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Resumo: Atualmente, muitos estudos têm sido 

realizados na busca de novos catalisadores, 

principalmente os heterogêneos, para a produção de 

biodiesel. Assim, o presente trabalho apresenta a etapa 

inicial do projeto, referente à obtenção, pela rota 

Pechini, de um catalisador de alumina fase gama com 

dopagem de ítrio em 2% em massa e a síntese de 

pastilhas porosas pelo método de heterocoagulação com 

o uso de PVA para criação dos poros. O catalisador 

passou por testes de caracterização como TG/DSC e 

XRD para verificação da pureza, além de análises com 

picnômetro e BET para verificação da área superficial 

tendo como resultado uma densidade de 2.5 g/cm3 e 

226.13 m2/g respectivamente. Outros testes serão 

realizados para confirmar o tamanho das partículas bem 

como os testes de obtenção do biodiesel. 

 

1. Introdução 
O biodiesel vem se tornando uma alternativa 

interessante a crescente demanda de fontes de energia 

renováveis. Sua síntese, no Brasil, é feita, 

principalmente, utilizando-se catalisadores homogêneos. 

Dessa forma, uma alternativa a esse método é a 

utilização de catalisadores heterogêneos, que 

apresentam inúmeras vantagens quando comparados aos 

homogêneos destacando-se, a possibilidade de 

utilização desses catalisadores inúmeras vezes e a 

facilidade de separação. Porém, os catalisadores 

heterogêneos dependem de sua área superficial para 

máxima eficiência. Assim, o estudo de 

nanocatalisadores e dos efeitos que dopagens criam 

sobre eles, veem despertando cada vez mais o interesse 

de pesquisadores. 

Neste contexto, uma grande variedade de 

catalisadores heterogêneos está sendo utilizada, como os 

óxidos de metais alcalinos dopados com terras raras, 

óxidos de metais de transição e derivados e resinas de 

troca iônica sendo que, o uso de óxidos de metais 

dopados com terras raras têm se tornado cada vez mais 

comum. Dessa forma, o presente trabalho propõe o uso 

de gama alumina dopada com 2 % de ítrio sintetizado 

pela rota de Pechini, na forma de pastilhas porosas por 

heterocoagulação como catalisador para a produção de 

biodiesel sendo apresentados, até o momento, os 

resultados referentes à obtenção do nanocatalisador. 

 

2. Metodologia 
Durante a obtenção do nanocatalisador, o nitrato de 

alumínio foi misturado com etileno glicol e ácido 

cítrico, formando uma solução cristalina. Foi adicionada 

também a essa solução, a quantidade de 2% (m/m) de 

nitrato de Ítrio sendo a solução resultante aquecida a 

400°C. Esse material foi, então, triturado e reaquecido a 

850°C, sendo obtida a alumina fase gama dopada com 

ítrio. Após essa etapa, o material foi misturado com 

PVA, passando por um processo de heterocoagulação, 

prensado na forma de pastilha e aquecido até 850°C, 

para queima do PVA resultando em uma pastilha com 

poros homogêneos.  

 

3. Resultados 
A alumina fase gama dopada com ítrio obtida foi 

caracterizado por difração de raio-X, TG/DSG, MEV, 

BET, picnômetro e potencial zeta, afim de se obter os 

efeitos causados pela dopagem de ítrio ao sistema gama-

alumina. Durante o teste de difração de raio-X (Figura 

1) observou-se picos característicos aos da literatura [1]. 

O TG/DSG não apresentou nenhum degrau, e para a 

dopagem de 2% a transição de fase se deu a mais de 

1200°C, sendo que a transição de fase da alumina gama 

pura para alfa é em torno de 900°C. O potencial zeta da 

amostra dopada teve seu ponto isoelétrico pH próximo 

de 10 sendo que a alumina pura tem ponto isoelétrico 

em pH igual a 6 e pelo picnômetro foi caracterizado que 

a densidade da cerâmica dopada foi de 4 g/cm3 para 2.5 

g/cm3 após a dopagem.  
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Figura 1: difração de raio-X para gama alumina 2% Y 

 

4. Conclusões 
Pode-se verificar que o material sintetizado 

apresentava-se puro e que o teste de BET comprovou 

que a área superficial aumentou drasticamente depois da 

dopagem com ítrio aumentando de 69.54 m2/g para 

226.13 m2/g. Esse aumento também foi confirmado pela 

densidade que variou de 4 g/cm3 para 2.5 g/cm3. 
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