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INTRODUÇÃO 

  

         A glicerina é um subproduto da transesterificação de óleos e gorduras 

para produção de biodiesel. Com o crescente incremento de glicerina no 

mercado devido ao rápido avanço na capacidade produtiva de biodiesel, o 

desenvolvimento de novas alternativas para a transformação do glicerol 

tornam-se imprescindíveis para viabilização ambiental e econômica do 

biodiesel.  

      O projeto estudou os catalisadores do tipo MCM-41 visando a 

esterificação do glicerol com os seguintes objetivos: 

      1. Estudar a síntese e caracterização de zeólitas do tipo MCM-41 para 

aplicações como catalisadores da transesterificação de ácidos graxos. O 

estudo compreendeu a avaliação dos procedimentos de síntese frente à 

atividade catalítica da esterificação do glicerol com ácidos graxos. 

      2. A caracterização físico-química destes sistemas catalíticos, para um 

melhor esclarecimento e detalhamento das estruturas, assim como a 

estabilidade obtida. Foram empregadas técnicas como: análise das 

propriedades texturais por adsorção de nitrogênio (BET), difração de raios-x 

(DRX), análise termogravimétrica (TGA). 

 

 

MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

    Preparação de MCM-41 de sílica pura, em que foi utilizado silicato de 

tetrametilamônio, sem contaminação de silício. Preparação de AL-MCM-41, 

um aluminosilicato preparado com adição de isopropóxido de alumínio. 

RESULTADOS 

Apoio 

 

 

 
CONCLUSÕES 

 

    Embora as sínteses tenham ocorrido com uma razão molar CTA/Si 

inferior à desejada e relatada na literatura como adequada para obtenção 

de mesofases hexagonais (resultados de TG com DTG), as mesofases 

desejadas foram obtidas trabalhando-se as condições de remoção do 

direcionador (resultados de DRX) em materiais com elevada área 

superficial (resultados de isotermas de BET). Os resultados de TG e DTG 

mostraram que em S01, aluminossilicato mesoporoso, a incorporação de 

Al na estrutura foi elevada, resultando numa razão Si/Al baixa.  

 

 

 
  Etapas de  caracterização do catalisador:  

Tabela2: Áreas superficiais Específicas de BET para silicatos e aluminossilicatos 

sintetizados. 

. 

• TG e DTG: Foram realizadas em um aparelho Thermogravimetric Analyser 

TGA7 Perkin Elmer, sob fluxo de nitrogênio ou ar sintético, em panela de 

platina com taxa de aquecimento de 20°C.min-1  

 

• DRX (Difração de raios-X): Utilizou-se de um difratômetro Philips X’-Pert 

com faixa de varredura de 5 a 90°, corrente de 25mA, voltagem de 35kV e 

radiação de CuKα. 

 

• Área Superficial Específica por BET: As análises foram realizadas em um 

aparelho Micromeritics Flowsorb 2300 utilizando-se nitrogênio como adsorbato, 

sendo a pressão barométrica de 760 mmHg e a pressão de saturação de 775 

mmHg e a temperatura de 0°C. As amostras calcinadas foram aquecidas a 

300°C antes da análise. 

Figura1: Termograma (TG) e Termograma Diferencial (DTG) do Aluminossilicato S01. 

 

Tabela1: Distâncias Interplanares nos Aluminossilicatos Mesoporosos Sintetizados 

obtidas pelo DRX. 

. 
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