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Resumo: Neste trabalho é estudada a fabricação de 

suportes para catálise heterogênea visando a produção 

de biodiesel, a qual possui vantagens no aspecto 

econômico 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 e será avaliado seu efeito variando a sua 

quantidade sobre a permeabilidade do suporte. O 

suporte irá constituir o núcleo de um reator de fluxo 

pistonado, onde ocorre a síntese do biodiesel e será 

produzido por espumação de uma suspensão de 

alumina, seguida de uma reação química que ocasiona 

sua gelificação. Estudou-se a estabilidade deste suporte 

em função do seu comportamento reológico. 

 

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]. 

Na produção dos suportes por espumação direta é 

importante que a suspensão de partículas de alumina 

tenha um comportamento reológico adequado, com uma 

leve tensão de escoamento, para aumentar a estabilidade 

da espuma. Assim, esta sofrerá alterações mínimas em 

sua macroestrutura antes da reação de gelificação da 

suspensão, garantindo a produção de um suporte com 

distribuição de tamanho de poros homogênea [2]. 

 

2. Metodologia 
Para avaliar a estabilidade da espuma foram feitos 

ensaios com a adição de pequenas quantidades de 

solução 0,5molar de Sr(NO3)2 ou de MgCl2, 

separadamente, em uma suspensão de alumina (37,5% 

vol. de sólidos) e com isso, a solução foi levada ao 

viscosímetro (Brookfield LV-DV II+Pro) para medidas 

de viscosidade aparente e de tensão de escoamento.  

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

contendo um agente espumante (Alkasynt it60) e 

monômeros (metacrilamida e polietilenoglicol-

dimetacrilato) foram agitadas em uma batedeira 

doméstica para produzir espuma, dentro de uma caixa 

“Glovebox”, em atmosfera de N2. Avaliou-se 

visualmente a estabilidade da espuma até o final da 

gelificação. Após secagem, as espumas foram 

sinterizadas a 1600
o
C/2h [2].  

 

 

3. Resultados 
Com o ensaio de reologia pudemos obsrvar o efeito  

de adições de Sr(NO3)2 e de MgCl2 sobre a viscosidade 

aparente e a tensão de escoamento da suspensão (Fig.1). 

 
Figura 1 - a) Viscosidade aparente e b) tensão de 

escoamento em função do volume de soluções 0,5 Mol/l de 

Sr(NO3)2 e de MgCl2. 

A figura 2 mostra o suporte cerâmico de alumina 

depois de gelificado dentro da caixa Glovebox, antes e 

depois de ser sinterizado. 

 
Figura 2 - a) Suporte para catálise a verde e b) 

Suporte sinterizado. 
 

4. Conclusões  
Os experimentos permitiram produzir espumas de 

alumina que se mantiveram estáveis até a reação de 

gelificação se completar. A porosidade variou entre 

88% e 92%, proporcionando estruturas celulares 

adequadas para o uso como suporte. Nas próximas 

etapas será feito o recobrimento dos suportes com o 

catalisador e testes de transesterificação. 
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