
Construção de um reator de fluxo pistonado para a síntese de
biodiesel por catálise heterogênea

Gabriela Iervolino Piazon1, Fernando dos Santos Ortega1 

1Departamento de Engenharia de Materiais,  Centro Universitário da FEI
Gaby_ip18@hotmail.com/ferortega@fei.edu.br

Resumo:  Neste  trabalho  é  estudada  a  catálise
heterogênea para a produção de biodiesel, a qual possui
suas  vantagens  econômica  e  ambiental  em  relação  a
catálise  homogênea.  O  catalisador  é  o  óxido  de
estrôncio,  o  qual  é  depositado  na  superfície  de  um
suporte feito de alumina celular. O suporte é produzido
por espumação de uma suspensão de alumina, seguida
de  uma reação  química  que  ocasiona  sua  gelificação.
Este suporte constitui o núcleo de um reator  de fluxo
pistonado, onde ocorre a síntese do biodiesel.

1. Introdução
Devido  a  necessidades  ambientais,  a  substituição

dos  combustíveis  derivados  do  petróleo  por  fontes
renováveis como o biodiesel se tornou essencial.

A produção de  biodiesel  por catálise  heterogênea
tem suas vantagens: dispensa o uso de água, tornando o
processo  mais  sustentável,  e  tem um catalisador  com
perspectiva  de  alta  eficiência  para  a  síntese  do
combustível, já que seu suporte cerâmico é impregnado
com óxido de estrôncio [1, 2].

2. Metodologia
Suspensões  de  alumina  (37,5%  vol.  de  sólidos)

contendo um agente espumante (Fongraminox KC-B) e
monômeros  (metacrilamida  e  polietilenoglicol-
dimetacrilato)  foram  agitadas  em  uma  batedeira
doméstica para produzir espuma, dentro de uma caixa
“Glovebox”,  em  atmosfera  de  N2.  Após  secagem,  as
espumas  foram  sinterizadas  a  1600oC/2h  [2].  As
espumas  de  alumina  (suportes)  foram  imersas  em
soluções  de  nitrato  de  estrôncio  com  diferentes
concentrações e em seguida foram calcinadas a 1500ºC.
As amostras foram caracterizadas por MEV e EDS.

Para a síntese do biodiesel foi usado um reator de
fluxo  pistonado  totalmente  vedado  em  banho  maria,
com temperatura controlada e com o suporte cerâmico
em  seu  núcleo.  Para  que  ocorra  a  reação  de
transesterificação, o reator é conectado por mangueiras
a uma bomba peristáltica, que bombeia óleo de soja e
metanol pelo reator, como mostra a figura 1.

Figura 1: Sistema completo com reator protótipo para
síntese de biodiesel.

3. Resultados
A figura 2a mostra o suporte cerâmico de alumina

celular recoberto com óxido de estrôncio e na figura 2b

observa-se a alta porosidade da amostra,  em torno de
90%, e poros conectados por aberturas que facilitam a
passagem de fluidos através de sua estrutura.

     
Figura 2 – (a) Suporte cerâmico recoberto com óxido de

estrôncio e (b) Imagens da amostra recoberta.
Na figura 3 pode-se ver através do espectro de EDS a
presença de Sr na superficie da amostra impregnada.

Figura 3 – Espectro de EDS evidenciando a presença de
estrôncio na superfície do suporte cerâmico.

4. Conclusões
O suporte apresentou um bom resultado, constituindo-se
de  uma espuma com alta  porosidade  (~90%)  e  poros
altamente conectados, o que favorece operações como o
transporte de fluidos através de sua estrutura.
O processo de impregnação  em solução  de nitrato de
estrôncio, seguido de calcinação, foi bem sucedido ao
formar  um filme  fino  de  óxido  de  estrôncio  sobre  a
superfície do suporte.
Os testes de transesterificação estão sendo conduzidos
atualmente no reator proposto.
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