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Resumo: O presente trabalho teve por objetivo a 

caracterização de um nano pó a ser utilizado no processo 

de catálise heterogênea na produção de biodiesel. Os pós 
foram sintetizados  pelo Método dos Percursores 

Poliméricos (Pechini) para a produção de alumina com 

dupla dopagem, utilizando aditivos promotores de 

características ácidas e básicas. Adicionalmente, também 

foi avaliada a  influência desta dupla dopagem (ítrio e 

estrôncio) nas características macroscópicas e da 

transição amorfo - gamma – alpha da alumina. 

 

1. Introdução 
O biodiesel pode ser produzido com o uso de 

catalisadores heterogêneos sólidos. Esses catalisadores 

apresentam diversas vantagens físico-químicas sobre os 

catalisadores homogêneos. 

Duas dessas vantagens são a possibilidade de 

controle do caráter ácido/básico, essencial para a reação 

de transesterificação que ocorre durante a produção do 

biodiesel, e a grande quantidade de superfície exposta do 

catalisador sólido, sobretudo se o catalisador heterogêneo 
for nano estruturado [1]. 

Então, um estudo  sobre as propriedades de superfície 

das nano partículas é importante, de modo a determinar 

como elas podem interferir positivamente em diferentes 

processos de produção. Em paralelo, é interessante a 

análise de como a introdução de aditivos, é capaz de 

influenciar tais propriedades. 

Neste trabalho, foi utilizada alumina como catalisador 

heterogêneo. Este material é conhecido por sua 

característica ácido-básica anfotera. Contudo, a 

introdução de aditivos, como o Ítrio, ajusta a 
característica da superfície para valores de pH mais 

ácidos, assegurando uma alta área de superfície 

específica. A adição de um dopante secundário com 

características básicas pode ser interessante, de modo a 

tornar possível o ajuste de características de superfície 

em uma ampla faixa de pH’s, assegurando a fase 

cristalina com maior área de superfície possível. 

. 

2. Metodologia 
Para a síntese da resina polimérica de alumina foi 

utilizado um procedimento baseado no Método de 

Pechini, devido a sua eficácia na preparação de pós com 

alta homogeneidade e reatividade química. O método 

possibilita a distribuição dos átomos aleatoriamente pela 

estrutura do polímero, facilitando consequentemente, a 

inclusão de dopantes [1]. 

A estequiometria para adição dos dopantes foi de 2% 

de nitrato de ítrio e de diferentes porcentagens de nitrato 
de estrôncio (1%, 3%, 5%, 7% e 10%) em frações 

molares. 

     Na presente etapa do trabalho, além do preparo das 

amostras, as  caracterizações foram realizadas a partir da 

resina pirolisada a 450°C. A primeira análise realizada 

foi a de Calorimetria de Varredura Diferencial (DSC) que 

permitiu a determinação da temperatura de transição das 

fases: amorfo-gamma-alpha em relação aos dopantes 

adicionados. Outras análises serão realizadas 
futuramente, como a Difração de Raios X (DRX) e a Área 

de Superfície Específica (ASE). 

Na segunda parte deste projeto, será realizada a 

lixiviação seletiva (lavagem), para que eventuais 

contaminantes superficiais sejam removidos. Após a 

lavagem, os pós serão submetidos novamente a todo o 

processo de caracterização citado anteriormente. 

 

3. Resultados 
A análise de DSC gerou os dados do gráfico abaixo, 

possibilitando a comparação entre a temperatura de 

transição amorfo-gamma-alpha para as amostras de 

alumina pura (a), alumina com 2% de ítrio (b) e alumina 

com 2% de ítrio e 10% de estrôncio (c). 

 
Gráfico 1 – Análise DSC 

 

4. Conclusões 
A introdução do ítrio e do estrôncio como dopantes 

causam uma variação significativa nas temperaturas de 

transição amorfo-gamma e gamma-alpha, devido ao 

aumento da área de superfície específica da nano 

partícula de alumina. 
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