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Resumo

Na última década, a procura de biocombustíveis para aplicação nos transportes tem vindo a ser
objecto de uma intensa investigação. A transesterificação de óleos vegetais, óleos usados e gorduras
de animais revela-se como uma importante via na obtenção de combustível (biodiesel, FAME ou
FAEE) proveniente de fontes renováveis.
Para ultrapassar os problemas presentes no sistema de catálise homogénea (tipicamente com
hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio), actualmente em uso, vários autores sugerem a
aplicação de catalisadores básicos heterogéneos. Neste contexto, as hidrotalcites de magnésio e
alumínio, de razão Mg/Al igual a 3, foram modificadas com zinco, estanho, bário, manganésio, cério e
cálcio, tendo sido obtidos os catalisadores, após calcinação das hodrotalcites.
A metanólise de óleo de Soja em condições standard (T=70ºC, metanol/óleo=9/1, 5% (w/w) de
catalisador e tempo de reacção 3 horas), demonstraram em relação aos melhores catalisadores,
conversões em ésteres metílicos, estando de acordo com a norma europeia do biodiesel (EN14214).
Estes resultados revelaram o grande potencial (actividade, estabilidade e economia), dos
catalisadores heterogéneos na produção de biodiesel, visto poderem ser obtidos alterando as
hidrotalcites de Magnésio – Alumínio, com ligeiros teores de um terceiro elemento de características
básicas.

Palavras – Chave: Biodiesel; Transesterificação; Metanólise; Catalisadores heterogéneos;
Hidrotalcites.
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Abstract

In the last decade the search of green fuels or ecofriends fuels for transportation applications have
been subject of intense research. The transesterification of vegetable oils, wasted cooking oils and
animal fats seems to be an important route to obtain transportation fuel (biodiesel, FAME or FAEE)
from renewable resources.
In order to overcome the problems presented by homogeneous catalytic systems (typically NaOH and
KOH), nowadays in use, several authors suggest the employ of heterogeneous basic catalysts. In this
context, magnesium-aluminium hydrotalcites with Mg/Al=3 atomic ratio, modified with Zn, Sn, Ba, Mn,
Ce, and Ca, were prepared and the catalysts where achieved after calcination of the double layered
hydroxide.
The methanolysis of soybean oil in standard conditions (70ºC, methanol/oil=9/1, 5% (w/w) catalyst,
3h) showed, for the best catalysts, methyl esters yields that met the European norm for biodiesel
(EN14214).
The overall results showed that promising (active, stable and cheap) biodiesel heterogeneous
catalysts can be obtained by doping Mg-Al hydrotalcites with low content of a third element with
basic/redox characteristics.

Keywords:

Biodiesel;

Methanolysis;

Heterogeneous

catalyst;

Hydrotalcites;

Soybean

oil.

3

Índice

Agradecimentos .................................................................................................................................... 1
Resumo................................................................................................................................................... 2
Abstract .................................................................................................................................................. 3
Índice ...................................................................................................................................................... 4
Lista de Tabelas..................................................................................................................................... 6
Lista de Figuras ..................................................................................................................................... 7
Lista de Abreviações............................................................................................................................. 8
1. Revisão Bibliográfica ..................................................................................................................... 9
1.1

Introdução .............................................................................................................................. 9

1.2

Biomassa.............................................................................................................................. 10

1.2.1 Biocombustíveis................................................................................................................. 10
1.3

Catálise Heterogénea .......................................................................................................... 32

1.3.1 Introdução .......................................................................................................................... 32
1.3.2 Fenómenos de Adsorção................................................................................................... 32
1.3.3 Propriedades dos Catalisadores........................................................................................ 33
1.3.4 Métodos de Preparação de Catalisadores ........................................................................ 34
1.3.5 Caracterização Físico-Química dos Catalisadores............................................................ 36
1.3.6 Difusão e Reacção num Catalisador ................................................................................. 37
1.3.7 Desactivação de Catalisadores ......................................................................................... 37
1.3.8 Reactores Catalíticos Heterogéneos ................................................................................. 38
1.4

Hidróxidos Duplos Lamelares – Hidrotalcites ...................................................................... 38

1.4.1 Introdução .......................................................................................................................... 38
1.4.2 Estrutura............................................................................................................................. 39
1.4.3 Propriedades...................................................................................................................... 41
1.4.4 Aplicações.......................................................................................................................... 43
1.4.5 Métodos de Síntese ........................................................................................................... 43
2. Parte Experimental ....................................................................................................................... 46
2.1

Metodologia de Preparação dos Catalisadores ................................................................... 46

2.2

Caracterização dos Catalisadores ....................................................................................... 51

2.2.1 Termogravimetria............................................................................................................... 51
2.2.2 Espectroscopia de Infravermelhos com Transformadas de Fourier (FTIR) ...................... 52
2.2.3 Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM) .................................................................. 52
2.2.4 Espectroscopia Fotoeletrónica de Raios-X (XPS) ............................................................. 52
2.3

Estudo da Actividade Catalítica ........................................................................................... 53

2.3.1 Características da Reacção e Reagentes Utilizados ........................................................ 53
2.3.2 Condições Experimentais Impostas e Metodologia........................................................... 54
2.3.3 Tratamento do Biodiesel .................................................................................................... 56

4

2.3.4 Comportamento Catalítico ................................................................................................. 56
3

Resultados e Discussão............................................................................................................... 57
3.1

Caracterização dos Catalisadores ....................................................................................... 57

3.1.1 Análise Termogravimétrica ................................................................................................ 57
3.1.2 Espectroscopia de Infravermelhos com Transformadas de Fourier (FTIR) ...................... 59
3.1.3 Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM) .................................................................. 60
3.1.4 Espectrometria Fotoeletrónica de Raios-X (XPS) ............................................................. 61
3.2

Estudo da Actividade Catalítica ........................................................................................... 62

4. Considerações Finais................................................................................................................... 69
5. Bibliografia .................................................................................................................................... 71
6. Anexos ........................................................................................................................................... 74

5

Lista de Tabelas

Tabela 1.1 - Emissões médias dos componentes emitidos, na queima de biodiesel comparadas ao
diesel convencional ............................................................................................................................... 13
Tabela 1.2 - Efeito dos biocombustíveis na redução dos gases de efeito estufa ................................. 14
Tabela 1.3 - Quantidade de óleo extraído por 100kg de sementes de óleo ......................................... 17
Tabela 1.4 - Consumo mundial de óleos marinhos e vegetais. ............................................................ 17
Tabela 1.5 - Composição dos óleos em ácidos gordos ........................................................................ 19
Tabela 1.6 - Comparação entre o processo catalítico e o método do metanol supercrítico do biodiesel,
através da reacção de transesterificação de óleos vegetais. ............................................................... 28
Tabela 1.7 - Comparação dos vários processos utilizados na reacção de transesterificação ............. 30
Tabela 2.1 - Composição das soluções usadas na preparação dos catalisadores contendo Mg e Al. 46
Tabela 2.2 - Composição das soluções usadas na preparação dos catalisadores contendo Mg, Al e
diferentes percentagens de Zn.............................................................................................................. 47
Tabela 2.3 - Composição das soluções usadas na preparação dos catalisadores contendo Mg, Al e
diferentes percentagens de Mn............................................................................................................. 48
Tabela 2.4 - Composição das soluções usadas na preparação dos catalisadores contendo Mg, Al e
diferentes percentagens de Ca. ............................................................................................................ 49
Tabela 2.5- Composição das soluções usadas na preparação dos catalisadores contendo Mg, Al e
diferentes percentagens de Ba. ............................................................................................................ 49
Tabela 2.6 - Composição das soluções usadas na preparação dos catalisadores contendo Mg, Al e
diferentes percentagens de Ce. ............................................................................................................ 50
Tabela 2.7 - Composição das soluções usadas na preparação dos catalisadores contendo Mg, Al e
diferentes percentagens de Sn. ............................................................................................................ 50
Tabela 3.1- Razões atómicas determinadas a partir dos dados obtidos por EDS. .............................. 61
Tabela 3.2 - Análise elementar de XPS para o catalisador 3%Ce-Mg-Al fresco e após reacção ........ 61
Tabela 3.3 - Resultados das sínteses utilizando os vários catalisadores preparados. ........................ 62
Tabela 3.4 - Teor em ésteres metílicos para os óleos utilizados.......................................................... 63
Tabela 3.5 - Teor em ésteres do biodiesel obtido com os diferentes óleos.......................................... 63
Tabela 3.6 - Legenda dos gráficos das análises de PCA (Componentes Principais). ......................... 67

6

Lista de Figuras

Figura 1.1 – Representação gráfica da produção mundial de bioetanol entre 2000 e 2005 ................ 12
Figura 1.2 – Representação gráfica da produção mundial de biodiesel entre 2000 e 2005 ................ 12
Figura 1.3 - Representação gráfica das Emissões relativas ao diesel fóssil, para misturas com
diferentes teores em biodiesel. ............................................................................................................. 14
Figura 1.4 - Gráfico da produção anual de biodiesel na UE entre 1998 e 2006................................... 15
Figura 1.5 - Óleos utilizados na produção de biodiesel a nível mundial............................................... 15
Figura 1.6 – Representação gráfica referente à produtividade em óleo............................................... 16
Figura 1.7 – Representação gráfica do consumo mundial de óleos em 2003...................................... 18
Figura 1.8 - Estrutura da molécula de triglicérido ................................................................................ 18
Figura 1.9 - Equação geral da reacção de transesterificação (R´,R´´,R´´´´ são grupos alquilo). ......... 21
Figura 1.10 - Representação esquemática do processo de produção de biodiesel por
transesterificação .................................................................................................................................. 22
Figura 1.11 - Representação gráfica relativa aos preços de alguns óleos vegetais na UE. ................ 31
Figura 1.12 - Representação esquemática da estrutura da brucite (a), e da estrutura do tipo
hidrotalcite (b)........................................................................................................................................ 39
Figura 2.1 - Equação geral de transesterificação com álcool ............................................................... 53
Figura 2.2 - Equações consecutivas e reversíveis da reacção de transesterificação .......................... 54
Figura 2.3 - Montagem experimental utilizada nas sínteses do biodiesel. ........................................... 54
Figura 2.4 – Decantação do biodiesel................................................................................................... 55
Figura 2.5 – Representação esquemática do processo utilizado na produção do biodiesel................ 55
Figura 2.6 - Ampolas de decantação em fase de tratamento. .............................................................. 56
Figura 3.1 – Representação gráfica de TG-ATD da hidrotalcite de Mg-Al sob hélio. ........................... 57
Figura 3.2 - Perfis termogravimétricos dos catalisadores dopados com 3%Ce, após primeira
(3%Ce#1) e segunda (3%Ce#2) reacção. ............................................................................................ 58
Figura 3.3 - Perfis termogravimétricos dos catalisadores dopados com diferentes ............................. 58
Figura 3.4 - Espectros de FTIR das amostras com diferentes dosagens de Ce não calcinadas e
espectro do óxido de misto de 3%Ce calcinado. .................................................................................. 59
Figura 3.5 - Micrografias SEM de HDL Mg-Al fresco a) e calcinado b), 3% Ce óxido misto fresco c),
Após reacção bacth#1 d) e e) após reacção batch#2 f). ...................................................................... 60
Figura 3.6 – Representação gráfica das razões atómicas fornecidas por EDS. .................................. 61
Figura 3.7 - Análise de PCA (Componentes Principais) das várias amostras...................................... 65
Figura 3.8 – Análise de PCA (Componentes Principais) das várias amostras. .................................... 66
Figura 3.9 – Representação gráfica dos resultados dos testes catalíticos para as amostras dopadas
com Ce. ................................................................................................................................................. 68

7

Lista de Abreviações

Al

Alumínio

Ba

Bário

Bio-ETBE Bioéter etil-ter-butílico
B100

Biodiesel puro

B20

80% de diesel com 20% de biodiesel puro

Ca

Cálcio

Ce

Cério

CO

Monóxido de carbono

CO2

Dióxido de carbono

DGEG

Direcção geral de energia e geologia

EN

Norma Europeia

FAEE

Ésteres etílicos de ácidos gordos

FAME

Ésteres metílicos de ácidos gordos

FT-IR

Infravermelhos com transformadas de Fourier

GEE

Gases de efeito estufa

ha

Hectare

HDL

Hidróxido duplo lamelar

K

Kelvin

KBr

Brometo de potássio

kg

Quilograma

KOH

Hidróxido de potássio

Mg

Magnésio

Mn

Manganésio

NaOH

Hidróxido de sódio

NOx

Óxidos de azoto

SOx

Óxidos de enxofre

Sn

Estanho

T

Temperatura

UE

União Europeia

wt

Peso

Zn

Zinco

8

1. Revisão Bibliográfica

1.1 Introdução
A promoção e utilização de fontes renováveis para a produção de energia surge cada vez mais como
uma necessidade de garantir um desenvolvimento sustentável para a sociedade actual e futura. De
facto, os sinais de alerta são frequentes e a consciencialização das forças de intervenção e
sociedade em geral para a problemática energética, tem sido cada vez mais crescente.
Como factores decisivos na construção do actual cenário do sector energético, podem ser apontados
a larga utilização de fontes não renováveis e o elevado consumo de energia, o que explica a forte
dependência política e económica dos países industrializados face aos países produtores de petróleo.
Estes combustíveis, sendo extraídos a um ritmo superior ao que se formam, correm o risco de
desaparecer a breve prazo, assim os países que deles dependem, deverão desde já preparar-se para
este problema.
A realização da Conferência do Rio em 1992, de onde resultaram documentos importantes no âmbito
da biodiversidade e alterações climáticas e posteriormente as várias Conferências das Partes, das
quais se destacam as realizadas em Quioto (1997) e Haia (2000), contribuíram de uma forma
relevante para a sensibilização da população no que diz respeito aos impactos do consumo de
energia.
A diminuição de consumos, o aumento da eficiência energética e a utilização de fontes renováveis
surgem como soluções urgentes para a resolução de um problema que apresenta uma enorme
complexidade [1].
As políticas e estratégias da Comissão Europeia têm como objectivo assegurar a continuidade do
desenvolvimento económico e social, sem que este desenvolvimento implique o desrespeito pelo
ambiente ou a degradação dos recursos naturais indispensáveis à actividade humana.
É neste sentido que os projectos de energias renováveis procuram respeitar e promover a equidade
social, a eficiência económica e a preservação do ambiente e recursos a longo prazo. No âmbito da
União Europeia são referenciadas as seguintes energias renováveis:
→ Energia Solar
→ Energia Eólica
→ Biomassa
→ Geotérmica
→ Resíduos
A Directiva n.º 2003/30/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Maio, relativa à
promoção da utilização de biocombustíveis ou de outros combustíveis renováveis nos transportes,
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destina-se a dar cumprimento ao compromisso assumido pela União Europeia de, até 2020, proceder
à substituição de 20% dos combustíveis convencionais, em particular dos derivados do petróleo,
usados no sector dos transportes rodoviários, por combustíveis alternativos. Este compromisso
consubstancia um dos objectivos fixados no Livro Verde da Comissão para uma Estratégia Europeia
de Segurança do Aprovisionamento Energético, já que tem em vista a melhoria da segurança do
aprovisionamento e a redução das emissões dos gases de combustão dos combustíveis fósseis [2].

1.2 Biomassa
O aproveitamento da biomassa consiste na combustão de madeira ou de resíduos, para produção de
calor e/ou electricidade. Esta fonte de energia renovável pode assumir várias formas: a biomassa
sólida (produtos e resíduos da agricultura, das florestas e a fracção biodegradável dos resíduos
industriais e urbanos), o biocombustível gasoso (o biogás pode ter origem em efluentes agropecuários/industriais e lamas das estações de tratamento dos efluentes domésticos e aterros
sanitários) e os biocombustíveis líquidos (biodiesel e bioetanol, obtidos a partir de óleos orgânicos e
da fermentação de resíduos naturais) [1].

1.2.1

Biocombustíveis

São considerados biocombustíveis as substâncias combustíveis produzidas a partir da biomassa e
neles se incluem o biodiesel (FAME ou FAEE), o bioálcool (bioetanol) e o biogás [1].
Segundo o D.L. 62/2006 de 21 de Março, os biocombustíveis podem ser disponibilizados nas
seguintes formas:
→ Biocombustíveis puros ou em concentração elevada em derivados de petróleo, em
conformidade com as normas específicas de qualidade para os transportes;
→ Biocombustíveis misturados com derivados do petróleo, em conformidade com as normas
comunitárias EN 228 e EN 590 que estabelecem as especificações técnicas aplicáveis aos
combustíveis para transportes;
→ Líquidos derivados de biocombustíveis, como o bio – ETBE especificado na alínea f) do nº 2,
do artigo 4º [2].
O sector dos transportes rodoviários a nível mundial, é 98% dependente do petróleo.
Na União Europeia este sector é responsável por mais de 20% das emissões totais de CO2, sendo
mais de 50% dessas emissões provenientes do transporte rodoviário particular, que desde 1999
aumentou 22% [3].
As alterações climáticas, o aumento do preço do petróleo e a segurança do abastecimento energético
conduziram ao crescente interesse sobre o potencial de utilização dos biocombustíveis como
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substitutos dos carburantes derivados do petróleo. O biodiesel é apontado como a alternativa ideal
para combater o aquecimento global do planeta e a subida constante do preço do barril de petróleo. É
neste contexto que surge o Plano de Acção para a Biomassa adoptado pela EU em 7 de Dezembro
de 2005, como estratégia de forma a promover um maior desenvolvimento e utilização dos
biocombustíveis. Esta estratégia visou os seguintes objectivos:
→ Continuar a promover os biocombustíveis na UE e nos países em desenvolvimento (PED);
→ Preparar a utilização dos biocombustíveis em grande escala e a melhoria da sua
rentabilidade através de uma cultura optimizada das matérias-primas utilizadas, a
investigação de biocombustíveis de 2ª geração e o apoio à penetração do mercado pelo
reforço de projectos de demonstração e eliminação de barreiras não técnicas;
→ Examinar as possibilidades de produção de matérias-primas para o fabrico de
biocombustíveis nos PED e definir o papel que a União Europeia poderá desenvolver no
apoio do desenvolvimento da produção sustentada de biocombustíveis [4].
Com um conjunto de medidas estruturadas, destinadas a aumentar a procura, reforçar a oferta, a
suprimir barreiras técnicas e a desenvolver a investigação, pretende-se contribuir para a realização
dos objectivos fixados na Directiva dos biocombustíveis – 2003/30/CE. Esta Directiva cujo D.L.
62/2006 transpõe, cria mecanismos para promover a colocação no mercado de quotas mínimas de
biocombustíveis, em substituição dos combustíveis fósseis, com o objectivo de contribuir para a
segurança do abastecimento e para o cumprimento dos compromissos nacionais em matéria de
alterações climáticas. A directiva aponta também como meta a colocação de biocombustíveis no
mercado de cada Estado membro, calculada com base no teor energético, o valor de referência de
2% de toda a gasolina e gasóleo utilizados nos transportes, colocados no mercado até 31 de
Dezembro de 2005, e o valor de referência de 5,75% até 31 de Dezembro de 2010.
Em 2005 a produção mundial de bioetanol e biodiesel, atingiu aproximadamente 36000 milhões de
litros e 4000 milhões de litros, respectivamente. Como se pode verificar, estes números ainda não
são muito significativos, mas revelam que estão a crescer a um ritmo elevado. O bioetanol aumentou
mais de 10% por ano e o biodiesel mais de 25% por ano, durante o período de 2000 a 2004. Nos
Estados Unidos, o biodiesel produzido triplicou e a produção de bioetanol aumentou 25% entre 2005
e 2006 [5].
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Figura 1.1 – Representação gráfica da produção mundial de bioetanol entre 2000 e 2005 [3].

Figura 1.2 – Representação gráfica da produção mundial de biodiesel entre 2000 e 2005 [3].

Segundo a Comissão Europeia, os objectivos para 2005 não foram atingidos, tendo a incorporação
de biocombustíveis atingido apenas cerca de 1,4% [4].

1.2.1.1 Biodiesel
A história do biodiesel teve início nos finais do séc.XIX, quando Rudolf Diesel descobriu que os óleos
vegetais poderiam ser utilizados como combustíveis. Em 1890, na exposição mundial de Paris, Diesel
demonstrou um protótipo de um motor movido a óleo de amendoim [6,7].
Contudo, nos anos seguintes verificou-se que os óleos foram preteridos em relação aos derivados de
petróleo mais económicos e abundantes.
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O biodiesel apesar de ter sito preterido face aos derivados de petróleo, apresenta características que
o tornam no futuro um combustível com grande potencial, já que apresenta excelentes propriedades
lubrificantes e por isso pode ser utilizado nos motores a diesel com pequenas ou até mesmo
nenhumas modificações. Para além disso o biodiesel é um combustível não tóxico, biodegradável e
essencialmente isento de enxofre, o que torna deste modo a queima limpa do combustível,
comparada com a provocada pela queima do diesel proveniente do petróleo, reduzindo assim as
emissões de SOx, CO, hidrocarbonetos não-queimados e partículas sólidas [10].
Sharmer et al. [5] estimaram que no caso de se utilizar 1Kg de biodiesel puro, em vez do Diesel
convencional, podem reduzir-se cerca de 3,2kg de CO2 emitido. A mistura de 80% de diesel
convencional e 20% de biodiesel (conhecido por B20) pode ser utilizado sem que se proceda a
alterações nos motores dos veículos, o mesmo não acontece quando se utiliza na forma pura, pois
neste caso são necessários pequenos ajustes nos motores.
Na tabela 1.1 apresentam-se as emissões médias dos vários componentes emitidos, provenientes da
queima do biodiesel, comparando com o diesel convencional [9]. Dos valores apresentados, apenas a
emissão de NOx sofre um acréscimo, enquanto as restantes sofrem reduções importantes mesmo
para misturas do tipo B20. No entanto, resultados recentes mostram que é possível reduzir
significativamente (35% a 85%) as emissões de NOx, bem como a opacidade dos fumos, injectando
em simultâneo biodiesel e etanol [10]. A mesma tendência para a redução de poluentes emitidos por
misturas de biodiesel é apontada pela maioria dos autores. Na Figura 1.3 apresenta-se as emissões
de poluentes para misturas com diferentes teores em biodiesel [11].
Tabela 1.1 - Emissões médias dos componentes emitidos, na queima de biodiesel comparadas ao diesel
convencional [9].
Componente emitido

B100

B20

Total de hidrocarbonetos não queimados

-67%

-20%

CO

-48%

-12%

CO2

-79%

-16%

Partículas sólidas

-47%

-12%

NOx

+10%

+2%

SOx

-100%

-20%

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPAs)

-80%

-13%

HPAs nitrados

-90%

-50%
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Figura 1.3 - Representação gráfica das Emissões relativas ao diesel fóssil, para misturas com diferentes teores
em biodiesel.
(Adaptado da referência [11])

Numa visão mais geral, o efeito do uso de biocombustíveis, nomeadamente do bioetanol e do
biodiesel, na redução dos gases de efeito estufa (GEE), comparando com a gasolina/diesel é
bastante significativo, como se pode verificar analisando a tabela 1.2.
O Etanol, tendo como matéria-prima o açúcar de cana, é aquele que apresenta uma maior
percentagem na redução dos GEE, cerca de 91%. Simultaneamente é este também que possui um
maior rendimento de fuel por hectare de cultura.
Tabela 1.2 - Efeito dos biocombustíveis na redução dos gases de efeito estufa (GEE) [5].

Redução dos GEE

Rendimento por

relativos ao veículo

hectare

a gasolina / diesel

(Litros fuel/ha)

Etanol (milho)

14 %

3463

Etanol (celulose)

88 %

5135

Etanol (açúcar de cana)

91 %

6307

Biodiesel (soja)

40%

544

Biodiesel (colza)

50%

1200

A produção de biodiesel na União Europeia iniciou-se por volta de 1992 e foi fomentada pelos
subsídios atribuídos pela PAC (Politica Agrícola Comum) à produção de produtos não alimentares.
Na Figura 1.4 apresentam-se as produções anuais de biodiesel para os maiores produtores dentro na
UE e a produção total nos últimos oito anos. Como se pode observar a Alemanha é o maior produtor
de biodiesel na UE.
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Figura 1.4 - Gráfico da produção anual de biodiesel na UE entre 1998 e 2006.
(Adaptado da referência [13])

1.2.1.2 Matérias – Primas para a produção de Biodiesel
Inúmeros óleos vegetais têm vindo a ser testados segundo a disponibilidade e abundância no país a
serem testados, para a produção de biodiesel.

Figura 1.5 - Óleos utilizados na produção de biodiesel a nível mundial (2003) [14].

Os óleos frequentemente utilizados na produção deste biocombustível são o óleo de soja, óleo de
colza, óleo de girassol, óleo de palma, jatropha (conhecido também como pinhão manso) e óleo de
algodão.
Em 2003, segundo dados da Oil World Annual, o óleo de soja e o óleo de palma, foram aqueles que
se produziram em maior quantidade a nível mundial, com percentagens de 32% e 27%,
respectivamente.
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Sabe-se também que enquanto o óleo de soja é o principal recurso para a produção de biodiesel nos
Estados Unidos, nos países Europeus é o óleo de Colza e nos países com climas tropicais o óleo de
côco e óleo de palma [7].
As gorduras de animais, apesar de serem frequentemente mencionadas, não têm sido estudadas de
uma forma tão aprofundada como os óleos vegetais, na produção de biodiesel. Os métodos aplicados
aos óleos vegetais, não se podem aplicar aos óleos animais visto apresentarem diferentes
propriedades naturais [15].
Como exemplos de óleos de animais utilizados, podem encontrar-se: óleos de peixes, banha de
porco, e óleo de galinha [7].
Recentemente, tem sido investigado também o óleo proveniente de algas e fungos, para a produção
deste biocombustível [15]. De acordo com a tabela, que se encontra em anexo (Anexo 1) o maior
rendimento em óleo provem das algas.
A produção global de óleos vegetais aumentou de 56 milhões de toneladas em 1990 para 88 milhões
de toneladas em 2000. O óleo de palma é aquele que actualmente lidera o mercado dos óleos
vegetais, que aumentou de 17.1 milhões de toneladas em 1997 para 19.3 milhões de toneladas em
1999. A razão pela preferência do óleo de palma, pode ser explicada pelo alto rendimento que
apresenta, 4000 – 5000 kg de óleo por hectare (Figura 1.6).
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Figura 1.6 – Representação gráfica referente à produtividade em óleo.
(adaptado de [16])
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Tabela 1.3 - Quantidade de óleo extraído por 100kg de sementes de óleo [16].

Semente

Óleo/ 100 kg

Mamona (Castor seed)

50kg

Algodão

13kg

Palma (semente)

36kg

Palma (polpa)

20kg

Colza

37kg

Soja

14Kg

Sésamo

50kg

Girassol

32kg

Contudo, Shah e Gupta consideram que seja mais razoável utilizar óleos não alimentares, como o
jatropha. Porém, a maioria dos estudos utilizam óleo de Soja e óleo de Girassol, apesar de haver
alguns trabalhos em que são utilizados outros óleos na produção enzimática, tais como azeite, óleo
de farelo de arroz e óleo de colza.
Existem ainda outros óleos que representam uma potencial oferta, como são os óleos usados,
provenientes na sua maioria de restaurantes e indústrias alimentares. Estes apresentam variadas
qualidades e propriedades diferentes dos óleos limpos, que se devem sobretudo à presença de
impurezas [17].
Tabela 1.4 - Consumo mundial de óleos marinhos e vegetais (milhões de toneladas) [11].
Óleo

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Soja

23.5

24.5

26.0

26.6

27.2

27.9

Palma

18.5

21.2

23.5

24.8

26.3

27.8

Colza

12.5

13.3

13.1

12.8

12.5

12.1

Girassol

9.2

9.5

8.6

8.4

8.2

8.0

Amendoim

4.5

4.3

4.2

4.7

5.3

5.8

Algodão

3.7

3.7

3.6

4.0

4.4

4.9

Côco

3.2

3.2

3.3

3.5

3.7

3.9

Semente de palma

2.3

2.6

2.7

3.1

3.5

3.7

Azeitona

2.2

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Peixe

1.2

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

Total

80.7

85.7

88.4

91.8

95.1

98.3
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Analisando a tabela 1.4 é possível concluir que entre 1998 e 2003, o consumo total de óleos, a nível
mundial, aumentou quase 20 milhões de toneladas.
O elevado consumo de óleo de Soja e de Palma está mais uma vez bem evidente na Figura 1.7.
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Figura 1.7 – Representação gráfica do consumo mundial de óleos em 2003 [11].

Relativamente às características dos óleos e gorduras, sabe-se que são substâncias insolúveis em
água e hidrofóbicas, presentes no reino animal e vegetal. São essencialmente constituídos por
triglicéridos, formados por triésteres resultantes da combinação do glicerol com ácidos gordos.

Figura 1.8 - Estrutura da molécula de triglicérido (1); água(2), (3) glicerol, (4) ácidos gordos. (R representa os
grupos alquilo).

Esses ácidos gordos podem conter ou não, uma ou várias ligações duplas e o comprimento das
cadeias de carbono variar [6]. Esta composição química tem grande interesse, visto dependerem dela
as propriedades físicas essenciais do óleo, como a viscosidade, o ponto de fusão, a estabilidade
térmica e o índice de cetano, permitindo assim prever, à partida o comportamento de um dado óleo
vegetal e a sua decomposição e manuseamento. Os ácidos gordos típicos encontrados nos óleos
vegetais estão sintetizados na tabela que se segue (Tabela 1.5):
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Tabela 1.5 - Composição dos óleos em ácidos gordos [18].

Composição em ácidos gordos % massa

Óleo
vegetal

16:1

18:0

20:0

22:0

34:0

18:1

22:1

18:2

18:3

Algodão

28.33

0.89

0.00

0.00

0.00

13.27

0.00

57.51

0.00

Amendoim

11.38

2.39

1.32

2.52

1.23

48.28

0.00

31.95

0.93

Colza

3.49

0.85

0.00

0.00

0.00

64.4

0.00

23.30

8.23

Soja

11.75

3.15

0.00

0.00

0.00

23.23

0.00

55.53

6.31

Girassol

6.08

3.26

0.00

0.00

0.00

16.93

0.00

73.73

0.00

Na tabela 1.5 os números separados por dois pontos representam o número de átomos de carbono e
o número de ligações duplas presentes no ácido gordo. É através desta nomenclatura que estão
classificados os ácidos gordos. Por exemplo o 16:1 corresponde ao ácido palmitoleico, que possui 16
átomos de carbono e uma ligação dupla.
Os óleos também são constituídos por outros compostos, mas em quantidades muito reduzidas como
os esteróis, terpenóides, ceras e fosfolípidos.

1.2.1.3 Preparação da Matéria-Prima
Os óleos e gorduras utilizados como matéria-prima devem passar por um tratamento de neutralização
que reduz a sua acidez, através de uma lavagem com hidróxido de sódio ou potássio, e por um
processo de desumidificação, com o objectivo de melhorar as condições para a reacção e
consequentemente obter máxima taxa de conversão.

1.2.1.4 Processos de produção
O maior problema na utilização directa dos óleos vegetais, como combustível nos motores é o facto
de apresentarem uma elevada viscosidade. Para assim ultrapassar este problema, apresentam-se 3
processos diferentes que se podem aplicar [7]:
I. Pirólise
II. Microemulsões
III. Transesterificação
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I. Pirólise
A pirólise é a conversão química causada pela aplicação de energia térmica e adição de um
catalisador, na ausência de oxigénio. Dificilmente é possível proceder-se à sua caracterização, devido
à presença de variadas reacções e variados produtos de reacção possíveis de ser obtidos. Os
materiais pirolizados podem ser óleos vegetais, gorduras de animais, ácidos gordos naturais e
ésteres metílicos de ácidos gordos. A pirólise de gorduras tem vindo a ser estudada há mais de cem
anos, especialmente nos locais onde há escassez de petróleo [15].
Desde a primeira guerra mundial, muitos investigadores têm estudado a pirólise de óleos vegetais
para obter produtos adequados ao motor diesel. Em 1947, foi investigado o craqueamento térmico
(pirólise) em larga escala de óleo de tungue (Chang e wan,1947). Este óleo foi primeiro saponificado
com óxido de cálcio e de seguida submetido à pirólise, obtendo-se crude que foi posteriormente
refinado para se produzir diesel e pequenas quantidades de gasolina e querosene [15].
Tanto o óleo de soja, como o óleo de açafroa foram decompostos termicamente e destilados
(Niehaus et al., 1986; Scwab et al,1988). O total de hidrocarbonetos identificados obtidos na
destilação de cada um dos óleos, foi 73-77% para o óleo de soja e 80-88% para o óleo de açafroa.
Os principais componentes foram alcanos e alcenos, em que se determinaram aproximadamente
60%, relativamente ao peso total. Obtiveram-se também cerca de 9.6-16.1% de ácidos carboxílicos.
O óleo de côco e o óleo de palma foram pirolizados por meio de catalisadores de SiO3/Al2O3, à
temperatura de 450ºC para produzir gases, líquidos, e sólidos de reduzido peso molecular. A fase
orgânica condensada foi fraccionada para produzir deste modo biocombustíveis.
O equipamento para o processo de pirólise é bastante dispendioso. Para além disso, apesar do
produto obtido ser quimicamente semelhante ao diesel proveniente do petróleo, a remoção do
oxigénio durante o processo térmico elimina qualquer benefício ambiental do produto (Ma e Hanna,
1999) [15].

II. Microemulsão
O uso de microemulsões com solventes, como metanol, etanol e 1-butanol é outro processo que tem
sido estudado com o objectivo de resolver o problema da viscosidade dos óleos vegetais. As
microemulsões são dispersões isotrópicas, termodinamicamente estáveis, de óleo, água, surfactante
e geralmente uma molécula pequena anfifílica. Ziejeuski et al., (1984) prepararam uma emulsão de
53% (v/v) de óleo de girassol, 13.3% (v/v) de etanol e 33.4% (v/v) de 1-butanol. Esta emulsão não -6
2
iónica apresentou viscosidade de 6.31x10 m /s a 40ºC, número de cetano de 25, 0.01% de enxofre

e 0.01% ácidos gordos livres e cinzas inferior a 0.01%. A viscosidade obtida foi ainda menor quando
se aumentou a concentração de 1-butanol. Schwab et al, 1987, concluíram que o 2-octanol foi
efectivo na solubilização de metanol em trioleína e óleo de soja. Contudo, foram observados em
laboratório depósitos de carbono e aumento da viscosidade [15].
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III. Reacção de Transesterificação
A transesterificação é um processo de conversão em que os triglicéridos reagem com um álcool,
produzindo ésteres e glicerol. A reacção de transesterificação pode ser catalisada por bases, ácidos
ou enzimas [7].
Os álcoois que podem ser utilizados são o metanol, etanol, propanol, butanol ou álcool amílico. O
metanol e o etanol são utilizados mais frequentemente, sendo o primeiro o mais empregado devido a
seu baixo custo e grande disponibilidade. Sabe-se também que o etanol comparado com o metanol é
menos tóxico para a saúde humana e é obtido a partir de recursos naturais, tornando assim o
biodiesel produzido 100% natural [19]. Por outro lado o processo de separação dos ésteres da
glicerina é mais facilitado quando se utiliza metanol, em vez de etanol, devido às propriedades
químicas do álcool.
O processo de transesterificação baseia-se numa sequência de três reacções reversíveis. Na
primeira é formado um diglicérido, através de triglicéridos. Na segunda, a partir do diglicérido formase um monoglicérido e por fim na última reacção obtém-se a glicerina através do monoglicérido. Em
todas estas reacções são produzidos ésteres. A relação estequiométrica entre o álcool e o óleo é 3:1.
Um excesso de álcool é usualmente utilizado para que a reacção ocorra sempre no sentido da
produção dos produtos [18].
O destino da glicerina que se obtém no fabrico do biodiesel é um dos maiores problemas na produção
de biocombustíveis. Actualmente, a glicerina pode ser aproveitada no fabrico de cosméticos, produtos
alimentares e farmacêuticos, mas não tem sido possível absorver todo o excedente existente [20].
A reacção de transesterificação é traduzida pela seguinte equação:

Figura 1.9 - Equação geral da reacção de transesterificação (R´,R´´,R´´´´ são grupos alquilo).

As variáveis mais relevantes neste processo são a temperatura de reacção, a razão álcool/óleo, a
quantidade de catalisador, a velocidade de agitação, o óleo da matéria-prima utilizada e por fim o
catalisador [18].
O diagrama que se segue resume de uma forma esquemática o processo de produção de biodiesel,
desde a matéria-prima até ao produto final pretendido, que é o biodiesel.
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Figura 1.10 – Representação esquemática do processo de produção de biodiesel por transesterificação [11].

Analisando o esquema verifica-se que quando efectuada a separação de fases, geralmente por meio
de decantação, segue-se a fase de purificação do biodiesel. Esta etapa de tratamento tem como
principal objectivo eliminar os sabões formados, assim como também resíduos de óleo que não
reagiram.
Também a glicerina sofre um processo com o mesmo objectivo, mas neste caso é realizado uma
neutralização ácida.
Muitos estudos têm vindo a ser realizados no desenvolvimento de vários métodos para a produção de
biodiesel através da reacção de transesterificação, como se demonstra de seguida:

→ Catálise Básica
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O biodiesel tem vindo a ser produzido por meio de catalisadores básicos homogéneos, como o
hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, carbonatos ou óxidos. Contudo, neste método convencional
é difícil proceder-se à remoção do catalisador e são necessárias grandes quantidades de água neste
processo. Por este motivo, é expectável que a catálise homogénea convencional venha a ser
substituída pela catálise heterogénea, cujo processo é mais simples [1,15].
O processo de catálise básica tem a vantagem de ser mais eficiente e menos corrosiva em relação à
catálise ácida, tornando-se assim a mais utilizada a nível industrial. Contudo, na presença de excesso
de água corre-se o risco de se formarem sabões (saponificação), em vez do produto pretendido. Se o
sabão for o produto final, terá lugar o consumo da reacção e formar-se-á uma emulsão que torna o
processo da decantação e a purificação mais difíceis e dispendiosos [18].
A razão molar de álcool/óleo geralmente é 6:1, visto fornecer no final uma maior conversão. A
quantidade de catalisador a utilizar oscila entre 0.5% e 1% (w/w), mas outros autores sugerem
valores entre 0.005% e 0.35% (w/w). A última variável a ser considerada é a temperatura da reacção,
o valor standard é 60ºC, mas depende do tipo de catalisador. Diferentes temperaturas originam
diferentes graus de conversão e por essa razão a temperatura varia entre os 25ºC e os 120ºC.
Têm sido usados à escala laboratorial variadíssimos catalisadores heterogéneos, para promoverem a
reacção de transesterificação de óleos vegetais com metanol. Por exemplo, Suppes et al. alcançaram
uma conversão de 78% a uma temperatura de 513K e valores superiores a 95% a 533K, utilizando
carbonato de cálcio como catalisador.
Para além disso, Beynese et al. testaram a utilização dos catalisadores EST-4 e EST-10, para
promover a conversão do óleo, obtendo 86% e 53%, respectivamente, sendo a temperatura de 493K
e 1.5h de reacção [8,22,23].
Recentemente, Kim et al. prepararam uma superbase sólida de Na/NaOH/y-Al2O3 que revelou em
grande parte a mesma actividade catalítica sob as condições óptimas de reacção, comparando com a
catálise homogénea na presença de NaOH [8,12,22].
Leclercq et al. desenvolveram uma série de trabalhos de pesquisa a respeito da utilização de
faujasites de NaX, modificado com césio e hidrotalcites comerciais (KW2200), na catálise da reacção
de transesterificação. Verificaram para o primeiro uma conversão de 70% e 34% na utilização da
hidrotalcite [22,23].
Na maioria das experiências com catalisadores heterogéneos, a reacção procedeu a uma velocidade
relativamente lenta. Isto deve-se ao facto da mistura resultante da reacção aparecer constituída por
três fases (óleo/metanol/catalisador) que devido a questões de difusão inibir a reacção.
Contudo, a catálise heterogénea apresenta potenciais capacidades de promover métodos de síntese
mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, com redução nos custos de produção [8].
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As hidrotalcites têm vindo a ser utilizadas como precursores de catalisadores e apelidaram a atenção
para o desenvolvimento de novas formas de catalisador, ambientalmente sustentáveis [8].
Materiais tipo hidrotalcite, conhecidos também como argilas aniónicas, são hidróxidos mistos
lamelares, em que parte dos catiões divalentes M2+ (Mg,Zn,Co) encontram-se parcialmente
substituídos por catiões trivalentes M3+(Al,Cr,Fe). Esta substituição gera um excesso de cargas
positivas nas lamelas, que é compensado por aniões interlamelares An-, em geral CO32-. Na maioria
das suas aplicações, as hidrotalcites são utilizadas na forma calcinada, constituída por uma solução
sólida de óxidos metálicos.
Wenlei Xie e seus colaboradores investigaram o uso de hidrotalcites na metanólise de óleo de Soja
[1], assim como também estudaram a catálise de uma base sólida de potássio sobre Al2O3, com o
mesmo óleo. Neste último estudo, obtiveram, utilizando como razão molar metanol/óleo de 15:1,
tempo de reacção 7 horas e 6.5 % de catalisador, uma conversão de 87% [22].
Este mesmo autor também desenvolveu um estudo sobre a actividade catalítica de catalisadores à
base de alumina e iodeto de potássio, na reacção de transesterificação de óleos vegetais [24].
Leckerq et al. testaram o uso de hidrotalcites comerciais calcinadas, na transesterificação de óleo de
Colza, à temperatura de 60ºC, obtendo resultados insatisfatórios provavelmente devido à baixa
temperatura adoptada neste processo. Pelo contrário, Cantrel et al. obtiveram um grande sucesso no
uso de hidrotalcites calcinadas na reacção de transesterificação de glicerol na presença de metanol
[25].
Também se têm realizado estudos com alumina modificada com um sal metálico básico, como
catalisador básico heterogéneo, na transesterificação da triolina com metanol, à temperatura de
333K. O catalisador de alumina modificada com K2CO3 (carbonato de potássio) forneceu ésteres
metílicos e glicerol com rendimentos entre 94 % e 89%, respectivamente e à temperatura de 333 K,
durante 1 h [26].
Também se estudou o SrO (óxido de estrôncio) como catalisador básico sólido, na conversão dos
ácidos gordos do óleo de Soja. A actividade catalítica obteve um rendimento de 95%, à temperatura
de 70ºC em 30 minutos [27].
De entre os óxidos usados para a catálise básica no processo de transesterificação, o óxido de cálcio
(CaO) foi aquele que apresentou um maior rendimento [28].
Também outros óxidos e hidróxidos como SrO ou Ba (OH)2 (óxido de Bário) apresentaram elevadas
conversões, apesar de se dissolverem na reacção, tornando por vezes a catálise homogénea [28].
Apesar de vários autores terem investigado a cinética da reacção de transesterificação, catalisada por
bases homogéneas, existe muito pouca informação disponível acerca de bases sólidas. Hattori et al.
propuseram um mecanismo para a transesterificação de etil acetato com diferentes álcoois,
catalisado por variadas bases sólidas. Recentemente, um modelo cinético foi proposto para descrever
o processo de transesterificação de etil acetato com metanol, catalisado por óxido de magnésio [29].
Segundo a literatura, Wenlei Xie e seus colaboradores também desenvolveram as suas investigações
na procura de novos catalisadores compostos por bases sólidas. Num estudo recentemente
efectuado, verificou-se na reacção de transesterificação do óleo de soja com metanol, usando
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zeólitos de NaX modificados com KOH, uma excelente conversão de óleos em ésteres de 85.6%, ao
fim de 8 horas [21].
Têm sido estudados também os zeólitos faujasite NaX e a estrutura de Titanosilicato (ETS-10) na
transesterificação de óleo de soja, na presença de metanol [23].
Os zeólitos são aluminosilicatos cristalizados que vieram revolucionar os processos de refinação de
petróleo permitindo assim obter maior actividade, maior selectividade e maior estabilidade do
catalisador.
As formas sintéticas da faujasite são conhecidas pelas designações X e tipo Y, de acordo com a
proporção Si/Al. Assim na presença de Si/Al= 1 – 1.5, trata-se do tipo X, quando Si/Al= 1.5 - 3, tratase do tipo Y.
Estes zeólitos têm estruturas abertas com cavidades ligadas através de “janelas” de anéis de 6.8 ou
12 membros. Resulta numa estrutura porosa, que permite o acesso a moléculas de dimensões
inferiores à da “janela”.
As propriedades catalíticas dos zeólitos decorrem dos seguintes factores:
- só as moléculas de uma dada dimensão conseguem penetrar na estrutura cristalina;
- a presença de grupos fortemente ácidos, permite iniciar reacções envolvendo iões carbónico;
- os campos electrostáticos fortes na vizinhança dos catiões podem “activar” as moléculas reagentes
[30].
Como catalisadores heterogéneos, encontram-se também as resinas básicas, que tem tido algum
desenvolvimento nesta área da produção do biodiesel. Segundo estudos já realizados, estas resinas
quando catalisam a reacção de esterificação, são obtidos rendimentos da ordem dos 80%.
Estudos realizados por Zhenquiang Yang e Wenlei Xie, apontam para um novo catalisador,
constituído por óxido de zinco modificado por metais básicos. Quando modificado por Sr(NO3)2, a
conversão obtida de óleo de Soja foi de 94.7% e utilizando um co-solvente de tetrahidrofurano (THF),
o rendimento aumentou para o valor de 96.8%. Nestas experiências utilizou-se o metanol, como
álcool [31].
Schuchardt e seus colaboradores investigaram a actividade catalítica de numerosos compostos
orgânicos com elevada basicidade, procedendo à metanólise de triglicéridos. Foram assim
comparados diferentes tipos de guanidinas. Como exemplo, foi demonstrado que a 1,1,3,3tetrametilguanidina aplicada em concentrações de 1 mol-% produziu mais de 90% de ésteres
metílicos, em apenas 1h, à temperatura de 60-70ºC. Um dos últimos estudos efectuados nesta área
foi relativo ao uso de carbonato de guanidina na catálise da reacção, para transformar os ácidos
gordos livres em ésteres metílicos. Obteve-se um rendimento de 60-70%, utilizando dois tipos de óleo
como matéria-prima, óleo de soja e óleo de colza [32].

→ Catálise Ácida
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Esta via de produção é a segunda mais convencional na produção do biodiesel. O objectivo está no
uso de triglicéridos com um álcool e em vez de uma base, é utilizado um ácido – o ácido sulfúrico é o
mais comum, outros autores referem também o ácido sulfónico. Este tipo de catálise fornece
elevados rendimentos, contudo a reacção é bastante lenta, requerendo na maior parte das vezes
mais do que um dia para ficar finalizada.
Assim como acontece na reacção da catálise básica, se for utilizado um excesso de álcool, obtém-se
uma melhor conversão dos triglicéridos, mas para recuperar a glicerina torna-se uma tarefa bastante
difícil. Por isso é fundamental que seja previamente determinado experimentalmente a relação óptima
entre o álcool e a matéria-prima. A transesterificação ácida é uma excelente via para produzir-se
biodiesel, se a amostra possuir uma quantidade relativa de ácidos gordos [18].
Canakci e Gerpen estudaram os efeitos da razão molar álcool/óleo de soja, temperatura de reacção,
quantidade de catalisador e tempo de reacção, na transesterificação de catálise ácida. A cinética da
catálise ácida, da mesma reacção com butanol, também foi investigada [33].
Freedman e Pryde obtiveram com 1 mol % de ácido sulfúrico, razão molar 30:1 e temperatura de
65ºC, 99% de conversão, num período de 50 horas. Se esta conversão for realizada na presença de
butanol, a temperatura a que a reacção terá de ser submetida é de 117ºC, enquanto que se for com
etanol é apenas necessária uma temperatura de 78ºC. Os tempos de reacção serão 3 horas e 18
horas, respectivamente [15,18].
Na catálise ácida, utiliza-se usualmente uma razão molar de 30:1,a quantidade de catalisador varia
entre 0.5 a 1 mol%. O valor típico é 1%, mas alguns autores têm usado 3,5 mol %.
A temperatura varia entre 55 e 80º C. Geralmente, 1 mol % de ácido sulfúrico é a quantidade ideal
para se obter uma conversão de 99%, com um tempo de reacção de 50 horas [18].
Dora López e seus colaboradores estudaram o comportamento de variados catalisadores ácidos e
básicos na transesterificação da triacetina, na presença de metanol. Os catalisadores ácidos
estudados foram: Amberlyst-15, Nafion NR50, supported phosphoric acid (SPA), sulfated zirconia
(SZ),ungstated zirconia (WZ), zeolite Hb, e ETS-10 (H). Os catalisadores básicos estudados foram:
MgO, e ETS-10 (Na, K). Os resultados obtidos foram comparados usando H2SO4 ou NaOH como
catalisadores homogéneos [34].
Foram muito poucos os estudos realizados na catálise ácida e não há conhecimento de plantas no
uso deste processo catalítico. Apesar de a reacção ser bastante lenta, apresenta a vantagem de ser
independente do conteúdo em ácidos gordos livres e na ausência de um passo de pré-tratamento.
Estas vantagens contribuem para que este processo seja utilizado na transesterificação de óleos
usados, como matéria-prima, que geralmente possui teor em ácidos gordos livres superior a 2wt%
[33].

→ Catálise enzimática
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Os estudos de transesterificação enzimática ainda são muito recentes, mas já demonstram um
grande potencial desta tecnologia na transesterificação de óleos vegetais.
As lipases são enzimas usadas para catalisar reacções, nomeadamente a hidrólise do glicerol, mas
também podem ser utilizadas como catalisadores nas reacções de transesterificação e esterificação.
A hidrólise de triglicéridos utilizando lipases é uma reacção reversível e, portanto, o equilíbrio pode
ser alterado através da variação de concentração de reagentes e/ou produtos. A possibilidade de se
deslocar o equilíbrio no sentido do éster tem sido estudada e comprovada (Macrae e
Hammond,1985).
As lipases são geralmente encontradas na natureza, podendo ser obtidas a partir de fontes animais,
vegetais e microbianas. Antigamente, eram utilizadas a partir do pâncreas de animais e usadas como
auxiliar digestivo para consumo humano (Frost e Moss, 1987). Actualmente as lipases são produzidas
preferencialmente a partir de microrganismos, devido às facilidades de controlo e de aumento da
capacidade produtiva dos processos fermentativos, para além do baixo custo na sua obtenção.
Em geral, os microrganismos mais utilizáveis são fungos do género Rhiziopus, Aspergilus,
Geotrichum e Mucos.
Lipases puras extraídas de diferentes recursos, têm vindo a ser utilizadas com sucesso na produção
de biodiesel. C. antárctica B. lipase, imobilizada em resina acrílica, comercialmente conhecida como
Novozym 435, foi a enzima mais utilizada na produção de biodiesel [36].
As lipases intracelulares e extra celulares são também capazes de catalisar a reacção de
transesterificação dos triglicéridos [18].
As lipases têm assim como vantagens:
→ Possibilitar a regeneração e reutilização do resíduo imobilizado;
→ Utilizar as enzimas em reactores, permitindo o uso de elevadas concentrações das mesmas
e assim aumentar a activação das lipases;
→ Possuir elevada estabilidade térmica;
→ A imobilização da lipase protege-a do solvente, que pode ser utilizada na reacção e assim
prevenir deste modo a aglomeração das partículas das enzimas.
→ Facilitar a separação do produto [18].
E apresentam como desvantagens:
→ Possível perda de alguma actividade inicial;
→ Número de suporte da enzima não uniforme;
→ Biocatalisador mais dispendioso, comparada com a enzima natural [18].
Nelson et al. têm investigado o uso de lipases utilizando como catalisador M. Miehi, obtendo bons
resultados. Assim como Shimada et. al, mas este utilizou como matéria-prima óleos já usados [18].
Iniciaram a produção biodiesel enzimaticamente utilizando óleo puro e metanol e o resultado mais
interessante foi o facto de a quantidade da razão molar ter sido superior a 0.5 e o produto ter surgido
insolúvel no álcool.
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Os grupos Nelson et al. e Shimada et al. desenvolveram também um processo de adição do metanol
em etapas utilizando 1/3 de álcool [18].

→ Fluidos Supercríticos
Com o objectivo de desenvolver um novo processo de metanólise de óleos sem qualquer catalisador,
Saka e Kusdiana estudaram a produção de biodiesel em metanol supercrítico. Demonstraram que o
pré-aquecimento a 350ºC por 4 minutos em metanol, foi suficiente para converter óleo de semente de
colza em ésteres metílicos. Estes ésteres produzidos em metanol supercrítico, foram os mesmos
obtidos em catálise alcalina, mas com uma maior taxa de conversão. As análises cinéticas das
reacções demonstraram que a conversão em ésteres metílicos foi bastante rápida em condições
supercríticas. As melhores condições foram a 350ºC e relação molar de 42:1 entre metanol e óleo
[7,18,35,36].
Este novo processo de produção de biodiesel, com metanol supercrítico, comparado com os
processos catalíticos, é mais simples na purificação dos produtos, apresenta um baixo tempo de
reacção e é sustentável do ponto de vista energético e ambiental [37].
Outra vantagem ao recorrer a este processo é o facto de resolver o problema associado à mistura de
duas fases de metanol/óleo, formando em vez disso uma única fase. Isto acontece devido ao valor da
constante dieléctrica do metanol, no estado supercrítico [7].
Na seguinte tabela (Tabela 1.6) é possível destacar as principais diferenças, entre os três processos
de transesterificação anteriormente abordados.
Tabela 1.6 - Comparação entre o processo catalítico e o método do metanol supercrítico do biodiesel, através da
reacção de transesterificação de óleos vegetais [33].

Método do álcool

Catálise básica

Catálise ácida

Catalisador

alcalino

ácido

-

Temperatura de reacção (K)

303 - 338

338

523 - 573

Tempo de reacção (min)

60 - 360

4140

7 - 15

96

90

98

Remoção de

metanol, catalisador

metanol, catalisador

metanol

Ácidos gordos livres

produtos saponificáveis

ésteres metílicos, água

ésteres, água

Purificação

glicerol, sabões

glicerol

-

Rendimento em ésteres
metílicos (wt%)

supercrítico

Também Ayhan Demirbas tem centrado os seus estudos na pesquisa de um catalisador para
promover a reacção de transesterificação e produzir biodiesel. Utilizou como catalisador o óxido de
cálcio em metanol supercrítico e como matéria-prima óleo de girassol. O estudo catalítico demonstrou
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que este catalisador apresenta um bom rendimento apenas a temperaturas superiores à temperatura
ambiente. Foi estudado também, que à medida que se aumenta a temperatura, a conversão obtida é
claramente mais elevada. Assim aumentando para os 525K, a reacção de transesterificação foi
completa ao fim de 6 minutos, com 3wt% CaO e 41:1 de razão molar metanol/óleo [38].
Para além do metanol, também já foram estudados outros álcoois, tais como o etanol, 1-propanol, 1butanol ou 1-octanol, como reagentes na produção do biodiesel. Os resultados demonstraram que a
transesterificação dos triglicéridos (nomeadamente do óleo de Colza) foi reduzida, comparada com a
esterificação dos ácidos gordos, utilizando os álcoois anteriormente mencionados [39].
Hengwen Han et. al. estudaram este processo de produção de biodiesel adicionando um co-solvente.
Primeiro estudaram o propano, concluindo que é um excelente solvente para os óleos vegetais. Num
estudo mais recente utilizaram CO2 (mais económico) como co-solvente e obtiveram excelentes
resultados, com uma conversão do óleo quase completa de 98%. A temperatura utilizada foi de
280ºC, razão metanol/óleo de 24 e CO2/metanol de 0.1.O tempo de reacção foi bastante reduzido, de
10 minutos e a pressão de 14.3 MPa [40].
Assim como na transesterificação enzimática, e ao contrário da alcalina, os ácidos gordos livres
contidos no óleo também podem ser esterificados em metanol supercrítico. Para além deste aspecto
positivo, adiciona-se o facto de não utilizar-se catalisadores químicos, o que torna mais fácil a
separação dos produtos dessa reacção, em relação à catálise alcalina.
É de salientar que neste novo processo são requeridas altas temperaturas (350ºC) e pressões
elevadas (45 MPa), para além de grandes quantidades de metanol. Sendo assim, serão necessárias
mais investigações nesta área, de modo a vir ser possível aplicar este método à escala industrial [20].
Após efectuado o estudo bibliográfico referente aos diferentes processos, é possível compara-los e
identificar as vantagens e desvantagens de cada um deles, que se apresentam no quadro seguinte
(Tabela 1.7):
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Tabela 1.7 - Comparação dos vários processos utilizados na reacção de transesterificação [18].

Variável
Temperatura de
reacção (ºC)

Catalisadores

Álcool

Catalisadores

Supercrítico

Ácidos

30-40

239-385

55-80

Ésteres metílicos

Ésteres

Ésteres

Não influencia

-

Razoável

Elevado

Bom

Razoável

Difícil

Fácil

-

Difícil

Lavagem repetida

Sem

-

Lavagem repetida

Baixo

Elevado

Médio

Baixo

Básicos
60-70

Lipases

Ácidos gordos
livres presentes

Produtos

na matéria-

saponificáveis

prima
Água na

Interferência na

matéria-prima

reacção

Interferência na
reacção

Rendimento em
ésteres
metílicos
Recuperação da
glicerina
Purificação dos
ésteres
metílicos
Custo de
produção do
catalisador

1.2.1.5 Propriedades do biodiesel
O biodiesel apresenta algumas propriedades importantes que variam bastante com o tipo de éster e
que tem de estar em conformidade com a norma europeia EN14214:2003, que se encontra em anexo
(Anexo 2).
A composição química e as propriedades do biodiesel dependem da sua constituição, nomeadamente
do comprimento e do grau de saturação dos ácidos gordos e do álcool utilizado na sua produção.
As principais propriedades são a densidade, a viscosidade, o número de cetano, o poder calorífico e
o ponto de fusão.

1.2.1.6 Economia do biodiesel
De entre todas as vantagens económicas do biodiesel destacam-se: a redução das emissões dos
gases de efeito estufa, diminuição da dependência dos países à importação de combustíveis fósseis
e disponibilização de novos postos de trabalho. Para além disso possui melhores propriedades
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lubrificantes e é facilmente aceite pelos motores dos veículos, como já se referiu anteriormente (palz
et al., 2002; Clarke et al., 2003).
O custo do biodiesel depende do valor “stock” base, área geográfica, variabilidade na produção de
culturas nas estações do ano e o preço do petróleo. Actualmente o biodiesel já ultrapassou o dobro
do valor do diesel convencional, o que se deve em grande parte ao elevado custo da matéria-prima,
que em relação aos custos totais, representa 60 a 90% [41,42].
Os custos de produção da matéria-prima constituem assim um factor determinante no seu sucesso
como substituto ao diesel convencional [41,42]. Analisando o gráfico que se segue (Figura 1.12),
pode-se observar que o preço dos óleos vegetais na UE é bastante variável, visto depender de vários
factores de mercado. Contudo nota-se que o custo do óleo de colza de 2004 para 2005 diminui
drasticamente, mas aumenta logo no ano seguinte, atingindo o valor aproximado de 650
euros/tonelada.
O óleo de Soja é o óleo mais económico, comparando com os restantes. No ano de 2005 alcançou o
preço mais reduzido, com o valor de 350 euros/tonelada.
O óleo de Girassol foi aquele que menos variações bruscas sofreu, mantendo valores entre os 500 e
600 euros/tonelada.

Figura 1.11 – Representação gráfica relativa aos preços de alguns óleos vegetais na UE [43].

De acordo com as conclusões retiradas dos gráficos, pode-se confirmar que os custos dos óleos
vegetais são ainda muito variáveis ao longo do ano, o que se vai reflectir nos elevados custos de
produção do biodiesel.
No futuro há que regular os mercados, de forma a conseguir-se estabilizar e diminuir o custo das
matérias-primas.
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1.3 Catálise Heterogénea

1.3.1 Introdução
A catálise é o fenómeno em que uma quantidade relativamente pequena de um material estranho à
estequiometria – o catalisador – aumenta a velocidade de uma reacção química sem ser consumido
no processo (IUPAC,1976).
A reacção catalítica é pois uma sequência fechada de etapas elementares, análogas à propagação
numa reacção em cadeia.
Em consequência desta definição poderia supor-se que a duração do catalisador seria ilimitada. Na
prática tal não se verifica, para o que concorrem várias formas de desactivação. Contudo o tempo de
vida do catalisador activo é sempre muito maior que q duração do ciclo reaccional [30].
Na catálise homogénea, o catalisador e os reagentes estão dispersos na mesma fase, enquanto que
na catálise heterogénea, o catalisador constitui uma fase separada. Neste caso a reacção química
ocorre na interface entre as duas fases, e a velocidade será em princípio, proporcional à área
respectiva.
Em catálise heterogénea são possíveis diversas combinações de fases, mas em geral o catalisador é
um sólido, enquanto que os reagentes e produtos se distribuem por uma ou mais fases fluidas.
O catalisador é uma macromolécula (enzima), cuja superfície não é uniforme. As reacções ocorrem
em locais específicos da superfície, os centros activos.
Os catalisadores podem classificar-se em condutores, semicondutores e isoladores, de acordo com a
mobilidade dos seus electrões. Os metais são condutores, sendo particularmente importantes em
catálise os metais de transição. Os óxidos não estequiométricos e sulfuretos são semicondutores a
temperaturas elevadas. Os óxidos estequiométricos são isoladores e funcionam como ácidos ou
bases [30].

1.3.2 Fenómenos de Adsorção
A interacção entre os reagentes e a superfície do catalisador é um fenómeno de adsorção e podem
distinguir-se dois tipos: a adsorção física, que é um processo semelhante à condensação, envolvendo
forças não específicas. Não há alteração química das moléculas adsorvidas, e o calor de adsorção é
pequeno (da ordem de grandeza do calor de condensação), e a adsorção química, que envolve a
formação de ligações químicas, pelo que o calor de adsorção é da ordem de grandeza dos calores de
reacção.
No primeiro caso, podem formar-se camadas moleculares sobrepostas, e a força de adsorção vai
diminuindo à medida que o número de camadas aumenta. No segundo caso forma-se uma única
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camada molecular adsorvida e a força de adsorção diminui à medida que a extensão de superfície
ocupada aumenta.
A adsorção química diz-se não-dissociativa quando a molécula é adsorvida sem fragmentação.
Quando a molécula é adsorvida com dissociação em dois ou mais fragmentos que se ligam à
superfície, o processo é dissociativo.
A adsorção química é a primeira etapa da reacção catalítica, pois permite o enfraquecimento das
ligações das moléculas reagentes e facilitando a sua conversão em produtos. Uma espécie adsorvida
quimicamente e o átomo ou átomos da superfície com o qual está ligada constituem um composto
químico superficial, o complexo de adsorção [30].

1.3.3 Propriedades dos Catalisadores
O termo “selectividade” é usado para comparar as velocidades relativas de duas ou mais reacções
simultâneas. É a propriedade mais importante do catalisador industrial, já que na maior parte dos
processos existe a possibilidade de ocorrerem reacções secundárias, pretendendo-se que o
catalisador favoreça um dos produtos possíveis.
Como é óbvio as condições operatórias (concentrações dos reagentes e principalmente a
temperatura) afectam a selectividade, já que as velocidades das várias reacções envolvidas são em
geral funções diferentes daqueles parâmetros. Por outro lado os tamanhos e das partículas e dos
poros do catalisador podem afectar a selectividade quando houver limitações difusionais.
Os factores que determinam a selectividade intrínseca do catalisador são de natureza electrónica e
geométrica.
A actividade do catalisador pode exprimir-se pela velocidade da reacção que ele catalisa, embora
outras medidas de actividade relativa sejam por vezes, como a temperatura necessária para se atingir
uma conversão fixada, a temperatura necessária para obter uma dada especificação do produto, a
conversão obtida em condições pré fixadas das variáveis processuais, o tempo de contacto para o
qual se obtém, com um dado reactor, uma conversão pré fixada e constantes cinéticas.
A formulação do catalisador é também o factor mais importante que determina a sua actividade
intrínseca. De notar, que em geral, quanto mais activo for o catalisador, menos selectivo ele é.
A estabilidade do catalisador é fundamental para ele possa ter uma vida útil longa, e é determinada
pela estabilidade das diversas fases sólidas e pela sua resistência aos diversos processos de
desactivação, entre os quais avulta a sinterização. Com efeito, se os iões constituintes de um sólido
tiverem mobilidade suficiente, podem ocorrer processos tendentes a minimizar a energia superficial,
como alterações da forma das partículas e coalescência das partículas pequenas formando partículas
maiores de menor razão área/volume. Estes processos são tanto mais rápidos quanto menores forem
as partículas e maior a temperatura e recebem a designação genérica de “sinterização”.
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Para impedir a sinterização do catalisador com a consequente diminuição da actividade e
selectividade, suporta-se a fase activa sobre um material refractário [30].
É frequentemente inevitável que o catalisador sofra uma desactivação mais ou menos rápida,
podendo em certos casos recuperar-se total ou parcialmente a sua actividade inicial – regeneração
do catalisador. A maior ou menor facilidade com que o catalisador se presta a esta operação é uma
das propriedades que podem determinar o sucesso ou insucesso do processo catalítico.
A forma e o tamanho dos catalisadores industriais dependem do processo a que se destinam e
sobretudo do estado físico dos reagentes.
Assim, quando os reagentes são gases, usam-se frequentemente reactores de leito fixo, e o
catalisador é empregado sob a forma de pastilhas, esferas ou grânulos de dimensões normalmente
entre 1,5 e 12 mm. Para tamanhos maiores usam-se partículas com a forma de anéis de Racshig.
Permite-se assim a existência de vazios no enchimento, de modo a reduzir a perda de carga através
do reactor. Por outro lado em reactores de leito fluidizado, pretende-se uma distribuição de tamanhos
da gama 20-300 µm, a fim de permitir uma boa fluidização.
Com reagentes líquidos podem usar-se reactores agitados e o catalisador deve ser microparticulado
(75-200µm) para se manter em suspensão no líquido. A sua separação faz-se geralmente por
filtração.
Cada reactor faz exigências diferentes do ponto de vista das propriedades mecânicas do catalisador.
Nos reactores de leito fluidizado exige-se uma elevada resistência ao atrito, enquanto que em
reactores de leito fixo, o factor mais importante é a perda de carga através do leito, que deve ser
minimizada e que determina o tamanho mínimo das partículas a utilizar. É fundamental que o
catalisador apresente uma elevada resistência à compressão para poder suportar as cargas a que
fica sujeito e para evitar a sua desagregação durante as cargas e descargas do reactor.
A forma e a resistência mecânica das partículas do catalisador são pois os factores que determinam o
correcto escoamento do fluído no reactor. Outra característica importante do catalisador,
nomeadamente em processos fortemente endo ou exotérmicos, é a sua condutibilidade térmica. Esta
quanto melhor for, mais favorecidas são as transferências de calor, o que ajuda a diminuir os
gradientes de temperatura.

1.3.4 Métodos de Preparação de Catalisadores
O método de preparação do catalisador é determinante para estabelecer as principais propriedades
dos catalisadores, como a actividade, a selectividade, a estabilidade, a resistência mecânica e a
condutividade térmica.
De um modo geral, quando se pretende preparar um catalisador há que fazer uma selecção entre os
diversos materiais de base e escolher o método de preparação.
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A preparação de um catalisador compreende um determinado número de operações unitárias, cuja
ordenação e condições operatórias variam conforme se trata de um catalisador mássico ou de um
catalisador suportado [30].
A precipitação e a impregnação são dois métodos para preparar catalisadores. O método de
precipitação, é utilizado em catalisadores mássicos, permitindo uma mistura mais uniforme, à escala
molecular, dos vários ingredientes catalíticos, e um maior controlo sobre a distribuição de tamanho de
poros. O esquema geral de preparação é o seguinte: precipitação, transformações hidrotérmicas,
filtração, lavagem, secagem, “enformagem”, calcinação e activação.
Contudo, este método tem como desvantagem o facto de, se dois ou mais compostos metálicos
estiverem presentes, poderem precipitar a diferentes velocidades ou em sequência, em vez de
simultaneamente, afectando assim a estrutura final do sólido.
Outro facto importante a referir nos catalisadores preparados por precipitação, é o tipo de estrutura
porosa e área específica dependerem das condições experimentais, como o pH do meio,
concentração das soluções utilizadas, tipo de solventes, temperatura, velocidade de precipitação,
maturação do precipitado, lavagem, secagem e tratamentos térmicos.
Quando os catalisadores são preparados por impregnação, o suporte transmite ao catalisador a sua
morfologia, textura, e resistência mecânica. Assim, neste caso, a dispersão da fase activa no suporte,
depende da concentração das soluções, tipo de solvente, temperatura, agitação, secagem e
tratamentos térmicos. No caso de o suporte ser inactivo do ponto de vista catalítico, o catalisador será
monofuncional, e se for activo, denomina-se de bifuncional.
O esquema geral de preparação de catalisadores suportados compreende as seguintes etapas:
preparação do suporte (igual ao já referido para os catalisadores mássicos), impregnação das
espécies activas, secagem, calcinação e activação.
Em certos casos, os precursores do suporte e da fase activa são coprecipitados, seguindo-se as
restantes etapas (secagem, calcinação e activação). Esta técnica é utilizada frequentemente na
preparação de catalisadores metálicos não nobres suportados.
Sendo assim, os catalisadores tomam denominações consoante o método de preparação, ou seja,
aqueles preparados pelo primeiro método são os catalisadores mássicos, normalmente formados por
uma única fase activa (óxidos de metais de transição, óxidos mistos, sulfuretos). Os catalisadores
preparados por impregnação, são chamados de catalisadores suportados, em que a fase activa está
dispersa num suporte inerte ou que constitui uma segunda fase activa.
No esquema geral de preparação de catalisadores encontra-se a operação de activação, em que é
realizada a calcinação sob ar ou azoto, a temperaturas elevadas, para deste modo fornecer
estabilidade ao catalisador, assim como estrutura porosa adequada
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1.3.5 Caracterização Físico-Química dos Catalisadores
A caracterização físico-química dos catalisadores heterogéneos é fundamental para se poder explicar
e prever algumas das suas principais propriedades.
Sendo a catálise um fenómeno de superfície, o conhecimento da área específica e repartição dos
poros de um catalisador será importante na interpretação catalítica.
Após a preparação dos catalisadores é necessário conhecer a sua composição química, podendo-se
utilizar variados métodos, que nos dão a composição média dos vários elementos presentes no
catalisador.
Depois de conhecer a composição química dos vários elementos do catalisador é necessário
determinar a natureza e estrutura dos compostos químicos. Se os compostos forem cristalinos, as
determinações são efectuadas por métodos baseados na utilização de um feixe de raios X.
Na difracção de raios X é utilizada uma radiação monocromática, com um determinado comprimento
de onda. A partir do difractograma X obtido de uma dada substância, pode-se fazer a sua
identificação consultando um ficheiro – ASTM – que possui milhares de fichas correspondentes às
várias substâncias, nomeadamente catalisadores.
O método EXAFS tem tido um desenvolvimento importante no estudo de catalisadores heterogéneos,
devido ao facto de permitir estudar a vizinhança de um determinado átomo, mesmo se esses átomos
estão situados numa matriz.
Existem métodos gerais que podem fornecer informações úteis como a termogravimetria (TG) e a
análise térmica diferencial (ATD).
Na termogravimetria utiliza-se normalmente uma termobalança, onde é feito o registo contínuo da
variação de peso de uma substância em função da variação da temperatura. Este método está
geralmente associado à análise térmica, em que se registam os efeitos térmicos durante o
aquecimento de um composto, e que podem ser resultantes da libertação de componentes voláteis,
da fusão ou até mesmo de mudança de fase.
A análise térmica diferencial é mais precisa, pois faz-se o registo contínuo da diferença de
temperatura entre a amostra a estudar e a substância de referência inerte, eliminando-se assim
várias causas de erro.
Outros métodos, como a espectroscopia de infravermelhos, permitem dar informações sobre a
existência de determinadas ligações no composto a estudar, o que possibilita tirar conclusões sobre a
distribuição de alguns elementos no composto catalítico. Contudo este método tem algumas
limitações, já que a baixa transmitância de algumas amostras sólidas impede a utilização a utilização
extensiva dos aparelhos normais de infravermelhos. Esta limitação deve-se ao facto de a razão sinal ruído ser muito baixa em condições de alta absorvância, o que obrigaria a amplificadores de elevada
qualidade.
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O desenvolvimento da electrónica digital nos últimos anos veio trazer avanço na espectroscopia de
infravermelhos com a introdução dos aparelhos a transformada de Fourier que apresentam várias
vantagens.
Para um maior rigor na determinação da natureza e estrutura de compostos, nomeadamente
compostos cristalinos, é importante que haja convergência nos métodos de caracterização.
A caracterização da estrutura, pode indirectamente explicar o comportamento catalítico e permitir
estabelecer correlações entre a actividade catalítica e as características físico-químicas dos
catalisadores.
Muitos catalisadores industriais são materiais porosos, em que a maior parte da superfície é interna.
A estrutura do catalisador é definida pela distribuição espacial dos átomos ou iões que constituem o
sólido. A textura do catalisador é definida pela geometria dos espaços vazios nos grãos dos
catalisadores e determina a sua porosidade.
A caracterização textural é fundamental para compreender o comportamento cinético do catalisador e
exige a determinação de vários parâmetros: a área específica, o volume especifico dos poros,
porosidade e distribuição de tamanho de poros.
A área específica é normalmente determinada pelo método de B.E.T. (Brunauer-Emmet-Teller), que
consiste em obter a capacidade da monocamada, a partir da isotérmica de adsorção física,
determinada experimentalmente [31].

1.3.6 Difusão e Reacção num Catalisador
Como já foi referido, em catálise heterogénea, também chamada de catálise de contacto, a reacção
se dá entre reagentes adsorvidos na superfície do catalisador. O ciclo catalítico comporta sete etapas
consecutivas (difusão externa, difusão interna, adsorção, reacção dos reagentes adsorvidos,
desorção, difusão interna e difusão externa), etapas essas que podem ter uma influência maior ou
menor sobre a velocidade global de transformação.
Esta velocidade global depende pois da velocidade de cada uma das etapas do ciclo catalítico e a
sua expressão será mais ou menos complexa, conforme a intervenção das diferentes etapas [30].

1.3.7 Desactivação de Catalisadores
O catalisador é definido como uma substância que aumenta a velocidade da reacção sem ser
consumido, contudo, vários mecanismos de desactivação concorrem para limitar a sua vida útil.
A vida útil do catalisador é determinada pela temperatura máxima de operação.
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Os catalisadores podem sofrer modificações da sua estrutura devido à participação dos seus
constituintes em reacções químicas ou à sua sinterização, processos que, em muitos casos, se dão
simultaneamente ou em consequência um do outro.
A sinterização inclui todos os processos dependentes da temperatura que conduzem ao crescimento
das partículas dos catalisadores e, portanto, à diminuição da área específica.

1.3.8 Reactores Catalíticos Heterogéneos
O reactor é a peça do equipamento onde se realizam reacções químicas, e como tal constitui o
“coração” do processo químico.
Os reactores podem ser classificados segundo diversos critérios que se relacionam com as suas
características operatórias.
O tipo de escoamento e o grau de mistura dentro de um reactor são os parâmetros mais difíceis de
incluir nos modelos em termos simples. Assim, os reactores ideais baseiam-se em modelos
simplificados, correspondentes às condições hidrodinâmicas bem definidas. O seu estudo é relevante
porque muitos reactores industriais comportam-se na prática muito próximo da idealidade [30].

1.4 Hidróxidos Duplos Lamelares – Hidrotalcites

1.4.1 Introdução
Minerais da família das argilas aniónicas são descritos por mineralogistas desde o início do século XX
[44]. As argilas aniónicas são relativamente raras e muitas vezes associadas a formações
metamórficas. Estes minerais também são encontrados em depósitos salinos, demonstrando que em
condições de altas temperaturas e pressões, não são absolutamente necessárias para a sua
formação.
O termo argila aniónica é usado para designar hidróxidos duplos lamelares, sintéticos ou naturais,
contendo no domínio interlamelar espécies aniónicas. Esta designação é devido a um paralelo com o
termo argilas catiónicas, usado para materiais que são constituídos por camadas negativamente
carregadas de aluminosilicatos, as quais possuem catiões interlamelares neutralizando as cargas.
Nos últimos anos, o termo “Hidróxido Duplo Lamelar” (HDL) tem sido mais utilizado e refere-se à
presença de dois catiões metálicos na lamela destes compostos. Na literatura, estes compostos
também são designados como “compostos do tipo hidrotalcite” (do inglês hydrotalcite-like
compounds). O termo hidrotalcite refere-se às argilas aniónicas naturais, contendo aniões carbonato
intercalados entre lamelas de hidróxidos duplos de magnésio e alumínio [45].
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Os Hidróxidos Duplos Lamelares foram sintetizados pela primeira vez em 1933 por Feitknetch [45]
baseado na precipitação controlada de soluções aquosas, contendo catiões metálicos com uma base.
Apesar de não serem muito abundantes na natureza, a síntese dos hidróxidos duplos lamelares é
relativamente fácil em laboratório e a um custo relativamente baixo.
Estes compostos podem ser representados pela seguinte fórmula geral:
[M2+1-x M3+x (OH) 2] x+ Am-x/m·nH 2O
Onde:
M2+ representa um catião divalente;
M3+ representa um catião trivalente;
Am- representa um anião intercalado com carga m-.

1.4.2 Estrutura
Para entender a estrutura das hidrotalcites, é necessário primeiro conhecer a estrutura da brucite. Na
estrutura da brucite, (Mg(OH)2), os iões Mg2+ estão localizados no centro dos octaedros e os iões
hidróxido nas arestas, como está representado na Figura 1.12 (a).
Quando um dado número de iões Mg2+ são isomorficamente substituídos por iões trivalentes, mas de
raio iónico semelhante ao do Al3+, é gerada uma carga residual positiva na lamela do tipo brucite.
Para serem estabilizadas, estas lamelas necessitam de aniões intercalados entre as mesmas,
empilhando-as e resultando na estrutura da hidrotalcite, que está representada esquematicamente na
Figura 1.12 (b). O domínio interlamelar dos hidróxidos duplos, é constituído essencialmente por
aniões e moléculas de águas [47]. Estes estão arranjados de maneira desordenada, sendo livres para
se moverem através da quebra e formação de ligações com as lamelas.

Figura 1.12 - Representação esquemática da estrutura da brucite (a), e da estrutura do tipo hidrotalcite (b).
(Adaptação de [46])
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Um grande número de aniões, orgânicos e inorgânicos, pode ocupar este domínio interlamelar [45].
Os átomos de oxigénio das moléculas de água e dos grupos CO32-, por exemplo, são distribuídos ao
redor do eixo de simetria que passa através dos iões hidróxido da lamela. Por sua vez, estes iões
hidróxido estão ligados ao grupo CO32- directamente, ou através de ligações de hidrogénio formadas
com moléculas de água: OH — CO32-— HO ou OH — H2O — CO32-— HO. Os grupos carbonato
encontram-se na posição horizontal dentro da lamela, estando as moléculas de água fracamente
ligadas a estes.
→ Natureza dos catiões metálicos
Têm sido estudados um grande número de hidróxidos duplos lamelares naturais ou sintéticos,
contendo diversos catiões metálicos. Os catiões mais comuns são os de: Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn
e Ca; e os catiões trivalentes são os de: Al, Cr, Mn, Fe , Co e Ni [46].
Muitos autores utilizaram várias combinações destes catiões di e trivalentes na síntese de HDLs,
obtendo variados resultados, dependendo da composição e método de síntese realizado.
2+
3+
A razão entre os catiões di e trivalentes nos hidróxidos duplos lamelares (M /M ) pode variar de 1 a

8, que determina a densidade de carga na lamela, tendo esta uma grande influência sobre as
propriedades do material, como a cristalinidade e a capacidade de troca iónica [45].
→ Natureza dos aniões
Praticamente não há limitações para a natureza dos aniões, que podem compensar a carga positiva
da lamela. A intercalação de uma grande variedade de espécies aniónicas é reportada na literatura, e
- 22estes podem ser tanto inorgânicos como orgânicos [44], como por exemplo F , Cl , Br , I , CO3 ,NO3

,SO42-,CrO42-. Contudo, o anião presente nas hidrotalcites de Mg e Al é geralmente o CO32-.
→ Estado de hidratação
Como já foi dito, os hidróxidos duplos lamelares apresentam moléculas de água na região
interlamelar juntamente com os aniões e também entre as cristalites. No primeiro caso as moléculas
de água fazem parte da estrutura cristalina do hidróxido duplo lamelar e estão localizadas no domínio
interlamelar. No segundo caso as moléculas de água estão adsorvidas na superfície dos
microcristalitos no domínio extrínseco, sendo que a quantidade depende da humidade relativa da
atmosfera com o qual está em contacto [45].
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1.4.3 Propriedades

1.4.3.1 Estabilidade Térmica
A decomposição térmica dos hidróxidos de dupla camada, trata-se de um processo importante para
estes materiais, dando origem a óxidos mistos de interesse industrial para catálise e outras
aplicações práticas. Para a hidrotalcite do sistema Mg-Al-CO32-, observa-se que tanto o material
natural como o material sintético apresenta faixas de temperatura, nas quais ocorrem
decomposições, que são atribuídas a certas espécies presentes no hidróxido de dupla camada.
Na primeira faixa de decomposição, que vai da temperatura ambiente até cerca de 200ºC, observa-se
a perda de água. De 200ºC até cerca de 450ºC verifica-se a decomposição de parte dos iões
hidróxido e iões carbonato intercalados, ocorrendo a formação de óxidos-hidróxidos mistos. De 450ºC
até cerca de 600ºC observa-se a decomposição dos restantes iões hidróxido, formando um óxido
duplo de magnésio e alumínio, com colapso da estrutura lamelar [8,47].
Para se determinar a estabilidade térmica dos HDLs, utiliza-se a análise termogravimétrica. Um
estudo realizado por Reichle [48] sobre decomposição térmica de um HDL do sistema [Mg-Al-CO3],
foram verificadas as seguintes variações nas propriedades do material com o aquecimento: (i) o
hidróxido de dupla camada mantêm sua estrutura cristalina até cerca de 270ºC, passando a coexistir
com o óxido de magnésio a partir desta temperatura até 400ºC, onde é completamente decomposto
(perda do carbonato); (ii) a quantidade de carbono na amostra (proveniente do carbonato) cai
rapidamente a partir de 300ºC até 500ºC, mostrando a faixa onde ocorre a decomposição do
carbonato; (iii) observa-se um grande aumento na área superficial e no volume de poros.
Os óxidos mistos formados após calcinação dos hidróxidos duplos lamelares, apresentam algumas
propriedades interessantes, tais como: elevada área superficial, efeito sinergético entre os elementos
(o que favorece o desenvolvimento de propriedades básicas) e o efeito memória (que permite a
regeneração da estrutura original, sob condições não muito exigentes [49,50].

1.4.3.2 Capacidade de Troca Iónica
A propriedade de troca iónica, característica dos hidróxidos duplos lamelares, contento aniões
inorgânicos simples, é bastante estudada. A facilidade de troca de aniões monovalentes presentes
em solução segue a seguinte ordem: OH > F > Cl > Br > NO3 > I .

Os aniões divalentes como o CO32- e SO42- apresentam selectividade maior que os aniões
monovalentes. Geralmente, a reacção de troca iónica é realizada pela dispersão do hidróxido de
cadeia dupla precursor em solução aquosa, contendo excesso do anião de interesse, que será
intercalado. O pH da solução é determinante neste processo, pois pode favorecer ou não a troca, e
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tem de ser compatível com a faixa de estabilidade do hidróxido de cadeia dupla precursor e com a do
anião [51].

1.4.3.3 Porosidade e Área Superficial
As propriedades de área superficial e porosidade estão inter-realcionadas e possuem uma grande
importância para a aplicação dos hidróxidos duplos lamelares como adsorventes.
Reichle e seus colaboradores, analisaram hidrotalcites de Mg-Al, na forma original e calcinada, a
450ºC, e constataram um aumento na quantidade de poros e uma diminuição no seu diâmetro no
material calcinado. Para o material calcinado, essa quantidade de poros corresponde a 60% da área
superficial, portanto a calcinação do material causa um aumento expressivo na sua área superficial
(Figura 1.13) [52].

Figura 1.13 - Representação da estrutura típica da hidrotalcite, antes e após calcinação
(Adaptado da referência [72]).

1.4.3.4 Efeito Memória
O termo “efeito memória” é a propriedade de regenerar a estrutura lamelar dos hidróxidos duplos
lamelares calcinados, quando são colocados numa solução aquosa contendo aniões passíveis de
serem intercalados. A calcinação prévia deve ser realizada a temperaturas próximas de 400ºC. Esta
propriedade é muito utilizada para indicar a capacidade de reconstituição da estrutura do material a
partir da decomposição térmica.
O efeito memória é altamente dependente da temperatura de aquecimento. Acima dos 600ºC os
hidróxidos de cadeia dupla perdem esta propriedade, devido à decomposição completa dos iões
hidróxido, com a formação de fases cristalinas estáveis de óxidos. De facto, a eliminação de água
nestas estruturas ocorre em três etapas. Na primeira, ocorre a perda de moléculas de água
intersticial, na segunda observa-se a decomposição de parte dos iões hidróxido e do carbonato
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intercalado na forma de água e dióxido de carbono respectivamente, ocorrendo a formação de um
óxido misto de Mg e Al quase amorfo. Na terceira etapa, acima dos 600ºC, ocorre a eliminação do
restante dos iões hidróxido e do carbonato, com a formação de óxidos cristalinos [45,54].

1.4.4 Aplicações
Dependendo da sua composição, cristalinidade, estabilidade térmica e outras propriedades físicoquímicas, os hidróxidos duplos lamelares podem apresentar uma grande variedade de aplicações.
Entre as aplicações mais exploradas, podemos citar o uso como catalisadores e como suporte para
catalisadores, como adsorventes e trocadores aniónicos, e em aplicações farmacêuticas.
Devido à grande superfície básica que os hidróxidos duplos lamelares naturais ou sintéticos
apresentam, têm sido utilizados como catalisadores básicos. Wenlei Xie e seus colaboradores,
investigaram recentemente, o uso de hidrotalcites calcinadas, como catalisadores na metanólise do
óleo de Soja [8].

1.4.5 Métodos de Síntese
Os hidróxidos de dupla camada podem ser sintetizados por vários métodos (síntese directa ou
síntese indirecta), o que não significa facilidade na preparação de compostos puros, mas que
diferentes métodos de síntese podem ser adoptados em função da composição requerida. Os
principias métodos directos, normalmente utilizados são: coprecipitação, o método sal- óxido e a
síntese hidrotérmica.
Os métodos de síntese indirecta envolvem a substituição do anião interlamelar de hidróxido duplo
lamelar precursor. Os métodos empregados para a substituição do anião interlamelar são: troca
iónica directa em solução, troca iónica do anião interlamelar do precursor em meio ácido e
regeneração do precursor calcinado, em meio contendo o anião a ser substituído.
→ Método de coprecipitação
Este método pode ser realizado a pH variável ou a pH constante. O método de coprecipitação a pH
variável, consiste na adição de uma solução contendo hidróxido e o anião a ser intercalado. Neste
caso é necessário que a precipitação seja realizada em temperatura relativamente baixa para evitar a
precipitação de hidróxidos simples.
Para a síntese por coprecipitação a pH constante, uma solução contendo sais dos catiões é
adicionada sobre a solução contendo o anião a ser intercalado. O pH durante a síntese é controlado e
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mantido constante através da adição controlada de uma solução alcalina, sob forte agitação à
temperatura ambiente [45].
→ Método do sal-óxido
Consiste na reacção entre a suspensão do óxido do metal divalente com uma solução do sal formado
pelo catião trivalente e o anião a ser intercalado. Neste caso, são adicionadas quantidades
constantes da solução do metal trivalente sobre uma suspensão do óxido do metal divalente. Esta
adição é realizada de forma lenta, de modo que se mantenha o pH [45].
Este método apresenta algumas limitações, tais como: o óxido do catião divalente deve sofrer
hidrólise lenta, o anião a ser intercalado deve formar um sal solúvel com o catião trivalente e o anião
a ser intercalado deve ser estável em meio ácido.
→ Método da síntese hidrotérmica
Na síntese hidrotérmica, os dois catiões, di e trivalente, são utilizados na forma de óxido. Esses
óxidos são suspensos em água, onde se adiciona uma solução contendo o ácido, cuja base
conjugada se pretende intercalar. As reacções são sempre realizadas a alta pressão e temperatura.
Este método tem a grande vantagem, que é evitar a presença de sais [52].
→ Método da troca aniónica directa em solução
Neste método, um factor muito importante a ser considerado é a capacidade do anião para estabilizar
a estrutura lamelar.
Em termos cinéticos, a substituição será dependente do tamanho, da carga e geometria do anião a
ser substituído, bem como o anião a ser intercalado [56].
A troca aniónica directa em solução utiliza uma solução concentrada do anião de interesse, e
normalmente é utilizado um hidróxido de cadeia dupla contendo cloreto, com precursor.
Este método tem como desvantagem, a baixa eficiência da troca e o facto de a quantidade resultante
de anião precursor ser classificada como impureza.
→ Método da troca aniónica em meio ácido
Neste método utiliza-se como precursor um hidróxido duplo lamelar contendo carbonato ou um anião
orgânico intercalado. É bastante eficiente, sendo em alguns casos a troca iónica atingir valores
próximos dos 100%. Uma desvantagem deste método é o ataque ácido que provoca destruição das
lamelas.
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→ Método da troca aniónica por regeneração do precursor calcinado
O método requer a preparação de um hidróxido duplo lamelar, contendo carbonato, que necessita de
ser calcinado, de forma a produzir um óxido-hidróxido misto de Mg-Al na sua forma amorfa. Este é
posteriormente colocado em contacto com uma solução aquosa do anião a ser trocado, ocorrendo a
regeneração da estrutura lamelar do hidróxido duplo, com a intercalação do anião.
Uma das principais limitações deste método é a elevação do pH durante a regeneração da estrutura
lamelar, pois pode levar à intercalação de iões hidróxido, que competirão com a intercalação do anião
de interesse. Além disso, para que a troca seja realizada com sucesso, é necessário evitar o contacto
do material calcinado com o dióxido de carbono do ar.

45

2. Parte Experimental

2.1 Metodologia de Preparação dos Catalisadores
Como já foi referido, o método de preparação do catalisador é determinante para estabelecer as
principais propriedades dos catalisadores, como a actividade, a selectividade, a estabilidade, a
resistência mecânica e a condutividade térmica.
Na preparação dos catalisadores em causa, utilizou-se o método de co-precipitação, já que a maioria
dos artigos consultados apontavam para este método.
O procedimento experimental escolhido foi o descrito por Wenlei Xie e seus colaboradores, dada a
simplicidade na preparação e principalmente disponibilidade de informação.
A primeira hidrotalcite preparada foi sintetizada a partir de uma solução contendo nitrato de magnésio
hexahidratado e nitrato de alumínio nonahidratado em 500ml de água desionizada. Sobre esta
solução, foi adicionada lentamente sob forte agitação mecânica e à temperatura ambiente, uma
solução contendo hidróxido de sódio e carbonato de sódio deca-hidratado em 500 ml de água. As
quantidades utilizadas variaram conforme a razão utilizada, estando presentes no quadro que se
segue:
Tabela 2.1- Composição das soluções usadas na preparação dos catalisadores contendo Mg e Al.

1ª Solução

2ª Solução

Mg(NO3)2.6H2O

Al(NO3)3.9H2O

Vtotal

NaOH

Na2CO3.10H2O

Vtotal

(g)

(g)

(ml)

(g)

(g)

(ml)

Mg/Al=1

91,74

134,73

500

67,74

138,30

500

Mg/Al=3

276,15

134,88

500

67,52

138,15

500

O pH final após a adição ficou entre 8 e 10.
Durante o processo de adição, verificou-se no início, a formação de pequenos flocos de cor branca,
que se foram aglomerando ficando a solução totalmente homogeneizada, de cor branca e aspecto
leitoso no final.
A solução então obtida permaneceu em constante agitação durante toda a noite. No dia seguinte,
procedeu-se à filtração sob vácuo num período de quatro horas, procedendo-se à lavagem do sólido
com água desionizada, até atingir o pH 7. O bolo resultante foi então colocado na estufa a uma
temperatura de 70ºC durante a noite.
Quando se retirou o bolo da estufa, foi possível verificar a estrutura típica em camadas da hidrotalcite.
De seguida, com o auxílio de um almofariz passou-se à fase de moagem, obtendo-se um pó que
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posteriormente foi calcinado à temperatura de 507ºC. O óxido misto resultante manteve a mesma cor
branca ao longo de todos estes passos.
Para a síntese das restantes hidrotalcites, a quantidade de magnésio na solução de sais foi
substituída por diferentes metais, tais como: zinco, manganésio, cálcio, bário, estanho e cério nas
proporções 3%, 5%, e 10% para cada um, mantendo a mesma razão molar (Mg+X) /Al = 3 (sendo X
uma das espécies anteriormente mencionadas), utilizando-se como base de cálculo 8g de mistura
final.
Também foi sintetizada uma hidrotalcite, com todo o magnésio substituído por cálcio, com razão
Ca/Al=3.
Na síntese das hidratalcites contendo zinco, preparou-se uma primeira solução de nitrato de
magnésio hexa-hidratado, nitrato de alumínio nona-hidratado e nitrato de zinco hexa-hidratado, em
250 ml de água.
A segunda solução foi preparada com hidróxido de sódio e carbonato de sódio decahidratado, em
250ml de água.
As quantidades que se pesaram para as várias percentagens encontram-se no quadro que se segue.
Esta última solução foi adicionada lentamente sobre a primeira contendo Zn, Mg e Al, tal como se
procedeu na preparação da primeira hidrotalcite.
Tabela 2.2 - Composição das soluções usadas na preparação dos catalisadores contendo Mg, Al e diferentes
percentagens de Zn.

1ª Solução

2ª Solução

Mg(NO3)2.6H2O

Al(NO3)3.9H2O

Zn(NO3)2.6H2O

Vtotal

NaOH

Na2CO3.10H2O

Vtotal

(g)

(g)

(g)

(ml)

(g)

(g)

(ml)

3%

104,88

52,99

4,20

250

26,21

54,35

250

5%

102,33

52,46

6,32

250

26,37

53,81

250

10%

94,35

51,20

12,22

250

25,76

52,53

250

Os passos que se seguiram na metodologia de preparação, assim como as observações efectuadas,
no que respeita à textura e cor do precipitado formado, foram muito semelhantes às da primeira
hidrotalcite preparada.
Contudo, é importante referir que durante o processo de moagem, verificou-se que estas hidrotalcites
de zinco ainda se encontravam húmidas, e por este motivo foi necessário colocar durante mais três
horas na estufa, a temperaturas mais elevadas (nomeadamente aquela que tinha a proporção de 3%
de Zn).
Para finalizar a preparação do catalisador, calcinou-se a uma temperatura de 507,6ºC num reactor
sob fluxo de ar seco.
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Na obtenção da hidrotalcite dopada com pequenas quantidades de manganésio, utilizou-se nitrato de
alumínio nona-hidratado, nitrato de magnésio hexa-hidratado, carbonato de manganésio, em 250ml
de água. Esta primeira solução apresentou um aspecto bastante espesso e cor creme (cheiro
bastante activo). Por este motivo adicionou-se directamente hidróxido de sódio, de modo a solubilizar
melhor esta solução e aqueceu-se ligeiramente.
Para a segunda solução utilizou-se carbonato de sódio deca-hidratado, em 250ml de água (solução
incolor).
De seguida foi adicionada a segunda solução à primeira, sob forte agitação mecânica, à temperatura
ambiente, apresentando no final valores de pH entre 8-10.
Tabela 2.3 - Composição das soluções usadas na preparação dos catalisadores contendo Mg, Al e diferentes
percentagens de Mn.

1ª Solução

2ªSolução

Mg(NO3)2.6H2O

Al(NO3)3.9H2O

MnCO3

NaOH

(g)

(g)

(g)

(g)

3%

105,50

53,20

1,637

26,76

250

54,54

250

5%

102,93

52,83

2,44

26,54

250

54,22

250

10%

95,64

38,21

4,751

26,09

250

53,20

250

Vtotal

Na2CO3.10H2O
(g)

Vtotal

Obteve-se assim uma solução espessa de cor creme, com aspecto bastante leitoso.
Colocou-se em agitação durante a noite, sendo logo de seguida filtrado sob vácuo, o sólido obtido foi
então colocado na estufa a uma temperatura de 70ºC.
Após ter sido removido da estufa, foi possível verificar que o bolo tinha adquirido um tom mais claro.
Procedeu-se posteriormente à fase de calcinação. Esta foi efectuada a uma temperatura de 507,6ºC
num reactor sob fluxo de ar seco.
É importante referir que na preparação da hidrotalcite com 5% de manganésio, foi necessário
aquecer ligeiramente a mistura e adicionar um pouco de água, visto ter-se verificado a formação de
uma pasta compacta, após adição das duas soluções.
A mistura final obtida apresentou uma cor creme, mas com uma tonalidade mais clara comparada
com a de 10% de manganésio.
Na preparação das hidrotalcites dopadas com cálcio, procedeu-se de forma semelhante quando na
síntese das hidrotalcites com magnésio e alumínio. As observações também foram bastante
semelhantes, a única diferença que se detectou foi na fase de moagem. Esta fase foi muito facilitada,
visto o bolo formado apresentar uma constituição porosa e leve, proporcionada muito provavelmente,
pela presença de cálcio na hidrotalcite.
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Tabela 2.4 - Composição das soluções usadas na preparação dos catalisadores contendo Mg, Al e diferentes
percentagens de Ca.

1ª Solução

2ª Solução

Mg(NO3)2.6H2O

Al(NO3)3.9H2O

Ca(NO3)2.4H2O

(g)

(g)

(g)

NaOH

Na2CO3.10H2O

(g)

(g)

3%

106,04

53,53

3,44

250

26,88

54,83

250

5%

103,96

53,41

5,09

250

26,87

54,83

250

10%

97,43

52,84

9,99

250

26,51

54,15

250

100%

-

44,44

84,04

250

22,39

45,62

250

Vtotal

Vtotal

Na síntese das hidrotalcites contendo bário, prepararam-se duas soluções. A primeira contendo
nitrato de magnésio hexa-hidratado, nitrato de alumínio nona-hidratado e nitrato de bário e a segunda
contendo hidróxido de sódio e carbonato de sódio deca-hidratado.
Na obtenção da primeira solução, foi necessário dissolver primeiro o nitrato de bário em água em
ebulição e só depois adicionar os restantes reagentes.
Na etapa de adição das soluções, manteve-se sempre aquecida a solução com nitrato de bário.
A mistura obtida a partir destas duas soluções incolores, apresentou uma cor branca e de aspecto
leitoso.
Os restantes passos do procedimento, foram semelhantes aos efectuados para a preparação da
primeira hidrotalcite.
Tabela 2.5- Composição das soluções usadas na preparação dos catalisadores contendo Mg, Al e diferentes
percentagens de Ba.

1ª Solução

2ª Solução

Mg(NO3)2.6H2O

Al(NO3)3.9H2O

Ba(NO3)2

NaOH

Na2CO3.10H2O

(g)

(g)

(g)

(g)

(g)

3%

101,65

51,27

3,58

300

25,80

52,71

250

5%

97,77

50,11

5,28

250

25,27

51,38

250

10%

86,34

46,77

9,80

400

23,51

47,98

250

25%

60,01

39,02

20,39

450

19,57

40,01

250

Vtotal

Vtotal

Na preparação das hidrotalcites com diferentes percentagens de magnésio substituído por cério,
utilizou-se como reagentes para a primeira solução: o nitrato de magnésio hexa-hidaratado, nitrato de
alumínio nona-hidratado, e nitrato de cério hexa-hidratado. E para a segunda solução hidróxido de
sódio e carbonato de sódio decahidratado.
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Tabela 2.6 - Composição das soluções usadas na preparação dos catalisadores contendo Mg, Al e diferentes
percentagens de Ce.

1ª Solução

2ª Solução

Mg(NO3)2.6H2O

Al(NO3)3.9H2O

CeN3O9.6H2O

NaOH

Na2CO3.10H2O

(g)

(g)

(g)

(g)

(g)

3%

100,89

50,93

5.895

250

25,585

52,173

250

5%

96,57

49,518

8,618

250

24,929

50,732

250

10%

84,58

45,874

15,916

250

23,014

46,940

250

Vtotal

Vtotal

Quando se adicionou a primeira solução sobre a segunda, a mistura passou por tons de cor
diferentes. No início da adição os primeiros flocos formados surgiram de cor lilás/violeta, a meio da
adição a mistura tornou-se cor-de-rosa clarinho e no fim tomou a cor creme. O pH final da mistura
obtido encontrou-se dentro do intervalo pretendido (entre 8 e 10).
De seguida, colocou-se a preparação em agitação durante a noite, à temperatura ambiente.
No dia seguinte, a solução apresentou um tom mais amarelado, sendo posteriormente filtrada e
colocado o bolo na estufa a uma temperatura de 70ºC.
Após a permanência do bolo durante a noite na estufa, verificou-se que este apresentava uma
tonalidade ainda mais escura.
A última hidrotalcite que se preparou, formada por pequenas percentagens de estanho foi obtida
através da mistura de duas soluções.
A primeira solução constituída por nitrato de magnésio hexa-hidratado, nitrato de alumínio nonahidratado e cloreto de estanho penta-hidratado dissolvido em água e a segunda formada por
hidróxido de sódio e carbonato de sódio também em água desionizada.
Tabela 2.7 - Composição das soluções usadas na preparação dos catalisadores contendo Mg, Al e diferentes
percentagens de Sn.

1ª Solução

2ª Solução

Mg(NO3)2.6H2O

Al(NO3)3.9H2O

SnCl4.5H2O

NaOH

Na2CO3.10H2O

(g)

(g)

(g)

(g)

(g)

3%

101,77

51,38

4,84

300

25,82

52,62

300

5%

97,86

50,30

7,06

250

25,22

51,57

250

10%

86,80

46,92

13,30

250

23,69

48,10

250

Vtotal

Vtotal

O modo de proceder que se seguiu foi igual ao que se realizou na síntese das hidrotalcites de
magnésio e alumínio. As observações também foram bastante semelhantes, ou seja, o precipitado
obtido apresentou uma cor branca e textura semelhante.
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2.2 Caracterização dos Catalisadores
A catálise heterogénea é um processo complexo que ocorre na superfície do catalisador e que
envolve a interface superfície do catalisador/meio reaccional. Frequentemente o estudo de um
sistema catalítico envolve estabelecer correlações entre as propriedades físico-químicas do
catalisador e as performances catalíticas, daí a necessidade de se proceder uma caracterização
físico-química exaustiva do mesmo, antes e após reacção.

2.2.1 Termogravimetria
A termogravimetria (TG) é uma das técnicas de análise térmica, em que se usa normalmente uma
termobalança, onde é efectuado o registo contínuo da variação de peso de uma substância em
função da variação da temperatura. Este método está geralmente associado à análise térmica, em
que se registam os efeitos térmicos durante o aquecimento de um composto, e que podem ser
resultantes da libertação de componentes voláteis, da fusão ou até mesmo de mudança de fase [30].
A análise térmica diferencial (DTA) é mais precisa, pois procede-se ao registo contínuo da diferença
de temperatura entre a amostra a estudar e a substância de referência inerte, eliminando-se assim
várias causas de erro.
Como em qualquer técnica instrumental, na análise térmica são inúmeros os factores que afectam a
natureza, precisão e exactidão dos resultados experimentais. De entre as técnicas de análise térmica,
a termogravimetria (TG) provavelmente é a que apresenta maior número de variáveis, devido à
natureza dinâmica da variação de massa da amostra. Vários estudos têm discutido em detalhes as
precauções e cuidados que devem ser tomados na utilização da termobalança, bem como de muitas
outras variáveis envolvidas na termogravimetria. Basicamente, os parâmetros que influenciam esses
resultados são atribuídos a factores instrumentais e relacionados com as características da amostra.
Os factores instrumentais (da termobalança) são devidos a razão de aquecimento, atmosfera do
forno, composição do porta-amostra e a geometria do porta-amostra e do forno, enquanto as
características da amostra são devidas à quantidade de amostra, solubilidade dos gases libertados
na amostra, natureza da amostra e condutividade térmica [57].
As análises termogravimétricas foram efectuadas usando um equipamento TG-DTA-DSC LABSYS da
SETARAM.
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2.2.2 Espectroscopia de Infravermelhos com Transformadas de Fourier (FTIR)
A espectroscopia de infravermelhos é uma técnica versátil e facilmente aplicável para se obter
informação sobre a estrutura dos catalisadores com áreas específicas elevadas. É também
fundamental no estudo da natureza das espécies adsorvidas sobre esses catalisadores.
Neste trabalho, as amostras, sob a forma de pó, foram diluídas em KBr com o qual se fizeram as
patilhas colocadas no porta – amostras, sendo posteriormente analisadas.
Na preparação das pastilhas, utilizou-se uma mistura de 2% de catalisador em KBr, que foi
posteriormente moída num pequeno almofariz e prensada a 5 toneladas.
Os espectros FTIR foram traçados (64 scans para cada amostra) usando um equipamento NICOLET.

2.2.3 Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM)
A microscopia electrónica de varrimento permite a observação e caracterização de materiais
heterogéneos orgânicos e inorgânicos numa escala nanométrica (nm) ou micrométrica (µm). Esta
ferramenta possui a capacidade de obter imagens tridimensionais, tais como imagens de superfícies
de um número de materiais.
No SEM são também emitidos, como resultado do bombardeamento por electrões, raios-X
característicos. A análise da radiação X característica emitida das amostras pode conter informação
qualitativa e quantitativa, permitindo obter a composição química da amostra em causa. Esta análise
pode ser realizada em toda a zona visível da amostra ou localizada num diâmetro mínimo de
aproximadamente 1 µm.
Pelas razões apresentadas recorreu-se a este método para compreender melhor as características
(análise

quantitativa

das

espécies

químicas

presentes

na

superfície)

responsáveis

pelo

comportamento catalítico dos catalisadores estudados
A caracterização das amostras, frescas e após reacção, por SEM foi efectuada num microscópio
electrónico de varrimento HITACHI S2400 equipado com um detector RONTEC de energia dispersiva
(filamento W, E=25 kV)

2.2.4 Espectroscopia Fotoeletrónica de Raios-X (XPS)
A espectroscopia de fotoelectrões induzidos pelos raios X baseia-se no efeito fotoeléctrico que
corresponde à emissão de electrões por um sólido quando sob o efeito de uma radiação
electromagnética [58]. Consegue-se com esta técnica obter as energias de ligação dos electrões de
valência e internos da parte mais superficial da amostra, bem como a sua composição superficial. O
conhecimento da composição da superfície é fundamental, dado o carácter superficial dos fenómenos
catalíticos heterogéneos.
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Neste trabalho, as análises XPS foram efectuadas num espectrómetro MICROLAB 310 equipado com
um ânodo de Mg e com um analisador hemisférico concêntrico. Os espectros foram traçados no
modo de constante com CAE 30eV.

2.3 Estudo da Actividade Catalítica
As hidrotalcites apesar de terem surgido recentemente como precursores de catalisadores na
reacção de transesterificação, têm tomado uma grande importância nesta área.
A redução dos custos na produção do biodiesel, pode obter-se por utilização de matérias-primas mais
económicas, combinada em alguns casos com o uso de catalisadores mais sofisticados.
O interesse crescente pelas hidrotalcites fez da reacção de transesterificação na presença destas um
campo de investigação bastante promissor. Contudo, a conversão de triglicéridos a ésteres metílicos
por catálise heterogénea tem sido um grande desafio. A nível industrial, o número de catalisadores
heterogéneos utilizados não é muito alargado, contudo à escala laboratorial, são inúmeros os estudos
que têm vindo a ser desenvolvidos.

2.3.1 Características da Reacção e Reagentes Utilizados
É conveniente começar por realizar uma breve descrição da reacção em questão bem como as suas
principais características.
Neste estudo, a reacção de transesterificação (Figura 2.1), decorre sob catálise básica heterogénea.
Nesta reacção estão envolvidas três reacções consecutivas reversíveis (Figura 2.2), das quais
resultam alguns produtos.
Os produtos que se observaram, foram os mesmos relatados na literatura: glicerina e ésteres
metílicos (biodiesel).

Figura 2.1 - Equação geral de transesterificação com álcool
(R1, R2 e R3 e R´ são grupos alquilo).
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Figura 2.2 - Equações consecutivas e reversíveis da reacção de transesterificação
(R1, R2 e R3 e R´ são grupos alquilo).

O álcool utilizado nestas sínteses foi o metanol, pelas vantagens em termos de velocidade reaccional
que fornece.
Os catalisadores que se utilizaram foram aqueles preparados previamente, ou seja, as hidrotalcites
de Mg-Al calcinadas, dopadas com pequenas dosagens de Ce, Mn, Ca, Zn e Sn e Ba.

2.3.2 Condições Experimentais Impostas e Metodologia
Na montagem experimental utilizou-se um reactor de fundo redondo, em que se colocou 150ml de
óleo de soja refinado. Este foi mergulhado num banho de água, à temperatura de 70ºC, estando
equipado com um agitador mecânico e com um condensador de refluxo (Figura 2.3). Após a adição
de 5% (w/w) de catalisador (sob a forma de pó) e de metanol (com razão metanol/óleo igual a 9), deuse início à reacção.

Condensador

Agitador mecânico

Reactor
Banho de água

Figura 2.3 - Montagem experimental utilizada nas sínteses do biodiesel.
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Após 3 horas de síntese, o óleo e os restantes produtos contidos no reactor foram filtrados. Neste
processo recolheu-se o catalisador que ficou retido no filtro de papel, passando para o kitazato a
restante mistura.
Esta mistura, formada por ésteres metílicos e glicerina, foi transferida para uma ampola de
decantação. Este último procedimento permitiu a distinção de duas fases, a primeira menos densa,
correspondente aos ésteres metílicos e a segunda mais densa formada pela glicerina (Figura 2.4).

Figura 2.4 – Decantação do biodiesel.

Após efectuada a decantação, recolheu-se a glicerina, sendo posteriormente armazenada.
Todo o procedimento efectuado encontra-se resumido, de forma esquemática na figura que se segue
(Figura 4.5).
Biodiesel

Tratamento

Análise

Fase Líquida

Óleo

Metanol

Transesterificação

Catalisador

Decantação

Filtração

Fase sólida

Glicerina

Armazenamento

Recuperação

Figura 2.5 – Representação esquemática do processo utilizado na produção do biodiesel.
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2.3.3 Tratamento do Biodiesel
A mistura de ésteres metílicos contida no decantador (após remoção da glicerina) foi submetida a um
tratamento, com o objectivo de se retirar subprodutos formados. tais como os sabões.
Este tratamento é constituído por três etapas. A primeira etapa corresponde ao processo de lavagem,
em que são efectuadas tês lavagens consecutivas. Na segunda etapa efectua-se a centrifugação, e
por fim, como última passo do tratamento ao biodiesel, recorre-se à evaporação.
Na primeira lavagem adicionou-se 15 ml de água destilada à mistura, agitou-se a ampola e deixou-se
em repouso, de forma a permitir a formação de fases distintas. Depois de remover a água, já
decantada, foi adicionado 10 ml de ácido nítrico (1,5%), procedendo-se de igual forma à anterior
descrita. Por fim, foi adicionada 20ml de água destilada, sendo depois removida, assim como todo o
conteúdo de sabão formado.
Para finalizar esta etapa de tratamento, as amostras foram centrifugadas e secas. A centrifugação foi
realizada com uma rotação de 8000 rpm, durante 15 minutos. A secagem das amostras foi efectuada
num evaporador rotativo, durante 30 minutos.

Figura 2.6 - Ampolas de decantação em fase de tratamento.

2.3.4 Comportamento Catalítico
Após todos estes procedimentos, analisaram-se as amostras para determinar o rendimento da
reacção, demonstrado a partir da percentagem obtida de conversão de óleo em biodiesel, estimada a
partir da pureza obtida por NIR.
O aparelho utilizado foi um espectrómetro ABB BOMEM, MB160 equipado com um detector InGaAs e
com uma sonda de transflectância da SOLVIAS.
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3 Resultados e Discussão
3.1 Caracterização dos Catalisadores
O processo de caracterização desenvolvido pelas diferentes técnicas utilizadas foi efectuado apenas
nas amostras das hidrotalcites Mg-Al e naquelas dopadas com 3% Ce, antes e após a reacção de
transesterificação que nela participaram.
A escolha efectuada deveu-se ao facto de existirem poucos estudos publicados com estes
catalisadores, na reacção de transesterificação do óleo de soja.

3.1.1 Análise Termogravimétrica

5

0

0

-10

-5

Δm (%)

-15

-30

-20

-40

DHflow (μV)

-20
-10

-25
-50
-30
-60

-35
-40

-70
50

150

250

350

450

550

T(ºC)

Figura 3.1 – Representação gráfica de TG-ATD da hidrotalcite de Mg-Al sob hélio.

O comportamento térmico das hidrotalcites calcinadas de Mg-Al e dopadas com cério, foi obtido
recorrendo à técnica de Termogravimetria/Análise térmica diferencial (TG-DTA), sob Hélio. O
comportamento típico da hidrotalcite de Mg-Al apresenta-se na Figura 3.1.
Todas as amostras analisadas, apresentaram quatro etapas de decomposição, nomeadamente
processos endotérmicos, quando aquecidas com o gás inerte. Foram encontrados na literatura,
nomeadamente por V.Rives comportamentos semelhantes aos observados [46].
Segundo A. Tsyganok e A. Sayari, os primeiros dois processos, que ocorrem a temperaturas abaixo
dos 240ºC, são causados devido à desorção física da água, CO2 e água estrutural. O processo
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decorrido entre as temperaturas de 300-500ºC, deve-se à desidroxilação da amostra. O processo

Δm(%)/min

térmico à temperatura mais elevada é possivelmente atribuível à decomposição do grupo NO3-.
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Figura 3.2 - Perfis termogravimétricos dos catalisadores dopados com 3%Ce, após primeira (3%Ce#1) e

Δ m(%)/min

segunda (3%Ce#2) reacção.
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Figura 3.3 - Perfis termogravimétricos dos catalisadores dopados com diferentes
dosagens de Ce, e do catalisador Mg-Al não dopado (0%Ce), todos após reacção.
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O processo de desorção à temperatura de 125ºC, verificou-se muito semelhante em todas as
amostras analisadas. Este facto pode ser atribuível ao processo de adsorção física de espécies,
como o óleo de soja. A caracterização das amostras após reacção, do primeiro e segundo andares
(batch#1 e batch#2), revelaram perfis diferentes, contudo observou-se que a perda de massa foi
muito semelhante.
Perfis diferentes de DTG demonstram diferentes espécies adsorvidas, resultantes provavelmente de
diferentes mecanismos reaccionais. Estes resultados confirmam a desactivação dos catalisadores,
durante a primeira reacção em “batch”. A presença de cério também pareceu alterar o processo de
reacção. Na literatura, ainda não é possível encontrar disponível no processo de metanólise de óleos
vegetais a caracterização de espécies adsorvidas, na superfície do catalisador.

Transmittance(a.u)

Transmittance(a.u)

3.1.2 Espectroscopia de Infravermelhos com Transformadas de Fourier (FTIR)

3% Ce 5%Ce 10%Ce
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Figura 3.4 - Espectros de FTIR das amostras com diferentes dosagens de Ce não calcinadas e espectro do
óxido de misto de 3%Ce calcinado.

Os hidróxidos duplos lamelares e os óxidos mistos obtidos após calcinação foram caracterizados por
Espectroscopia de Infravermelhos com Transformadas de Fourier (FTIR). Os espectros obtidos
apresentam-se na figura 3.4. Como se pode observar, todos os espectros possuem uma banda
relativamente larga entre 3400-3500cm-1, que pode ser devido à presença do grupo OH [31].
O ombro localizado nos 3100 cm-1 sugere a presença de um segundo tipo de OH, possivelmente
devido a ligações de hidrogénio existentes no espaço interlamelar [31]. O cotovelo entre 1600-1650
cm-1 pode ser atribuído ao movimento das moléculas de água no interior da zona interlamelar. A
banda bem pronunciada, que se pode observar no número de onda de 1370 cm-1, corresponde às
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vibrações do grupo CO32- e do grupo M-O (M= Mg, Al, Ce) [59]. A intensidade desta banda diminui
nas amostras calcinadas, devido ao desaparecimento de espécies carbonatadas.
A inexistência da banda nos 3500 cm-1 nas amostras calcinadas deve-se sobretudo à desidroxilação,
promovida pelo tratamento térmico que sofreu anteriormente.

3.1.3 Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM)
A morfologia dos catalisadores foi analisada por Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM), em
que se observaram micrografias típicas (Figura 3.5).

a

b

c

d

e

f

Figura 3.5 - Micrografias SEM de HDL Mg-Al fresco a) e calcinado b), 3% Ce óxido misto fresco c), Após
reacção bacth#1 d) e e) após reacção batch#2 f).

As hidrotalcites de Mg-Al apresentaram aglomerados de critalites esféricas nanoscópicas e a
calcinação desta amostra promoveu a formação de pequenas placas em vez de estruturas esféricas e
originou uma ligeira sinterização.
As pequenas placas de cristalites foram claramente visíveis nas amostras dopadas com 3%Ce, após
a primeira reacção, contudo, a amostra após a segunda reacção demonstrou uma acentuada
sinterização. A amostra entre o primeiro e o segundo andares sofreu uma segunda calcinação de
modo a remover todo o material adsorvido durante a primeira reacção, o que pode ter sido o
responsável pela sinterização observada. As morfologias disponibilizadas encontram-se de acordo
com a literatura, nomeadamente em trabalhos desenvolvidos por M. J. Climent et al [60].
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Tabela 3.1- Razões atómicas determinadas a partir dos dados obtidos por EDS.

Após 1ª

Após 2ª

reacção

reacção

1,81

2,29

2,33

Na/Mg

0,87

0,69

0,21

Ce/Mg

0,07

0,06

0,07

Razão Atómica

Fresco

Mg/Al

Atomic ratio

2,5
Mg/Al

2,0
Na/Mg

1,5

Ce/Mg

1,0

0,5

0,0
fresh

batch 1

batch 2

Figura 3.6 – Representação gráfica das razões atómicas fornecidas por EDS.

A microanálise efectuada por esta técnica de microscopia electrónica demonstra que o sódio
permanece nas amostras preparadas. Como se pode verificar na Tabela 3.1, os catalisadores
estudados, após reacção perdem sódio e o magnésio parece migrar do interior para a superfície do
catalisador.
O cério permanece constante, tendo em conta que o erro associado a esta técnica é de 10%.

3.1.4 Espectrometria Fotoeletrónica de Raios-X (XPS)
O mesmo catalisador fresco e após reacção, dopado com 3%Ce foi analisado pela técnica de
Espectrometria Fotoeletrónica de Raios-X (XPS), estando os resultados na Tabela 3.2.
Tabela 3.2 - Análise elementar de XPS para o catalisador 3%Ce-Mg-Al fresco e após reacção
3%Ce-Mg-Al

Fresco

Energia de

%

ligação (eV)

atómica

Mg2p

49.9

17.3

O1s

531.9

63.7

Al2p

69.5

6.5

Al2p A

67.5

0.8

Na1s

1072.1

11.7

Ce3d5

882.4

0.1

Após reacção (batch#1)

Razão atómica

%
atómica

Razão atómica

22.77
Mg/Al=

2.37

63.77

Mg/Al=

4.26

Na/Mg=

0.36

8.11
Na/Mg=

0.23

5.35

Ce/Mg=

0.005

Não detectado
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Dados obtidos por XPS e EDS para os elementos de magnésio e alumínio, estão em concordância,
mas quando se efectuou uma análise em profundidade (análise EDS) verificou-se que as camadas
mais internas demonstraram perda de sódio, ao contrário da superfície, que se encontra enriquecida
com este elemento. Este resultado pode ser devido ao facto do catalisador perder sódio, no processo
reaccional.

3.2 Estudo da Actividade Catalítica

(c)

(d)

Os resultados da actividade catalítica dos catalisadores preparados apresentam-se de seguida. É
importante salientar que se tratam apenas de previsões.
Como a calibração da pureza não está calibrada para a gama abaixo dos 80%, foi determinado o teor
em ésteres (metílicos) para o óleo de soja refinado, obtendo-se -2.2 % e para o óleo de soja semirefinado da Iberol o valor de -2.9%. Estas purezas tomam valores negativos visto existir um erro
associado a esta técnica de análise, por esse motivo interpretaram-se estes valores como zero.
Tabela 3.3 - Resultados das sínteses utilizando os vários catalisadores preparados.

Biodiesel
Catalisador

%

Teor em
Ésteres
(%)

Mg-Al

Ba – MgAl

Ca – MgAl

Ce – MgAl

Mn – MgAl

Sn – MgAl

Zn – MgAl

Densidade
(kg/m3)

-

85.1

884

3

92.4

882

5

85.7

885

10

69.2

892

25

62.6

893

5

15.6

908

10

21.0

907

3

73.7

889

5

90.6

882

10

86.7

885

10

33.4

903

3

92.7

882

5

90.3

883

10

86.0

885

3

79.4

887

5

85.2

884

10

84.9

885
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Tabela 3.4 – Teor em ésteres metílicos para os óleos utilizados.

Teores em ésteres
(%)
Óleo de Soja Refinado
Óleo de Soja SemiRefinado (Iberol)

Densidade (kg/m3)

-2.2

915

-2.9

915

Tabela 3.5 – Teor em ésteres do biodiesel obtido com os diferentes óleos.

Teor em ésteres
(%)
Biodiesel com óleo de
Soja Refinado
Biodiesel com óleo Semi - Refinado (IST)

Densidade (kg/m3)

98.2

886

98.2

880

Assim analisando os resultados obtidos que se encontram na Tabela 3.3, é possível verificar que as
hidrotalcites dopadas com cálcio e manganésio apresentam valores de conversão muito baixos, não
ultrapassando os 35% o que sugere que muito pouco do óleo foi convertido em biodiesel. Também se
pode concluir o mesmo verificando a densidade que está muito próxima do óleo que se utilizou na
síntese, por este motivo optou-se por não se efectuar mais ensaios com estes catalisadores.
Em relação aos restantes é possível observar um diferente comportamento. No primeiro catalisador
constituído apenas por alumínio e magnésio, ou seja não dopado, a conversão obtida foi superior a
80 %, o que revela ser tal como indica na literatura um bom catalisador.
Nos catalisadores dopados com bário, a conversão do óleo em ésteres metílicos aumentou à medida
que se foi reduzindo a dosagem incorporada na preparação deste catalisador. Assim os catalisadores
de 3% apresentaram um excelente rendimento, da ordem dos 92% e com uma densidade muito
próxima do biodiesel, enquanto os que possuem 25% do magnésio, substituído por bário, apenas
converteram 62.6% do óleo de soja em biodiesel.
A reacção catalisada com a hidrotalcite alterada com cério obteve também resultados notáveis, com
conversões entre os 70% e os 90%. O catalisador dopado com 5% de cério foi aquele que
apresentou o melhor resultado, tendo atingido o valor de 90.6%.
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É importante referir que no caso deste último catalisador de cério, foi efectuado um segundo andar
com a dosagem de 3%. E o mais interessante foi ter apresentado uma conversão em biodiesel
superior (94.0%) ao primeiro andar do mesmo.
Relativamente aos catalisadores substituídos com pequenas dosagens de estanho, também se
observaram bons resultados. Neste caso particular, verificou-se o inverso ao observado com os
catalisadores de bário, pois em vez de a conversão aumentar, à medida que se aumenta a dosagem
do metal, estes catalisadores com menores percentagens conseguem promover a reacção para uma
conversão em biodiesel superior, ao contrário do que acontece se for utilizado mais cério. Assim a
conversão obtida para o catalisador com 3% de estanho foi de 92.7%, enquanto que com o de 10%
de estanho foi de 86%. Este facto é bastante importante em termos económicos, pois demonstra que
não é necessário investir muito para se produzir um bom catalisador.
Para finalizar, as sínteses na presença de hidrotalcites calcinadas dopadas com zinco, obtiveram
conversões da ordem dos 80% e o modo de variação conforme a percentagem dopada, mostrou-se
pouco significativa.
A conversão obtida para os catalisadores dopados com 10% de Zn foi idêntica quando se utilizou a
dosagem de 5% de Zn, com valores de 85%.
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Figura 3.7 - Análise de PCA (Componentes Principais) das várias amostras.
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Figura 3.8 – Análise de PCA (Componentes Principais) das várias amostras.

66

Tabela 3.6 - Legenda dos gráficos das análises de PCA (Componentes Principais).

Número
1

Designação
Biodiesel de óleo semi refinado
(Iberol)

2

Biodiesel de óleo de soja refinado

3

10% Ba

4

10% Ca

5

5% Ca

7

10% Mn

8

3% Ce

9

5% Ce

10

10% Sn

11

10% Zn

12

10% Ba

13

5% Ba

14

25% Ba

15

5% Sn

16

3% Ce (2º andar)

17

3% Sn

18

5% Zn

19

3% Ba

20

10% Ce

21

3% Zn

22

Mg/Al = 3

24

Óleo de soja semi refinado (Iberol)

25

Óleo de soja refinado

Analisando as Figuras verifica-se que as amostras 4,5 e 7 (10%Ca, 5%Ca e 10%Mn) estão quase
coincidentes com o óleo original o que confirma os dados das previsões. As amostras em causa são
deste modo pouco activas.
Os catalisadores que obtiveram valores intermédios por meio deste método são as amostras 3,8,12 e
14, ou seja, os catalisadores dopados com 10%Ba (síntese com óleo de soja da Iberol), 3% Ce, 10%
Ba (síntese com óleo de soja refinado) e 25% de Ba (síntese com óleo de soja da Iberol).
As restantes amostras obtiveram melhores resultados, pois encontram-se mais próximas do ponto
correspondente ao biodiesel e o mais afastadas do óleo original, o que significa que terão reagido
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promovendo a reacção de conversão do óleo. A melhor síntese efectuada foi o segundo andar do
catalisador dopado com 3%Ce, que se reflecte nas previsões anteriormente abordadas.

Density (Kg/m3)
860

870

880

890

900

910

920
soybean oil

FAME (%)

density (Kg/m3)
biodiesel*

10%Ce

5%Ce

3%Ce(batch#2)

3%Ce(btach#1)

0%Ce
-5

10

25

40

55

70

85

100

FAME (%)
Figura 3.9 – Representação gráfica dos resultados dos testes catalíticos para as amostras dopadas com Ce.

Estão presentes na figura 3.9 os resultados dos testes catalíticos efectuados apenas na presença dos
catalisadores puros e dopados com Ce, em que só foram contabilizados os dados da pureza e
densidade.
Como já foi anteriormente referido, neste gráfico verifica-se mais uma vez o excelente comportamento
do catalisador de 3%Ce reutilizado numa segunda reacção (batch#2) que apresenta o melhor
resultado em termos de conversão de óleo em ésteres metílicos.
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4. Considerações Finais

A procura de combustíveis alternativos, aos de origem fóssil, é inevitável pelo facto das reservas de
crude serem finitas e por questões de origem ambiental. A redução de emissões de poluentes que
contribuem para o fenómeno do aquecimento global do planeta parece ser a driving force para o
desenvolvimento de combustíveis a partir de fontes renováveis. No entanto, a viabilidade dos
combustíveis tipo ecofriends terá sempre de ser analisada com base em factores ambientais
socioeconómicos e geopolíticos.
O biodiesel produzido por transesterificação de óleos vegetais é referido pela literatura como uma boa
alternativa aos tradicionais derivados do petróleo para aplicação em motores de combustão
intensivamente usados nos meios de transporte. Actualmente a produção do biodiesel é feita
recorrendo a processos de catálise homogénea descontínuos e para os quais a remoção do
catalisador é difícil. Para obviar estes problemas vários autores têm proposto a utilização de
catalisadores heterogéneos, maioritariamente com características básicas. Neste contexto foram
preparados catalisadores com carácter básico por calcinação de hidrotalcites de magnésio e alumínio
(Mg/Al=3, razão atómica). As amostras dopadas com cério, estanho e zinco mostraram performances
catalíticas importantes para a reacção de transesterificação de óleo de soja com metanol. A
realização de ensaios consecutivos com a mesma amostra de catalisador mostrou que para além de
activos os catalisadores dopados com cério são estáveis.
Os catalisadores obtidos por calcinação das hidrotalcites dopadas com pequenas percentagens de
cério apresentaram excelentes propriedades catalíticas na transesterificação do óleo de soja.
Contudo, verificou-se que estes catalisadores perderam sódio superficialmente, durante a reacção.
É de salientar também o facto de o segundo andar da amostra com 3% Ce, ter demonstrado maior
percentagem de conversão de óleo em ésteres metílicos, comparado com o respectivo primeiro
andar.
Estes resultados permitiram concluir que o processo aparente de catálise homogénea, devido à
presença de sódio removido da superfície do catalisador, não foi o processo catalítico dominante.
De facto o catalisador utilizado no segundo processo em “batch”, apresentou menos de metade de
sódio, comparado com o catalisador utilizado na primeira reacção.
Não foi possível ser estudado o efeito da presença de cério nas várias reacções, por este motivo,
serão necessárias futuras investigações nesta área.
A medição da basicidade da superfície (TPD de CO2 e/ou desidratação/desidrogenação do
isopropanol) parece ser a chave para o problema e assim tornar-se possível caracterizar o sistema
catalítico.
.
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Relativamente ao processo de produção deste biocombustível é importante referir que a etanólise
deverá ser comparada com a metanólise, pois tendo em conta as questões ambientais, a utilização
de etanol é preferível ao metanol.
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6. Anexos
Anexo 1 – Produtividade em óleo por cultura [16]

Produtividade
Óleos vegetais
kg de óleo/ha

Litros de
óleo/ha

Algodão

373

325

Soja

375

446

Sésamo

585

696

Açafroa (Safflower)

655

779

Arroz

696

828

Girassol

800

952

Amendoim

890

1059

Colza

1000

1190

Azeitona

1019

1212

Mamona

1188

1413

Jojoba

1528

1818

Jatropha

1590

1892

Côco

2260

2689

Palma

5000

5950

5500

6545

6894

7660

Pau-de-Sebo (Chinese
tallow)
Algas
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Anexo 2 – EN 14214:2003 – Norma Europeia – Métodos Teste e Valores máximos e mínimos para
as propriedades do biodiesel
Propriedade

Unidades

Mínimo

Máximo

Teor em estéres

% (m/m)

96.5

Densidade (15°C)

kg/m

Viscosidade (40°C)

mm

Ponto de inflamação

°C

Teor em enxofre

mg/Kg

10

Cinzas

% (m/m)

0.3

Método teste
prEN 14103

3

860

900

EN ISO 3675, EN ISO 12185

-2

3.5

5.0

EN ISO 310

<101

ISO / CD 3679

51.0

Número de cetano

EN ISO 10370
EN ISO 5165

Cinzas sulfatadas

% (m/m)

0.02

ISO 3987

Teor em água

mg/Kg

500

EN ISO 12937

Contaminação total

mg/Kg

24

EN 12662

Corrosão de cobre (3h , 50°C)

rating

Class 1

Class 1

EN ISO 2160

Estabilidade oxidativa, 110°C

horas

6

Índice de acidez

mg KOH/g

pr EN 14112
0.5

pr EN 14104

120

pr EN 14111

% (m/m)

12

pr EN 14103

% (m/m)

1

Metanol

% (m/m)

0.2

pr EN 14110

Teor em monoglicéridos

% (m/m)

0.8

pr EN 14105

Teor em diglicéridos

% (m/m)

0.2

pr EN 14105

Teor em triglicéridos

% (m/m)

0.2

pr EN 14105

Glicerina livre

% (m/m)

0.02

pr EN 14105, pr EN 14106

Glicerina Total

% (m/m)

0.25

pr EN 14105

Metais alcalinos (Na + K)

mg/kg

5

pr EN 14108, pr EN 14109

Teor em fósforo

mg/kg

10

pr EN 14107

Índice de iodo
Linoleato de metilo
Ésteres metílicos polinsaturados
(>= 4 ligações duplas)
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