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Resumo: Durante a realização deste projeto, foi 

obtido o nanocatalisador de -alumina dopado com ítrio. 
Após sua obtenção, este será caracterizado e serão 

estudadas as melhores condições de obtenção do 

biodiesel utilizando óleo de soja. Para isso, será 

utilizado um planejamento estatístico variando-se o 

tempo, a temperatura, a porcentagem de catalisador e a 

relação molar óleo/álcool, sendo avaliada a produção de 

biodiesel via Titulação e via Cromatografia Gasosa. 

 

1. Introdução 
O biodiesel pode ser definido como um combustível 

renovável e biodegradável constituído de uma mistura 

de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, 
provenientes de fontes animais ou vegetais, obtidos da 

reação de transesterificação de qualquer triglicerídeo 

com um álcool de cadeia curta na presença de um 

catalisador (Figura 1) podendo ser utilizada, 

principalmente, a catálise homogênea, heterogênea ou 

enzimática sendo que, atualmente, muitos estudos estão 

sendo realizados na busca de catalisadores heterogêneos 

que possibilitem uma elevada conversão. [1] 

 
Figura 1: Ilustração da reação de transesterificação. 

 

Neste contexto, dentre os catalisadores heterogêneos 

mais utilizados estão os óxidos de zircônia, cálcio, 

magnésio e alumínio sendo que a alumina dopada tem 

se mostrado um catalisador eficiente tendo 

comportamento e atividade semelhantes aos 

catalisadores homogêneos proporcionando rendimentos 

elevados, quando comparados à outros catalisadores 

heterogêneos, principalmente os nanoparticulados. [2] 
 

2. Metodologia 
Inicialmente, foi preparado o nanocatalisador para a 

realização de todos os testes de otimização das 

condições de obtenção do biodiesel (aproximadamente 

60 g). Foi necessária uma solução composta de 25 % 

(m/m) de metal (composta de 98 % de nitrato de 
alumínio e 2 % de nitrato de ítrio) com base em 

metodologia descrita em trabalhos anteriores. [3] 

Dessa forma, o material nanoparticulado final será  

caracterizado via TG/DSG, difração de raios-X, BET, 

índice de porosidade e aglomeração, visando à 

verificação de sua pureza e tamanho. Finalizada a 

caracterização, serão realizados ensaios de obtenção do 

biodiesel utilizando-se um planejamento estatístico 

estrela (Figura 2) sendo variados o Tempo (1, 4, 7, 10 e 

13h), a temperatura (32,5ºC, 45ºC, 57,5ºC, 70ºC e 

82,5ºC), a relação molar óleo/álcool (1/1, 1/6, 1/11, 1/16 

e 1/21) e, a porcentagem de catalisador (0,5; 2; 3,5; 5 e 

6,5 %). 

 
Figura 2: Exemplificação do planejamento estrela. 

 

3. Resultados e Discussões 
Primeiramente, foi sintetizado o nanocatalisador de 

-alumina dopado com ítrio que apresentou caráter 
básico. Obtido o material, pretende-se realizar sua 

caracterização e posteriormente utilizá-lo para a 

obtenção do biodiesel nas condições descritas. 

Assim, espera-se otimizar as condições de produção 

do biodiesel via catálise heterogênea. E, 

consequentemente, proporcionar a utilização de um 
material que possibilite a redução do número de etapas, 

visto que, como os catalisadores heterogêneos não se 

misturam com os reagentes, não se torna necessária à 

etapa de neutralização/lavagem. Também é importante 

ressaltar que, existe a vantagem da glicerina resultante 

ter uma maior pureza, podendo ser agregada como 

produto secundário. 

 

4. Conclusões 
Por meio da realização deste projeto, pretende-se 

aprimorar a obtenção de biodiesel via catálise 

heterogênea, com o intuito de possibilitar a utilização de 

novas rotas que levarão a redução do número de etapas 

e, a obtenção de subprodutos com maior valor agregado 

devido a maior pureza. 

 

5. Referências 
[1] PIYUSHI NAUTIYAL, P. et al. Fuel Processing 

Technology 2014. 120: 79–88. 

[2] TAKASE, M. et al. Energy Conversion and 

Management 2014. 80: 117–125. 

[3] CABRAL, A.S. Trabalho de Conclusão de Curso. 

Centro Universitário da FEI. 2013. 

 

Agradecimentos 
À Dra Andreia de A. Morandim-Giannetti pela 

oportunidade de realização do presente trabalho. 

Ao Centro Universitário da FEI pela bolsa concedida 

e por permitir a utilização de suas instalações. 

 
1 Aluna de IC do Centro Universitário da FEI  
2 Orientadora: Prof. Dra. Andreia de A. Morandim-

Giannetti; Departamento de Engenharia Química - FEI 

mailto:roh1506_@hotmail.com
mailto:preamorandim@fei.edu.br

