes potências e 

sua influência na composição e degradação dos catalisadores. 
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