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RESUMO 

 

Sílica mesoporosa, bem ordenada, tipo KIT-6 foi sintetizada pelo método de co-

condensação e funcionalizada com grupos ácido sulfônico e também com Zircônio. Os 

materiais sintetizados foram caracterizados por difração de raios X em baixo ângulo (SAXS), 

microscopia eletrônica de transmissão (TEM), espectroscopia FT-IR, análise 

termogravimétrica, RMN de estado sólido de 
13

C, RMN de estado sólido de 
29

Si, Difração de 

raios X (XRD), análise elementar e por medidas de adsorção-dessorção de N2. A Difração de 

raios X de baixo ângulo confirmou a formação de material mesoporoso bem ordenado tipo 

KIT-6. A análise BET mostrou uma área superficial elevada e a formação de suporte bem 

ordenado. A análise de DRX demonstrou que o Zr incorporado ocorreu quase completamente 

como fase de ZrO2 e depois da calcinação foi convertida principalmente para a forma de ZrO4 

no KIT-6. O material KIT-6 funcionalizado com grupos ácido sulfônico foi então utilizado 

como catalisador ácido heterogêneo para a transesterificação do óleo da amêndoa da castanha 

de caju com butanol para produzir biodiesel. O comportamento de reutilização do catalisador 

foi também demonstrado. Como resultado, o catalisador ácido KIT-6 propilsulfônico mostrou 

uma boa atividade catalítica, tendo um rendimento em éster butílico superior a 70%, 

determinado por espectroscopia de RMN de 
1
H em 6 h de reação com uma razão molar 

(30:1), a 140 ° C e uma massa de catalisador a 6% em peso em relação ao óleo de partida. O 

catalisador ácido KIT-6 propilsulfônico pode ser reciclado e reutilizado durante pelo menos 

três ciclos sem diminuição significativa da atividade e estabilidade, além disso, não houve 

formação de subprodutos.  

 

Palavras-chave: 1. Biodiesel. 2. Sílica mesoporosa. 3. Catálise heterogênea. 4. 

Transesterificação 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Well-ordered KIT-6 mesoporous silica was synthesized through a co-condensation method 

and functionalized with sulfonic acid groups and also with zirconium. The synthesized 

catalysts were characterized by small-angle X-ray diffraction (SAXS), transmission electron 

microscopy (TEM), FT-IR spectroscopy, Thermogravimetric analysis, 
13

C solid-state NMR, 

29
Si solid-state NMR, wide-angle X-ray diffraction (XRD), elemental analysis and N2 

adsorption-desorption measurements. Small angle X-ray diffraction spectroscopy confirmed 

formation of well-ordered mesoporous KIT-6 material. The BET analysis showed a high 

surface area and well-ordered support formed. The XRD analysis demonstrated the loaded Zr 

existed almost wholly as ZrO2 phases and after calcination converted mainly to the form of 

ZrO4 phase on KIT-6. The material KIT-6 functionalized with sulfonic acid groups was then 

used as acid heterogeneous catalyst for the transesterification of cashew nut oil with butanol 

to produce biodiesel. Reusability behavior of the catalyst was also demonstrated. As a result, 

KIT-6 propylsulfonic acid catalyst has shown a good catalytic activity. The catalyst is able to 

produce a yield to butyl ester over 70% as determined by 
1
H NMR spectroscopy in 6 h of 

reaction with a molar ratio (30:1), 140 °C and a 6 wt% of catalyst mass relative to starting oil 

mass in the reaction. KIT-6 propylsulfonic acid catalyst could be recycled and reused for at 

least three cycles without significant decrease in activity and stability. In addition, there was 

no by-product. 

Keywords: 1.Biodiesel. 2. Mesoporous silica. 3. Heterogeneous catalysis. 4. 

Transesterification 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A poluição do ar constitui-se como um dos mais sérios problemas ambientais em 

todo o mundo. O crescimento populacional provoca alto uso de energia derivada do petróleo 

resultando em elevada emissão de poluentes na atmosfera [1]. O aumento progressivo em 

consumo de energia, motivado pela facilidade de acesso aos meios de transporte, juntamente 

com o iminente esgotamento das reservas de combustíveis fósseis em várias regiões 

produtoras, tem promovido em todo o mundo um interesse na produção de combustíveis a 

partir de fontes renováveis [2-3]. Na identificação de uma fonte alternativa de energia, no 

entanto, todas as preocupações ambientais relevantes, incluindo sustentabilidade, 

biodegradabilidade e aquecimento global, devem ser levadas em devida consideração. Nesse 

contexto, entre as muitas fontes possíveis, o biodiesel, um combustível derivado de óleo 

vegetal, atrai a atenção como promissor a ser substituído por óleo diesel convencional [4].  

Em geral, os óleos vegetais possuem elevada viscosidade que os tornam 

inadequados para uso direto na maioria dos motores a diesel. Com intuito de reduzir essa alta 

viscosidade, é comum a transformação dessas matérias-primas através do processo 

denominado transesterificação [5-8]. No processo de transesterificação, ocorre reação entre o 

triglicerídeo (óleo) e um álcool formando um alquil éster (biodiesel) como produto principal e 

glicerina (glicerol) como subproduto. Para o processo reacional, diferentes tipos de álcoois 

podem ser utilizados incluindo metanol, etanol, propanol, butanol e amil-álcool [9]. Para 

aumentar a eficiência e o tempo de reação um catalisador é adicionado. A natureza do 

catalisador empregado durante a transesterificação é fundamental na conversão dos 

triglicerídeos a biodiesel [7]. Como resultado, diferentes catalisadores tais como ácidos, bases 

ou enzimas têm sido empregados nesse processo. Os catalisadores normalmente utilizados são 

homogêneos ou heterogêneos. Os catalisadores homogêneos usados para a produção de 

biodiesel são classificados em dois tipos: alcalinos e ácidos [10].  

Os catalisadores homogêneos alcalinos são adequados para óleos virgens 

contendo menos ácidos graxos livres, pois altas concentrações desses ácidos graxos causa 

saponificação levando a formação de sabão e dificuldades no processo de separação. Já os 

catalisadores homogêneos ácidos são mais adequados para óleos de cozinha usados, os quais 

contêm altas concentrações de ácidos graxos livres [2]. Esses catalisadores homogêneos são 

corrosivos e não podem ser reutilizados. Além da recuperação da glicerina ser difícil, a água 

residual produzida no processo necessita ser tratada [3,11,12] . 
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Devido aos problemas de contaminação causados pelo uso de catalisadores 

homogêneos, eles, embora efetivos, geram a necessidade da implementação de bons 

protocolos de separação e purificação dos produtos, o que se traduz em custos de produção 

mais elevados [13]. Dessa forma, a remoção, manipulação e disposição dos resíduos 

corrosivos têm motivado uma serie de estudos em relação ao desenvolvimento e aplicação de 

sistemas catalíticos heterogêneos [14,15]. Como resultado, um grande número de 

catalisadores heterogêneos foi explorado e muitos mostraram bom desempenho catalítico. 

Alguns desses catalisadores incluem entre outros: óxidos [16], zeólitas [17], heteropoliácidos 

suportados [18], resinas ácidas, resinas sulfônicas de troca iônica [19], hidrotalcitas [20], 

materiais mesoestruturados [21], etc.  

As principais vantagens dos catalisadores heterogêneos são a fácil separação, 

reutilização, baixa corrosão, e o fato de eles serem mais ecológicos. Além disso, esses 

catalisadores têm provado serem ativos tanto em reações de esterificação como 

transesterificação [22]. Seus produtos não contêm impurezas e o custo final da separação pode 

ser reduzido. Em outras palavras, o uso de catalisadores heterogêneos permite que um 

processo mais ecológico seja usado para a produção de biodiesel. O uso de catalisadores 

heterogêneos permite a concepção de um processo eficiente e contínuo, e melhora a economia 

de produção do biodiesel [23]. O uso desses catalisadores não produz sabão através de 

neutralização dos ácidos graxos livres simplificando, portanto o processo de pós-tratamento 

[24]. Os catalisadores heterogêneos ácidos, por exemplo, são potencialmente atrativos porque 

eles podem catalisar a transesterificação tanto de óleos vegetais quanto de gordura animal 

com altas concentrações de ácidos graxos livres e água, como óleos de frituras, sem a 

formação de produtos indesejáveis [25].  

Dentre os catalisadores ácidos sólidos usados para transesterificação, os materiais 

mesoestruturados funcionalizados com grupos sulfônicos tem atraído considerável atenção 

devido à uniformidade de seus poros, sua elevada estabilidade térmica e a possibilidade de se 

controlar sua hidrofobicidade bem como a concentração dos sítios ácidos [17, 26, 27]. Muitos 

artigos foram publicados descrevendo o uso desses suportes mesoestruturados modificados 

como MCM-41[28, 29] e SBA-15 [30, 31], por exemplo. Melero e colaboradores [21] 

mostraram que a sílica SBA-15-PrSO3H é um catalisador reciclável e promissor, utilizando-os 

na transesterificação de vários óleos vegetais, eles enfatizam a possibilidade de controle tanto 

da acidez quanto da hidrofobicidade do catalisador. Ambos os suportes citados tem efeito 

positivo no aumento da dispersão da fase ativa e na estabilidade do efeito de lixiviação. 
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Outros suportes inorgânicos a base de sílica como KIT-6, com diâmetro de poros ajustáveis 

foram também usados para preparar mesoestruturas ácidas modificadas. 

Materiais mesoporosos tipo KIT-6 exibem melhores características para 

imobilização de biomoléculas. Isso está relacionado à melhor difusão dentro de sua estrutura 

cúbica interconectada. De acordo com a literatura a estrutura única do KIT-6 é superior a 

outros suportes sólidos devido a sua rede tridimensional formada por canais interconectados, 

oferecendo sítios mais atrativos e resistência à aglomeração, permitindo que mais moléculas 

reagentes se difundam pelos poros [32, 33]. 

 Levando-se em consideração os aspectos citados acima, este trabalho relata a 

síntese, caracterização e aplicação de sílica mesoporosa tipo KIT-6, como catalisador na 

reação de transesterificação do óleo da amêndoa da castanha de caju com butanol. O butanol é 

ambientalmente vantajoso em relação ao metanol (usado mais frequentemente como reagente 

na produção de biodiesel), pois é obtido a partir de fonte renovável [34], enquanto que o 

metanol é obtido a partir de fontes minerais.  
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2   REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Materiais mesoporosos 

 

Materiais mesoporosos são definidos como materiais que apresentam diâmetro de 

poros entre 2 e 50 nm [35,36], e os materiais cujas classificações estão acima e abaixo desses 

valores são considerados macroporosos e microporosos, respectivamente [37,38,39]. Os 

primeiros materiais mesoporosos foram sintetizados aproximadamente na década de 70, mas 

não tiveram a atenção merecida até que foram redescobertos pelos pesquisadores da Mobil Oil 

Corporation em 1992, os quais inventaram os Materiais Cristalinos Mobil, a MCM (Mobil 

Composition of Mater) [40,41]. Esses materiais constituem uma família formada por três 

fases distintas: uma apresenta fase hexagonal pertencente ao grupo espacial P6mm, 

denominada MCM-41, a segunda fase é cúbica apresentando simetria Ia3d, denominada 

MCM-48 e a terceira fase é lamelar instável, denominada MCM-50 (Figura 1) [42].  

Desde então, o campo de pesquisa desses materiais cresceu extraordinariamente e 

ganhou interesse em uma ampla área de aplicações incluindo biomedicina, microeletrônica, 

sensores, catálise, separação e óptica [43,44]. Isto está ilustrado aqui pelo número de 

publicações e área de aplicação com a palavra chave “mesoporous materials” na base de 

dados do Scopus na Figura 2. Este interesse deu-se principalmente devido às propriedades 

únicas desses materiais tais como elevada área superficial, grande concentração de grupos 

ativos na superfície, e estreita distribuição de tamanhos de poros juntamente com as formas 

relativamente simples de controlar as características deles tais como, tamanho de poros, 

orientação desses poros e sua composição química [42,45].  

 

Figura 1. Principais representantes da família M41S, (a) MCM-50, (b) MCM-48 e (c) MCM-41. 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Adaptado de Fröba et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 3216.  [Ref 42]  
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Figura 2. Número de publicações sobre materiais mesoporosos e suas respectivas áreas de aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Scopus  

 

Dentre os materiais mesoporosos descobertos inicialmente, as sílicas mesoporosas 

isto é, MCM-41 [46], HMS [47,48], FSM-16 [49], SBA-15 [50] dentre outras, são bem 

conhecidas e discutidas na literatura [51,52,53]. Embora exista alguma diferença nas 

condições de síntese e nas propriedades estruturais dessas sílicas, a estratégia básica de síntese 

é similar em todos os casos e é baseado em montagens supramoleculares (micelas) de 

moléculas anfifílicas formadoras de modelos de estruturas ordenadas, isto é, fases cúbicas, 

hexagonais ou lamelares.  

Basicamente, o material inorgânico é reticulado na presença de um agente 

direcionador de estrutura e endurece. Então, o agente direcionador de estrutura é removido 

por calcinação ou dissolução, usando-se um solvente apropriado, resultando no material 

mesoporoso desejado [52,54]. Os direcionadores mais utilizados são surfactantes neutros, 

catiônicos ou aniônicos, além de aminas de cadeias longas.  

Um número de diferentes parâmetros, incluindo a escolha da molécula precursora, 

a escolha da molécula anfifílica, presença de íons específicos e velocidade de condensação 

(governados principalmente pelo pH e temperatura) influenciam no tipo de estrutura 

mesoporosa que será formada [54]. Contudo, o grande progresso dos grupos que se dedicam 

ao desenvolvimento de materiais mesoporosos não teria ocorrido sem os estudos paralelos do 

comportamento de soluções de surfactantes. 

 

2.2  Surfactantes: Agentes Direcionadores de Estrutura 
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Surfactantes são compostos de caráter anfifílico, isto é, eles são constituídos de 

uma extremidade hidrofílica e outra hidrofóbica que podem ser classificados como aniônicos, 

catiônicos, e não iônicos. Surfactantes catiônicos quaternários, CnH2n+1N(CH3)3Br (n = 8-22), 

geralmente são eficientes na síntese de silicatos mesoporosos ordenados. Outros exemplos de 

templates utilizados na síntese desses materiais mesoestruturados são os surfactantes gemini, 

bolaform, multihead group (grupos com extremidades/cabeças múltiplas) e mais recentemente 

surfactantes catiônicos fluoretados têm sido reportados [55-57]. Surfactantes catiônicos têm 

excelente solubilidade, elevados valores de temperatura micelar crítica (CMT) e podem ser 

usados tanto em meio ácido como básico. Entretanto, são tóxicos e caros. Os não-iônicos 

estão disponíveis em uma ampla variedade de estruturas químicas diferentes, são atóxicos, 

biodegradáveis e possuem preços acessíveis. 

Quando a concentração de um surfactante é baixa em uma solução aquosa, ele 

existe apenas como moléculas simples separadas na interface água/ar. Com o aumento da 

concentração, as moléculas do surfactante se agregam para formar as micelas a fim de 

diminuir a entropia do sistema [58,59]. Nesse contexto, a fase estrutural dos materiais 

mesoporosos (Figura 3) é baseada no fato de que as moléculas do surfactante são distintas 

entre si como componentes muito ativos com estruturas variáveis de acordo com o aumento 

da concentração.  

 

Figura 3. Sequência de fases para um sistema binário água/surfactante. CMC= Concentração Micelar Crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem adaptada de Alothman, Materials, 2012, 5, 2874. [Ref 58] 

 

A formação de uma fase particular em solução aquosa de surfactante a uma dada 

concentração depende não somente das concentrações, mas também da natureza desse 

surfactante, como o tamanho da cadeia hidrocarbônica, da extremidade hidrofílica, e do 

contra-íon no caso dos surfactantes iônicos. Além disso, outros fatores como pH, temperatura, 
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força iônica, solvente, outros aditivos (isto é, compostos orgânicos) irão influenciar essa 

formação.  

Uma categoria de surfactantes catiônicos se destacou por suas propriedades únicas 

em solução aquosa. São os surfactantes gemini, reportados por Zana e colaboradores [60,61], 

que sintetizaram surfactantes diméricos e triméricos nos quais duas ou três espécies de 

amônio quaternário estão ligadas ao nível das extremidades por um espaçador hidrocarbônico. 

Assim, um surfactante gemini pode ser definido como uma classe de surfactantes feita por 

duas porções hidrofílicas que podem ser idênticas ou diferentes, tendo a estrutura de um 

surfactante convencional (monomérica) conectada por um grupo espaçador [62]. O grupo 

espaçador pode ser hidrofóbico (alifático ou aromático) ou hidrofílico (poliéter), curto (dois 

grupos metilenicos) ou longo (acima de 20 ou mais grupos metilênicos), e rígido ou flexível.  

A Figura 4 mostra uma representação esquemática de surfactantes gemini. Os 

pesquisadores têm sido motivados pelas vantagens desses surfactantes sobre os convencionais 

com relação a varias aplicações, ou seja, sua maior superfície de atividade, menores valores 

de concentração micelar crítica, e propriedades viscoelásticas úteis tais como espessura 

efetiva [63].  Além de sua importância para as aplicações em diversos sistemas como modelos 

estruturais, o comportamento desses surfactantes é qualitativamente diferente em vários 

aspectos do que os surfactantes regulares, impondo desafios para as atuais teorias de 

organização cooperativa desses surfactantes [61,64].  

 

Figura 4. Representação esquemática de surfactantes gemini (a) dimérico, (b) bolaform e (c) trimérico 

 

 

 

 

 

Fonte: Figura adaptada de R. Zana. Adv Colloid Interface Sci 97, 2002, 205. [Ref 62] 

 

As tentativas de correlacionar as propriedades de agregados com as características 

moleculares do surfactante são importantes para o desenvolvimento de novos sistemas 

tensoativos para aplicações específicas. Sendo assim, o desenvolvimento de surfactantes 

baseados em fontes naturais renováveis vem recebendo reconhecimento na indústria, 

principalmente de cosméticos e detergentes. Uma ampla variedade desses surfactantes tem 
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sido desenvolvida e a produção dessas moléculas inteiramente naturais pode substituir os 

surfactantes usados convencionalmente.  

Nessa perspectiva, surfactantes derivados de carboidratos e óleos vegetais são de 

especial interesse por causa de sua produção a partir de recursos renováveis e suas 

propriedades ecológicas favoráveis (eles são, por exemplo, biodegradáveis). Estas 

propriedades os tornam interessante como substitutos de outros agentes tensoativos que são 

potencialmente prejudiciais à saúde e ao ambiente [65,66]. Membros importantes desta 

família são alquil poliglicosídeos (APGs), os quais têm sido relatados por aproximadamente 

120 anos [67]. Alquil poliglicosídeos são considerados surfactantes verdes e bons substitutos 

dos biosurfactantes que são eficazes para acelerar e melhorar a qualidade da compostagem, 

mas que são caros e tem uso proibido em adubos microbianos [68].  

Alquil poliglicosídeos também tem atraído interesse na suplementação dietética 

de animais [69]. Os surfactantes aniônicos como o lauril sulfato de sódio e o dodecil sulfato 

de sódio são extensivamente utilizados em cosméticos, embora sejam irritantes para a pele 

[70,71].
 
Dessa forma, há a necessidade de novos surfactantes substitutos que não sejam tão 

agressivos e os alquil poliglicosídeos, surfactantes não-iônicos, apresentam-se como bons 

candidatos. A síntese inicial de alquil poliglicosídeos era e ainda é realizada por dois tipos de 

matéria prima: carboidratos e álcoois graxos derivados do petróleo. No entanto, novos 

materiais têm substituído os álcoois graxos derivados do petróleo por óleos vegetais [72,73]. 

2.3  Mecanismo de formação das sílicas mesoporosas 

 

Como mencionado anteriormente um método para se obter materiais porosos 

mesoestruturados é pelo uso de uma substancia que produz espaços vazios no material a qual 

será removida no final do processo de síntese. Essa substancia é denominada de Agente 

Direcionador de Estrutura (SDA) e o processo é normalmente classificado como síntese via 

“template”. Nesse processo o precursor do material final condensa em torno do SDA até a 

formação de uma estrutura estável e após isso o surfactante é removido gerando espaços 

vazios que constituem os poros do material (Figura 5).  

O esquema de preparação de materiais mesoporosos ilustrado na Figura 5 inclui 

duas rotas de síntese. A rota A representa o processo denominado auto-organização 

cooperativa em que o precursor de sílica e o surfactante (SDA) [74,75] são misturados 

primeiro, e em seguida a superfície da micela no precursor de sílica evolui de esfera para 

haste formando aglomerados por meio de interações fracas não covalentes incluindo ligações 
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de hidrogênio, forças de Van der Waals e atrações eletrostáticas. Por meio de polimerização 

contínua e condensação da sílica precursora, a mesoestrutura ordenada é finalmente formada. 

A rota B representa outro procedimento que é chamado processo de direcionamento por 

cristal líquido, que foi primeiro proposto por cientistas da Mobil Corporation. Esse 

mecanismo considera que as moléculas do surfactante, ao se organizarem em cristais líquidos, 

formam tubos micelares funcionando como moldes da estrutura do composto. 

Posteriormente, ocorre a incorporação da sílica em redor dos referidos tubos e a 

sua condensação adicional que leva à formação da estrutura do material. A estrutura e o 

comportamento da fase desses compostos mesoestruturados depende da natureza da molécula 

do surfactante e da sílica precursora [54, 76-78].  

 

Figura 5. Duas estratégias sintéticas de materiais mesoporosos: (A) auto-organização cooperativa e (B) processo 

de direcionamento via cristal liquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem adaptada de Wan, Y. e Zhao, D. Chemical Reviews, 2007, 107, 2821. [Ref 55] 

 

Diversas interações na interface sílica/surfactante foram observadas e investigadas 

a fundo, com o intuito de estabelecer os mecanismos de formação desses materiais. Stucky e 

colaboradores (1994) propuseram diversos tipos de interações que atuam no mecanismo de 

formação desses sólidos como mostra a Figura 6.  Essas rotas são denominadas em particular 

como rotas alcalinas (S
+
I
-
), rotas ácidas (S

+
X

-
I
+
) ou rotas não iônicas (S

0
I
0
) e neutras (N

0
I
0
), 

onde S, I e X representam as micelas orgânicas, espécies inorgânicas e ânions haletos, 

respectivamente [79-82]. 
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Figura 6. Interações entre as espécies de sílica e o surfactante considerando as rotas de síntese em meio ácido, 

básico ou neutro. (a) ligação do silicato com o surfactante catiônico, (b) ligação do silicato protonado com 

surfactante cationico, (c) ligação do anion silicato com o surfactante aniônico, (d) ligação do silicato protonado 

com surfactante aniônico, (e) e (f) interação do silicato com surfactante neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem adaptada de Hoffmann e col. Angewandte Chemie. 2006, 45, 3216. [Ref 42] 

 

Na Figura 6 é também possível observar as possibilidades de interações que 

podem atuar durante o processo de formação das sílicas mesoporosas, como pode ser visto em 

(a, b) quando o direcionador utilizado é catiônico, sendo que em (a) os ânions silicatos (I
-
) 

combinam-se com surfactantes catiônicos (S
+
) sob condições ácidas através de forças de 

Coulomb. Em (b) a formação ocorre sob condições ácidas e nesse caso torna-se necessário a 

presença de um contra-íon, geralmente um íon halogênio (Cl
-
, Br

-
 e I

-
), para manter as 

interações efetivas nessa interface. Nas situações (c) e (d) o surfactante é aniônico sendo 

necessário um mediador de carga quando o processo ocorrer em meio básico. Como pode ser 

observado no caso (c) um íon M
+
 deve ser utilizado para equilibrar as cargas negativas nas 

espécies de sílica. Dessa forma as interações dominantes nas rotas de (a) até (d) são de 

natureza eletrostática. Os mecanismos cujas interações são por ligações de hidrogênio estão 

representados por (e) e (f) [42]. 
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Esses mecanismos foram propostos por Pinnavaia e colaboradores [83] para 

preparar silicatos mesoporosos sob condições neutras. Esse é o caso quando surfactantes não 

iônicos são utilizados (por exemplo, S
0
 – amina de cadeia longa; e N

0
 – polímero do tipo PEO 

(óxido de polietileno), com espécies de sílica não carregadas ou quando pares de íons estão 

presentes. Os processos cujas interações são descritas acima são classificados como método 

dos endodirecionadores (soft-matter templating).  

No método do exodirecionador, um sólido poroso é utilizado como direcionador 

em vez do surfactante. Existem muitos tipos de interações entre surfactante e o precursor. 

Entretanto, outras condições de síntese, tais como temperatura ou acidez, podem influenciar 

nas forças de interação e trazer pequenas mudanças no diâmetro de poros e regularidade 

estrutural [42,55]. 

 

2.4  Modificação química das sílicas mesoporosas 

 

A modificação química da superfície de sílica pode ser obtida a partir de vários 

métodos. Em geral existem duas abordagens para modificação de superfície isto é, o 

“grafting” em que os grupos funcionais são inseridos numa fase pós-síntese e a co-

condensação, na qual os grupos funcionais são inseridos juntamente com a fonte de sílica 

também conhecida como síntese direta. Ambos os métodos se baseiam na ligação covalente 

entre os grupos funcionais e a estrutura de sílica [84-86].  

No processo de pós-síntese são necessárias duas etapas experimentais. 

Inicialmente, a sílica mesoporosa é obtida em sua forma pura e os grupos funcionais são 

inseridos em uma segunda etapa, como mostra a Figura 7. Esse método de modificação possui 

a vantagem de reter a mesoestrutura inicial da sílica, considerando que o revestimento das 

paredes é acompanhado por uma redução de porosidade no material híbrido. Contudo, se os 

organosilanos reagirem preferencialmente nas entradas dos poros no estágio inicial do 

processo de síntese, a difusão de moléculas mais distantes para o centro dos poros pode ser 

prejudicada. Isso leva a uma distribuição não homogênea e a um baixo grau de ocupação 

[39,42].  

O método de co-condensação foi relatado pela primeira vez por dois grupos de 

pesquisa em 1996, Burkett e col. [87] e Macquaire e Col. [88]. Esse modo de síntese 

possibilita uma melhor e mais homogênea distribuição dos grupos orgânicos na superfície dos 

poros da sílica. Além disso, acredita-se que a estabilidade dos materiais preparados por co-
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condensação seja melhor que aqueles preparados por pós-síntese, apesar de ele produzir 

materiais com mesoestrutura menos ordenada [89]. Esse método, porém, limita a forma de 

remoção do surfactante do interior da estrutura. Dessa forma, para remover o surfactante 

fazem-se lavagens ou extração com solvente para manter os grupos funcionais na superfície 

dos poros. 

 

Figura 7.  Principais métodos de modificação química das silicas mesoporosas: (A) método pós-síntese (grafting) 

e (B) método de co-condensação (síntese direta). R = cadeia orgânica.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem adaptada de Angewandte Chemie. 2006, 45, 3216. [Ref 42] 

 

Esses materiais fascinantes tendem a despertar ainda mais o interesse em 

desvendar intrigantes mecanismos de formação e estruturas, juntamente com a utilização de 

novos compostos direcionadores. Controle apropriado dos parâmetros de síntese, a elucidação 

do mecanismo de formação e minuciosa caracterização dos materiais porosos são essenciais 

para conduzir a implementação bem sucedida desses materiais em processos químicos 

industriais. A área em que materiais mesoporosos estão sendo aplicados com frequência é em 

catálise heterogênea [90].  

Sabe-se que materiais mesoporosos puros, tais como SBA-15, MCM-41, são 

quimicamente inertes e tem baixa atividade catalítica [3,91]. Então, essas peneiras 

moleculares dopadas com Zr, Cr, V, Mn entre outros, tem atraído bastante a atenção para 

obtenção de catalisadores ácidos. Sílica mesoestruturada SBA-15 contendo zircônio mostrou 

uma excelente atividade catalítica em reações ácidas, boa estabilidade e fácil regeneração 

após a calcinação. Todas essas propriedades, juntamente com a estrutura de poros abertos 

característicos da SBA-15 que reduzem as limitações de transferência de massa parecem 

Extração/Calcinação 
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corresponder à exigência de um catalisador ácido sólido para ser usado para a produção de 

biodiesel, por exemplo [43,53].  

Uma das mais importantes propriedades das sílicas mesoporosas reside no 

potencial de modificação da sua superfície química pela incorporação de grupos orgânicos. A 

adição desses grupos na superfície do poro gera materiais mesoporosos híbridos com melhor 

estabilidade térmica, mecânica e química. Especialmente, materiais mesoporosos 

funcionalizados com grupos tiol têm atraído bastante a atenção, pois eles são bons 

adsorventes para metais pesados e também podem agir como catalisadores ácidos após a 

oxidação do tiol a um grupo sulfônico [30,92].  

Esses materiais funcionalizados com grupos sulfônicos são promissores 

catalisadores sólidos e foram testados em várias reações de catálise ácida. Dentre as sílicas 

mesoporosas relatadas na literatura, KIT-6 [93,94] tem estado em evidência devido as suas 

características marcantes. As sílicas tipo KIT-6 exibem uma estrutura tridimensional com 

simetria cúbica com rede bicontínua e interpenetração de canais. Isso proporciona espaços 

abertos para acesso direto de espécies sem bloqueio dos poros, devido sua rede de canais 

tridimensionais.  

 

2.5 Sílica Tipo KIT-6 

 

Kleitz et al desenvolveram um novo tipo de sílica mesoporosa a qual foi 

denominada KIT-6 [95]. Sua estrutura consiste em um sistema de redes tridimensionais 

bicontínuas e interpenetrantes de canais, que oferecem sítios mais ativos e resistência à 

aglomeração, permitindo assim uma maior reatividade e difusão de solução precursora através 

dos canais de poros sem o bloqueio dos mesmos [96,97].  

Sakamoto e colaboradores observaram que existe um sistema de microporos 

complementar (cerca de 1,8 nm) e que forma interligação entre os dois sistemas de poros 

principais do KIT-6 num ponto plano especial [98]. Ren e col. verificaram que a estrutura dos 

poros de KIT-6, incluindo o tamanho dos poros e o volume de microporos, pode ser ajustada 

simplesmente mudando as temperaturas de calcinação. Eles também sintetizaram um óxido de 

metal poroso bimodal usando KIT-6 e propuseram que o sistema de microporos compensador 

deve influenciar parcialmente a formação de poros do material de óxido de metal [99]. 

. 
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A estrutura única do KIT-6 é superior a outros suportes sólidos. Este catalisador 

exibe parâmetros texturais extremamente bons [100,101] como área superficial elevada, 

volume de poros elevado, alta estabilidade química para reutilização e diâmetro de poros 

ajustável simplesmente mudando a temperatura de envelhecimento [95,102].  

Sílica mesoporosa KIT-6 é uma espécie de material, que tem uma estrutura bem 

ordenada, tridimensional simétrica cúbica tipo Ia3d. Sua estrutura de poros é semelhante à do 

MCM-48, mas o diâmetro de poro é muito maior do que o posterior [103,104]. Apesar de suas 

excelentes qualidades estruturais e texturais, a sílica tipo KIT-6 pura tem uma estrutura 

eletronicamente neutra e apresenta apenas poucos sítios ácidos de Brönsted e Lewis. A fim de 

melhorar a acidez, tanto átomos de metais como grupos orgânicos são incorporados na sua 

estrutura por síntese direta e também por pós-síntese. 

Materiais mesoporosos tipo KIT-6 exibem características melhoradas para 

imobilização de biomoléculas (por exemplo, enzimas), as quais estão relacionadas com uma 

melhor difusão dentro da estrutura cúbica interligada desse material. Portanto, a hipótese de 

que a funcionalização de KIT-6 com ácido sulfônico e suas variantes podem oferecer 

catalisadores sólidos adaptados para a difusão de moléculas ácidas graxos livres, que são 

volumosas, durante os processos de esterificação e transesterificação empregados na produção 

de biodiesel. Como o KIT-6 é um material muito recente no que diz respeito ao interesse da 

investigação, a sua aplicação à catálise ainda não foi totalmente explorada. 

. 

3  BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

Com o crescimento da população mundial é crescente o uso de energias derivadas 

do petróleo resultando em emissões elevadas de poluentes na atmosfera. A redução das 

reservas de combustíveis fósseis, aumentando a demanda por diesel e a incerteza de sua 

disponibilidade é considerado ser um importante fator para muitas iniciativas de busca por 

fontes alternativas de energia, as quais podem suprir ou substituir os combustíveis fósseis 

[4,103]. Apesar da disponibilidade de reservas de petróleo, as estimativas atuais mostram que 

o acesso a elas se tornará extremamente difícil em algumas décadas.  

Além do esgotamento dos combustíveis de petróleo, questões ambientais como o 

efeito estufa, o aquecimento global e as mudanças climáticas também são questões a serem 

resolvidas em todo o mundo. Especificamente, o consumo de combustíveis de petróleo na 

geração de energia aumenta a concentração atmosférica de dióxido de carbono (CO2) e outros 

gases de efeito estufa como metano (CH4), óxido nitroso (N2O), etc [3,105]. 
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 De acordo com o que foi exposto, cria-se a necessidade de se desenvolver fontes 

renováveis de energia para a substituição gradual dos combustíveis derivados do petróleo, 

pois além destes serem fontes esgotáveis apresentam um significativo impacto negativo na 

qualidade do meio ambiente, além de poluir o ar e causar mudanças climáticas, geram 

resíduos tóxicos. Nesse cenário, a produção econômica de biocombustíveis tem o potencial de 

compensar as necessidades atuais dos combustíveis de petróleo [106].  

É previsto que em 2050 mais de um quarto do combustível dos transportes no 

mundo será fornecido pelos biocombustíveis. Pois, além de permitir consideráveis reduções 

de gases com efeito de estufa no setor dos transportes, os biocombustíveis podem contribuir 

substancialmente para a segurança e desenvolvimento socioeconômico. A produção e a 

utilização de biocombustíveis podem além de beneficiar o meio ambiente, também 

proporcionar benefícios, tais como uma maior segurança energética, reduzindo a dependência 

das importações e a volatilidade dos preços do petróleo. Além disso, os biocombustíveis 

podem apoiar o desenvolvimento econômico através da criação de novas fontes de 

rendimento nas zonas rurais [107].  

Em 2014, os biocombustíveis forneceram 10,3% do total da oferta global de 

energia primária e cerca de 3% do total do combustível utilizado no transporte rodoviário 

(numa base energética) [108]. No entanto, em certos países, são alcançadas quotas 

consideravelmente mais elevadas. No Brasil, cerca de metade da energia total fornecida 

provem de fontes renováveis, principalmente energia hidrelétrica, cana-de-açúcar e madeira. 

A bioenergia da cana-de-açúcar é importante; 2012, ela representou 15,4% da oferta nacional 

de energia, ligeiramente superior à contribuição da energia hidrelétrica (13,8%) [107,109].  

Além da produção de biocombustíveis convencionais como o bioetanol e o 

biodiesel, tem havido um crescente interesse no desenvolvimento de novas tecnologias que 

permitam o uso de toda a matéria-prima da biomassa para a produção de biocombustíveis, 

coprodutos e derivados de forma eficiente e sustentável, agregando valor à cadeia produtiva. 

Uma melhor utilização dos resíduos pode aumentar significativamente a produção de 

biocombustíveis, bioenergia e materiais renováveis utilizando a mesma quantidade de 

biomassa e área cultivada. Além disso, espera-se que uma maior diversificação do portfólio de 

produtos de bio-refinaria irá melhorar a sua robustez contra flutuações do mercado e 

certamente expandir a produção [107]. 
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3.1  Biodiesel 

 

O uso de biodiesel como combustível para os motores a diesel existentes tem 

recebido muita importância nas últimas décadas [104]. Biodiesel é um combustível produzido 

a partir de óleos vegetais, gordura animal ou óleos vegetais residuais e tem sido amplamente 

estudado. Esse combustível apresenta diversas vantagens quando comparado ao diesel 

convencional derivado do petróleo, entre elas é derivado de fontes renováveis, é 

biodegradável, não tóxico, apresenta baixa emissão de poluentes e pode ser usado nos motores 

em modificação [110,111,112].  

Quimicamente, biodiesel consiste em um alquil éster de ácidos graxos de cadeia 

longa – FAME (Fatty Acid Methyl Ester) – derivado a partir da transesterificação (Figura 8) 

de triglicerídeos ou da esterificação de ácidos graxos livres com alcoóis de cadeia curta, 

geralmente até cinco carbonos [110,113,114]. De acordo com Tariq e col. [2] a 

transesterificação é definida como uma sequência de três etapas consecutivas de reações 

reversíveis. A primeira etapa é conversão de triglicerídeos a diglicerídeos, seguida pela 

conversão de diglicerídeos a monoglicerídeos, e finalmente monoglicerídeos a glicerol, 

obtendo-se como produto uma molécula de éster para cada glicerídeo em cada etapa [7,115]. 

Portanto, a estequiometria da reação requer um mol de triglicerídeo para três de álcool. 

Entretanto, um excesso de álcool é utilizado para aumentar a conversão desses ésteres [116]. 

A reação de transesterificação pode ser catalisada tanto por catalisadores homogêneos quanto 

heterogêneos – os quais podem ser ácidos ou básicos [111].  

 

Figura 8. Transesterificação de triglicerídeos com álcool. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

 

Os ésteres graxos produzidos através de transesterificação são os insumos básicos 

para uma ampla variedade de derivados oleoquímicos com elevado valor agregado. Para o 
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setor energético, a transesterificação de óleos vegetais tem importância estratégica, uma vez 

que os ésteres produzidos a partir de óleos vegetais e alcoóis de cadeia curta (biodiesel) estão 

se tornando um substituto renovável do óleo diesel mineral. 

Diferentes tipos de álcoois podem ser usados no processo de transesterificação 

incluindo etanol, metanol, propanol, butanol e Amil-álcool [5,9]. Atualmente a rota que utiliza 

o metanol é a mais comumente usada no Brasil e no mundo devido ao seu baixo custo, bem 

como por suas propriedades físicas e químicas. Entretanto, como metanol é obtido a partir de 

fonte mineral (isto é, metano) e é altamente tóxico, o ideal é substituí-lo por álcoois 

alternativos [117]. Já o etanol, é produzido a partir de fontes renováveis e considerado não 

tóxico. Entretanto, a reação de transesterificação usando etanol ocorre a uma velocidade baixa 

comparada à que utiliza o metanol devido à alta reatividade do íon metóxido em relação ao 

etóxido. À medida que a cadeia carbônica do íon alcóxido aumenta, um correspondente 

decréscimo em sua nucleofilicidade é observado, resultando em uma redução na reatividade 

[85]. 

Butanol pode ser obtido a partir de materiais biológicos e outras fontes renováveis 

como a cana-de açúcar, por exemplo. A vantagem de se usar o butanol em transesterificação é 

que ele é completamente miscível em óleos vegetais e gorduras animais devido a sua baixa 

polaridade. Consequentemente, reações de transesterificação utilizando butanol são 

monofásicas, isso melhora significativamente a velocidade da reação além de seu rendimento.  

O uso de butanol não tem sido estudado extensivamente. Ele é menos corrosivo, é 

hidrofóbico e tem alto ponto de ebulição (n- butanol 118 ºC) em comparação com etanol (78 

ºC) ou metanol (65 ºC). O alto ponto de ebulição permite o uso de elevadas temperaturas de 

reação sob pressão atmosférica, o que significa que a reação ocorrerá mais rapidamente [118]. 

 

3.1.1 Matérias–primas: óleos vegetais 

  

Existem diversas fontes potenciais para a produção de biodiesel a partir da 

biomassa. Por definição, biomassa inclui todas as frações de produtos biodegradáveis e 

resíduos oriundos da agricultura. Dentre essas diversas fontes utilizadas como matérias-

primas para a produção de biodiesel, podem-se citar os óleos vegetais ou animais e os óleos 

residuais [119]. Os Estados Unidos, Argentina e Brasil empregam óleo de soja como principal 

fonte vegetal, enquanto os países da Europa usam óleo de colza. Malásia, Indonésia, Nigéria e 

Colômbia tem óleo de palma como sua principal fonte de óleo vegetal [120, 121, 122].  
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No Brasil, também são usados diversos outros óleos para a obtenção do biodiesel 

são eles: óleos de milho, mamona, girassol, soja, algodão, palma e pinhão manso. A Figura 9 

mostra as principais fontes de óleos vegetais para a produção de biodiesel no Brasil e as 

principais regiões de produção. 

 

Figura 9. Vegetais candidatos à produção de biodiesel por região no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptada de J.C Bergmann et al. Renew. Sust Energy Rev. 21, 2013, 411. [Ref 5] 

 

Como o biodiesel é um produto do setor energético, o óleo para produzi-lo 

necessita ser de baixo custo e disponível em grandes quantidades. Por ser um país extenso, o 

Brasil apresenta muitas diferenças regionais, tanto no clima como no solo, então, para 

aumentar a disponibilidade de óleo e melhorar o uso de suas fontes regionais, óleos vegetais 

alternativos ao óleo de soja estão sendo considerados [111].  

O Brasil é um grande produtor de caju e essa cultura gera milhares de empregos, 

tanto no campo como na indústria. A cultura do cajueiro chega a movimentar anualmente no 

Brasil mais de 200 milhões de dólares em exportações e representa grande importância 

econômica e social para a região Nordeste brasileira, onde ocupa uma área de 710.000 

hectares, representando 99,5% da produção nacional. Os principais Estados produtores são o 

Ceará, o Rio Grande do Norte, a Bahia e o Piauí sendo que o Estado do Ceará é o maior 

exportador, responsável por 75% do valor exportado [123]. No entanto, o óleo de seu produto 
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principal ainda não esta sendo explorado para a produção de biodiesel.  A amêndoa da 

castanha de caju é rica em óleo que pode ser convertido e constituir mais uma fonte potencial 

alternativa como combustível para motores a diesel. 

 

3.1.2 Castanha do caju 

 

O cajueiro (Anacardium occidentale) é uma árvore pertencente à família 

Anacardiacea. Ela é uma planta nativa originária do nordeste brasileiro e é cultivada em larga 

escala também na África e leste da índia [124]. O Cajueiro é uma arvore resistente, pois pode 

tolerar uma variedade de condições climáticas incluindo longos períodos de seca e solos 

pobres, que se desenvolve muito bem em países de clima tropical [125]. 

 O caju é formado por um pedúnculo, ou pseudofruto, geralmente confundido com 

o fruto por sua aparência exótica e forma piriforme. O pseudofruto é a parte comestível in 

natura do caju e apresenta grande valor nutricional, com altos teores de vitamina C, niacina e 

ferro, sendo utilizados para a fabricação de sucos com destaque à cajuína (suco de caju 

clarificado), vinhos, doces e compotas [126]. O fruto propriamente dito é a castanha de caju 

de onde se obtém a amêndoa.  A amêndoa da castanha de caju apresenta grande valor 

nutritivo, proteínas, grande proporção ácidos graxos poliinsaturados, elevados teores de 

cálcio, ferro e fósforo. Sendo assim ela contem triglicerídeos o que a torna potencial e 

abundante fonte para a produção de biodiesel. Além disso, possui uma película envolvente 

que é removida durante o processamento na indústria, da qual são extraídos alcalóides e 

taninos [127]. A Figura 10 mostra uma fotografia de um cajueiro típico nordestino. 

 

Figura 10. Fotografia de cajueiro. Inseridos no gráfico a flor do cajueiro e a amêndoa da castanha de caju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 
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A casca da castanha de caju é composta por uma camada fina denominada de 

epicarpo. No interior do epicarpo encontra-se o mesocarpo, uma estrutura esponjosa de forma 

alveolar, que contém um alto teor de um óleo viscoso, cáustico, de cor marrom escuro, 

considerado fonte natural de lipídeos fenólicos, conhecido como líquido da casca da castanha 

de caju (LCC) ou, em inglês, cashew nut shell liquid.   Esse líquido pode ser polimerizado em 

uma variedade de formas, o que o torna um material versátil para a indústria com diversos 

usos potencias [128]. A Figura 11 apresenta os principais constituintes presentes no óleo da 

amêndoa da castanha de caju 

 

Figura 11. Óleo da amêndoa da castanha de caju e seus constituintes graxos. 

 

Fonte: autora 

 

O óleo da amêndoa da castanha de caju pode ser extraído por meio de diferentes 

processos (extração por solvente, prensagem) e possui classificação comercial variada, além 

de características físico-químicas e aspecto dependente do tipo de processo adotado.  

Em 2016, a produção de castanhas de caju no Brasil foi de aproximadamente 

230.000 toneladas, que corresponde a um aumento na ordem de 118,6 % em comparação ao 

volume colhido na safra passada. Apesar do grande volume de exportação, que totalizou 

1.151 toneladas em 2016, grande parte da colheita é descartada e pode ser utilizada para a 

extração do óleo [129].     

 

3.2 Transesterificação catalítica: catálise homogênea 

  

A transesterificação de óleos pelo uso de catalisadores pode ser de dois tipos, 

homogênea e heterogênea. Se o catalisador permanece na mesma fase dos reagentes durante a 

reação de transesterificação, ela é uma reação catalítica homogênea. Por outro lado, se 
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catalisador e reagente estão em fases diferentes o processo é denominado catálise heterogênea 

[130]. A catálise homogênea tem maior importância na escala industrial, pois os catalisadores 

são mais ativos, levam menos tempo para a transesterificação e os catalisadores heterogêneos 

são mais uteis em óleos com maior teor de ácidos graxos livres [2].  

Os catalisadores homogêneos usados para a produção de biodiesel são de dois 

tipos, alcalinos e ácidos. Os catalisadores alcalinos são mais adequados em óleos virgens com 

baixo teor de ácidos graxos livres, pois uma elevada quantidade desses ácidos causa 

saponificação à formação de sabão e a dificuldades no processo de separação. Já os 

catalisadores ácidos heterogêneos são mais recomendados para óleos de frituras que contêm 

alto índice de ácidos graxos livres. Os ácidos de Brönsted são os mais utilizados na catálise 

ácida sendo que o mais investigado é o H2SO4, mas outros ácidos como HCl, BF3, H3PO4 e 

também ácidos sulfônicos têm sido investigados [131]. O mecanismo de transesterificação 

catalisada por ácidos é mostrado na Figura 12. 

 

Figura 12. Mecanismo de transesterificação homogênea catalisada por ácidos. (1) protonação do grupo carbonila 

pelo catalisador ácido; (2) ataque nucleofílico do álcool, formando um intermediário tetraédrico; (3) migração de 

próton e quebra do intermediário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adapatada de Lotero et. al. Ind. Eng. Chem. Res. 2005, 44, 5353. [Ref 131] 

  

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

R1;R2;R3: cadeia carbônica dos ácidos graxos

R4: grupo alquílico do álcool
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As vantagens e desvantagens dos processos de catálise homogênea e heterogênea estão resumidas na tabela 1. 

Tabela 1. Vantagens e desvantagens dos processos catalíticos: homogêneo e heterogêneo. 

Processos Vantagens Desvantagens 

Catálise ácida 

homogênea 

Boa atividade catalítica sob condições suaves. 

Não forma detergente e pode ser utilizada com  

matérias-primas contendo grandes quantidades de 

ácidos graxos livres. 

Reação é mais lenta comparada à catálise básica homogênea. 

Problemas de corrosão. 

Separação e reutilização do catalisador não é usual 

Catálise básica 

homogênea 

Elevada atividade catalítica. 

Ideal para óleos e gorduras com baixa quantidade de 

ácidos. 

Baixo custo, amplamente disponível e não corrosiva. 

Possível formação de detergente e não é adequado para  

matérias–primas com altas quantidades de ácidos graxos 

livres. 

O catalisador não é reutilizado e o procedimento requer 

muitas etapas de lavagem. 

Catálise ácida 

heterogênea 

Fácil separação e reutilização do catalisador. 

 

Altos custos para preparar o catalisador. 

Requer condições reacionais mais severas. 

Podem sofrer desativação. 

Catálise básica 

heterogênea 

Facilidade de purificação do produto. 

Minimiza a geração de efluentes. 

Catalisador pode ser utilizado. 

Pode apresentar lixiviação dos sítios ativos. 

Altos custos de síntese do catalisador. 

Catálise 

enzimática 

Fácil separação. 

Produz biodiesel e glicerina com alta pureza. 

Condições reacionais suaves. 

Altos custos operacionais. 

Sensível ao metanol, o qual pode desativar a enzima. 
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A transesterificação em meio ácido leva a altos rendimentos, entretanto é 

necessário o uso de uma elevada razão molar álcool/óleo, além de ser lenta, demandando 

longos períodos de reação e exigir altas temperaturas para completar a conversão. Por isso não 

é vantajosa em aplicações comerciais.  

O emprego de catalisadores básicos é preferível em processos industriais, pois 

estes catalisadores são mais econômicos devido ao processo ser conduzido em temperaturas 

mais baixas, tempo de reação menor e a síntese é realizada em pressão atmosférica. Além 

disso o rendimento reacional é elevado sem etapas intermediárias. Esta classe de catalisadores 

inclui, NaOH, CH3ONa, KOH, e CH3OK [120, 132].  A Figura 13 mostra o mecanismo de 

transesterificação catalisada por bases. 

 

Figura 13. Mecanismo de transesterificação homogênea catalisada por bases. (1) Produção de espécies ativas, 

RO
-
; (2) ataque nucleofílico de RO- ao grupo carbonila no trigligerídeo, formando um intermediário tetraédrico; 

(3) quebra do intermediário; (4) regeneração das espécies RO
-
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adapatada de Lotero et. al. Ind. Eng. Chem. Res. 2005, 44, 5353. [Ref 131] 

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

B: catalisador básico

R1;R2;R3: cadeia carbônica dos ácidos graxos

R: grupo alquílico do álcool
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 Entretanto, as reações de transesterificação em meio básico têm o inconveniente 

de produzirem sabões, tanto pela neutralização dos ácidos graxos livres quanto pela 

saponificação dos glicerídeos e/ou dos ésteres monoalquílicos formados. Essas reações 

secundárias são indesejáveis, pois consomem parte do catalisador diminuindo o rendimento 

da transesterificação e dificultando o processo de separação do glicerol e a purificação do 

biodiesel.  

3.2.1 Transesterificação catalítica: Catálise heterogênea 

 

 

A catálise heterogênea contribui para 90% dos processos de fabricação de 

produtos químicos e para mais de 20% de todos os produtos industriais [133]. Em uma era 

pós-petróleo, a catálise heterogênea será fundamental para superar as barreiras de engenharia 

e científicas às rotas economicamente viáveis para fontes alternativas de energia e produtos 

químicos [134]. Na literatura têm sido reportados diversos catalisadores heterogêneos: ácidos, 

básicos e enzimáticos. 

Para ser economicamente viável e competir comercialmente com o diesel 

convencional derivado do petróleo, o processo de síntese do biodiesel necessita de um menor 

número de etapas reacionais, número limitado de etapas de processos de separação e 

idealmente o uso de um catalisador heterogêneo eficiente. Isso significa redução nos custos de 

produção do catalisador, fácil remoção desse catalisador, e menor quantidade de resíduos 

formados durante o processo reacional.  

A maioria dos catalisadores são óxidos alcalinos suportados.   Monteiro e Cruz 

[135], estudaram as seguintes misturas de óxidos heterogêneos, ZrO2-SiO2, KOH/ZrO2-SiO2, 

Co2O3-SiO2, Mo2O5-SiO2, Na2O-SiO2, La2O3 (10 %)-MCM-41, MgO (10 %)-MCM-41, BaO 

(10 %)-MCM-41, CaO e MgO. Esses materiais foram utilizados como catalisadores na 

transesterificação de óleo de soja, em 8 horas de reação a 70 
o
C. As melhores conversões 

(81%, 76% e 67%) foram alcançadas com La2O3 (10%)-MCM-41, Na2O-SiO2 e CaO, 

respectivamente. CaO, usado como catalisador sólido básico, possui muitas vantagens tais 

como longo tempo de vida, alta atividade e requer moderadas condições reacionais [136]. A 

velocidade de reação, entretanto, muito lenta para produzir biodiesel [10,137].  

Uma ampla variedade de sólidos ácidos inorgânicos e poliméricos está 

comercialmente disponível, no entanto, a sua aplicação para a transesterificação de óleos em 

biodiesel é explorada com menos frequência, refletindo em parte a sua menor atividade em 

comparação com as rotas catalisadas por bases, necessitando por sua vez temperaturas de 
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reação mais elevadas para proporcionar conversões adequadas. Os sólidos ácidos têm, no 

entanto, a vantagem em relação a bases sólidas pelo fato de serem menos sensíveis aos 

contaminantes de FFA, em seguida os seus análogos de base sólida e, portanto, podem 

funcionar com matérias-primas de óleo não refinado ou de óleos usados com determinado 

conteúdo de FFA [131]. Os sólidos ácidos podem ser utilizados para remover impurezas de 

ácidos graxos por esterificação como um pré-tratamento, ou a temperaturas e pressões mais 

elevadas, esterificar simultaneamente FFA e transesterificar os principais componentes de 

TAG, sem formação de sabão, e assim reduzir o número de etapas de processamento ao 

biodiesel [138,139]. O mecanismo de reação de uma catálise heterogênea ácida é mostrado na 

Figura 14.    

 

Figura 14. Mecanismo de reação para uma catálise heterogênea ácida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A.P.S. houhan, A.K. Sarma. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 15, 2011, 

4378–4399. [ Ref 130] 

 

Uma importante classe desses catalisadores são os materiais mesoporosos híbridos 

orgânico-inorgânicos preparados pela incorporação de vários grupos funcionais em um 

material de suporte inerte, como SBA-15, por exemplo.  Esses materiais híbridos 

R1, R2: cadeia carbonica do ácido graxo

M = metal (Zr, Ti, etc.)
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funcionalizados são caracterizados pela combinação de propriedades que podem ser ajustadas 

usando diferentes conformações de suas estruturas orgânica e inorgânicas. Devido a essas 

características esses materiais são particularmente importantes na área de catálise 

heterogênea. Grupos orgânicos contendo tiol estão certamente entre os mais interessantes 

grupos funcionais. Na verdade, sílicas tiol funcionalizadas são geralmente oxidadas a grupos 

sulfônicos, podendo ser usados como catalisadores ácidos em reações de esterificação [140]. 

 Wilson e colaboradores [33] reportaram a síntese de sílica tipo KIT-6 

funcionalizada com grupos propilsulfônico obtendo arquitetura de poros Ia3d e diâmetro de 

poros diferentes utilizando o método de pós-síntese. Eles aplicaram na esterificação de ácidos 

graxos livres tanto de cadeia curta como de cadeia longa utilizando metanol sob refluxo e na 

pressão ambiente e foi observado que essas redes de poros interconectadas bem como os 

diâmetros de poros mais largos podem melhorar o transporte de massa e a acessibilidade aos 

poros, concluindo que esses materiais apresentam melhor atividade para esterificação 

comparado aos materiais mesoporosos funcionalizados por método similar, porém com 

estruturas diferentes. De acordo com a bibliografia consultada ainda não foram feitos estudos 

de transesterificação com óleo da amêndoa da castanha de caju, utilizando butanol e sílica 

organo-funcionalizada tipo KIT-6.   
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4  OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Sintetizar e caracterizar materiais mesoporosos como catalisador ácido 

heterogêneo e utilizá-los para obtenção de ésteres butílicos a partir da transesterificação do 

óleo da amêndoa da castanha de caju com n-butanol via catalise ácida.  

 

4.2 Específicos 

 

 Sintetizar e caracterizar um catalisador ácido heterogêneo e utilizá-lo na 

transesterificações do óleo da amêndoa da castanha de caju;  

 

 Caracterizar o catalisador antes e após o processo de modificação por meio das 

técnicas de difração de raios X (DRX), Microscopia Eletrônica de Transmissão 

(TEM), Adsorção/dessorção de N2; 

 

 Avaliar a capacidade catalítica dos materiais sintetizados na promoção da reação de 

transesterificação, utilizando o óleo da amêndoa da castanha de caju; 

 

 Determinar a composição química e física do óleo das amêndoas da castanha de caju;  

 

 Avaliar a viscosidade cinemática, densidade e o comportamento térmico do óleo 

obtido a partir da amêndoa da castanha de caju; 

 

 Verificar a eficiência da conversão em biodiesel do óleo das amêndoas da castanha de 

caju através de Ressonância Magnética Nuclear de 
1
H. 
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5  PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

5.1 Reagentes e solventes utilizados 

 

Pluronic P123, copolímero tribloco de poli(óxido de etileno)-poli(óxido de 

propileno)-poli(óxido de etileno) com massa molecular de 5800 (PEO20PPO70PEO20) e n-

butanol obtidos a partir da Aldrich Company Ltda foram usados como agente direcionador de 

estrutura e co-surfactante, respectivamente. Tetraetilortosilicato (TEOS) foi empregado como 

a fonte de sílica e o propóxido de zircônio IV (Zr(OPr)4), utilizado como precursor de 

zircônio na síntese dos materiais. 3-Mercaptopropiltrimetoxisilano (MTPMS), peróxido de 

hidrogênio (H2O2) utilizados no processo de organofuncionalização e o ácido clorídrico P. A. 

(35%) foi usado como co-solvente na síntese dos mesoporosos sendo obtido da Aldrich 

Company LTDA. Todos os reagentes foram usados sem purificação prévia.  

Sulfato de sódio e cloreto de sódio de grau analítico adquiridos de Sigma Aldrich. 

Hexano grau HPLC (Aldrich) previamente seco por peneira molecular de 3Å. O óleo foi 

utilizado sem prévia purificação. 

 

5.2 Síntese do catalisador KIT-6 funcionalizado com ácido propilsulfônico  

 

A sílica tipo KIT-6 funcionalizada com grupos sulfônicos foi sintetizada pelo método 

de co-condensação como descrito na literatura [94]. 1,33 g de P123 foi dissolvido em 50 ml 

de HCl 0,5 mol/L à temperatura ambiente, sob agitação. Uma solução homogênea foi formada 

e 1,33 g de butanol foi adicionado sob agitação a 35 
o
C. Após uma hora 2,35 g de TEOS foi 

adicionado, à mesma temperatura, e a mistura foi agitada por 3 h a 35 
o
C para a pré-hidrólise 

do TEOS antes da adição de MTPMS juntamente com H2O2 (30 %) usado como oxidante. 

Nesse período a mistura tornou-se levemente viscosa. Essa mistura cuja relação molar foi 

MTPMS/(TEOS + MTPMS) 0,20, permaneceu sob agitação à mesma temperatura durante 24 

h sendo então transferida para um reator de teflon que foi colocado em estufa a 120 
o
C 

durante 24 h. O material sólido foi centrifugado e lavado com água  desionizada e seco em 

estufa a 100 °C por uma noite. A remoção do surfactante foi feita agitando-se o material em 

acetona, sob refluxo (1 g de material para 100 mL de solvente) durante 8 horas.  Por fim, a 

amostra foi colocada para secar a 80°C por 8 h e depois a 100 °C por 3 h. O material final foi 

denominado KIT-6-S. A Figura 15 sumariza o processo de síntese descrito acima. A reação 

envolvida nesse processo está descrita na Figura 16. 



45 
 

Figura 15. Fluxograma de preparação da sílica KIT-6 funcionalizada com grupos propil sulfônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Incorporação de MTPMS (3-mercaptopropiltrimetoxisilano) na superfície da sílica KIT-6, 

denominada (KIT-6-S) 
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5.3 Síntese do catalisador Zr/KIT-6-SO4 pelo método hidrotérmico 

 

A amostra do material mesoporoso Zr-KIT-6-SO4 com relação molar Si/Zr = 20 foi 

sintetizada hidrotérmicamente pelo método de co-condensação. O procedimento típico para a 

síntese de Zr/KIT-6 é descrito a seguir: 1,5 g de Pluronic P123, 54 g de água desionizada e 

2,95 g de HCl foram colocados em um frasco de polipropileno. A mistura foi agitada por 4 

horas a 35°C para a dissolução do surfactante em água destilada e HCl. A essa mistura foi 

adicionado 1,5 g de n-BuOH sob agitação constante. Após 1 hora agitando, 3,22 g de TEOS e 

uma quantidade apropriada de propóxido de zircônio foram adicionados simultaneamente à 

solução homogênea na mesma temperatura. A mistura resultante foi agitada por 24 horas a 

35°C e subsequentemente aquecida a 100 °C por 24 horas em estufa sob condições estáticas 

em autoclave e frasco de teflon. O produto sólido obtido após o tratamento hidrotérmico foi 

filtrado sem lavagem e seco em estufa por uma noite a 120 °C. O material final foi seco e 

calcinado a 550 °C por 5 h em atmosfera de ar (taxa de aquecimento = 3 °C/min) para 

remoção do surfactante. Finalmente, foi realizada a sulfatação da superfície da sílica através 

da impregnação com ácido sulfúrico em solução (0,5 mol/L), seguido de secagem e 

calcinação a 550 °C por três horas. A Figura 15 sumariza o processo de síntese descrito 

acima. A reação envolvida nesse processo está descrita na Figura 16. 

 

Figura 17. Fluxograma de preparação da sílica Zr-KIT-6-SO4.  
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5.4 Teste catalítico 

 

A transesterificação do óleo da amêndoa da castanha de caju com butanol foi 

realizada em uma autoclave com volume de 50 mL, equipado com agitador magnético, 

controlador de temperatura e um banho de óleo. No ensaio foram utilizados 2,3 g de óleo, 

butanol (relação molar BuOH: óleo de 30:1), e o catalisador na porcentagem de 6% em 

relação a massa de óleo. Os reagentes foram colocados em um reator de teflon. O sistema foi 

fechado e colocado no banho com uma agitação de 3000 rpm até atingir a temperatura de 140 

°C.  

A reação foi conduzida nos tempos de 2, 4 e 6 horas e após esse tempo o reator foi 

resfriado até atingir a temperatura ambiente. O produto foi então removido do reator e lavado 

com butanol para limpeza de eventuais resíduos. A solução resultante foi centrifugada para 

remover o catalisador e lavada três vezes com hexano. O excesso de butanol foi removido por 

evaporação rotativa sob pressão reduzida e em seguida sob vácuo para a completa eliminação 

do óleo.  

A purificação dos ésteres foi realizada com algumas lavagens utilizando-se água e 

hexano. As fases foram separadas por decantação em funil de bromo. A remoção de água da 

fase orgânica final foi feita com sulfato de sódio anidro e o hexano da mistura removido por 

evaporação rotativa sob pressão reduzida. A amostra contendo os ésteres foi mantida sob-

refrigeração até o momento da análise.  A Figura 18 sumariza o processo de transesterificação 

descrito. 
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Figura 18. Transesterificação catalítica usando KIT-6-S e óleo da amêndoa da castanha de caju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Teste de estabilidade do catalisador  

 

O catalisador separado da mistura reacional por centrifugação foi lavado duas 

vezes com butanol e hexano (10 mL do solvente por vez) para remover compostos tanto 

polares quanto não polares adsorvidos. Em seguida foi colocado para secar durante uma noite 

a 85 °C antes da etapa de reutilização nos testes de reciclagem, usando as mesmas condições 

de reação. Os experimentos de estabilidade foram repetidos três vezes. A lixiviação dos sítios 

ativos dentro da mistura foi investigada por análise elementar.  
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6  CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

6.1 Espalhamento de raios X em Baixo Ângulo (SAXS) 

 

Os experimentos de espalhamento de Raios X em baixo ângulo foram obtidos em 

um instrumento HECUS System 3 Micro a 40 Kv e 30 mA utilizando uma radiação 

monocromática Cu Kα (λ = 1,5418 nm). As distâncias interplanares foram calculadas a partir 

da posição de máximo dos picos de difração. Os dados foram coletados a partir de 0 a 6  (2θ). 

 

6.2 Difratometria de Raios X 

 

A presença dos domínios cristalinos das espécies de Zr foi determinada pela 

análise de raios X em alto ângulo, através do instrumento Philips X’Pert, usando radiação Cu 

Kα, na faixa 2θ entre 4 e 70 º. A velocidade de varredura foi de ~ 0,04º min
-1

. 

 

6.3 Ressonância Magnética Nuclear do Estado Sólido  

 

Os espectros de ressonância magnética nuclear referentes as amostras de sílica 

SBA-15 e KIT-6, antes e após a remoção do surfactante, foram obtidos através de um 

espectrômetro Brucker AVANCE III 400 equipado com um rotor de 4 mm, usando 

adamantano como referencia. Todos os espectros foram obtidos à temperatura ambiente. As 

medidas foram realizadas nas frequências de 79,4 e 100,5 MHz para carbono e silício, 

respectivamente. Os parâmetros experimentais foram os seguintes: os experimentos de 

polarização cruzada para 
13

C com velocidade de rotação de 4 kHz, pulsos de repetição de 3s e 

2000 scans; para os experimentos de 
29

Si a velocidade de rotação foi de 4 kHz, pulsos de 

repetição de 60s e 5000 scans.      

 

6.4 Medidas de área superficial específica (SBET) e distribuição de poros 

 

As medidas para determinação da área superficial específica, pelo método de 

BET, assim como a distribuição de tamanhos de poros das mesmas, foram obtidas no centre 

for Nanoporous Materials (CNM) da Universidade de Manchester. As isotermas de adsorção-

dessorção de nitrogênio foram medidas usando um Micromeritics Tristar 2010 à temperatura 

do nitrogênio líquido. Antes das medidas as amostras foram submetidas a degaseificação à 

120 °C por uma noite. A área superficial específica foi medida usando o método Brunauer-
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Emmett-Teller (BET). A curva de distribuição de tamanhos de poros foi calculada usando o 

ramo da adsorção das isotermas e o método de Barrett-Joyner-Halenda (BJH), e os tamanhos 

de poros (Dp) foram obtidos pelas posições dos picos das curvas de distribuição. O Volume 

de poros foi tomado a partir do ponto em p/p0 = 0,98.  

 

6.5 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

As micrografias dos materiais preparados foram obtidas através do microscópio 

eletrônico de transmissão Titan ChemSTEM 80-200, com aceleração do feixe de 200 kV. As 

imagens foram obtidas por detecção de elétrons secundários. As amostras foram suportadas 

em porta-amostras de cobre contendo uma fita de carbono. Após o preparo, as amostras 

sofreram metalização com ouro para então, serem analisadas.  

 

6.6 Análise Térmogravimétrica (TG/DTG) 

 

As curvas termogravimétricas das sílicas funcionalizadas neste trabalho foram 

obtidas em uma termobalança modelo Shimadzu TA-60WS, com uma taxa de aquecimento de 

10°C/min sob fluxo 25 mL/min. A faixa de temperatura usada foi de 28 a 1000°C,  com 

massas entre 2 mg e 5 mg, sob atmosfera de nitrogênio. 

 

6.7 Espectroscopia na Região do Infravermelho (FT-IR) 

 

Para obtenção dos espectros de infravermelho (FT-IR), as amostras foram maceradas 

em almofariz de ágata e prensadas em pastilhas com KBr, em uma proporção 1:10 entre 

amostra:KBr. Após o processo de prensagem foram registrados os espectros no intervalo de 

4000 a 400 cm
-1

, com resolução de 4 cm
-1

, em um aparelho Shimadzu FTIR 8300. 

 

6.8 Análise elementar 

 

As análises elementares de carbono, nitrogênio e hidrogênio (CHN) foram 

realizadas em aparelho Perkin Elmer, modelo 2400 CHN, na Universidade Federal do Ceará. 
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6.9   Composição química e física do óleo da amêndoa da castanha da caju  

 

6.9.1 Determinação dos ácidos graxos constituintes do óleo 

 

 

A composição em ácidos graxos do óleo das amêndoas da castanha de caju foi 

determinada por cromatografia gasosa. As análises foram realizadas em um cromatógrafo 

CGMS-QP2010 (Shimadzu) equipado com um detector de ionização de chama (FID) e uma 

coluna Rtx®-5MS (30 m; 0,25 mm DI; 0,25 μm DF). A temperatura do forno permaneceu a 

160 °C por 5 minutos, em seguida foi levada a 220 °C em 3 minutos, e 30 °C/min até 290 °C 

por 10 minutos. A temperatura do injetor e do detector foi mantida a 250 ºC. A injeção foi de 

1 μL efetuada em modo split; com uma razão de split de 1:10, e em modo de varredura 

contínua (modo SCAN)  num intervalo m/z de 35 a 500 m/z. Os componentes ácidos graxos 

foram determinados pela comparação com os tempos de retenção dos ésteres metílicos 

padrões e quantificação feita pela normalização das áreas. 

 

6.9.2 Índice de Iodo 

 

O índice de iodo é uma medida da insaturação de óleos e gorduras, sendo 

expresso em gramas de iodo absorvido por grama da amostra. Cada óleo possui um intervalo 

característico do valor do índice de iodo. A fixação do iodo ou outros halogênios se dá nas 

ligações etilênicas dos ácidos graxos. Quando o índice de iodo for determinado em material 

contendo sistemas de duplas ligações conjugadas, o resultado não é uma medida do total de 

insaturação, mas um valor empírico indicativo da sua quantidade na molécula [141]. Para este 

fim foi utilizado o método EN 14111. 

Reagentes: 

 Ciclohexano/ácido acético glacial 1:1 

 Solução aquosa de iodeto de potássio 10% 

 Solução aquosa indicadora de amido 

 Solução de Wijs – solução de iodo/cloro dissolvido em solução de ácido acético 

glacial/tetracloreto de carbono 

 Solução padronizada de tiossulfato de sódio 0,10 mol/L  
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0,15 g da amostra de óleo foram transferidos para um erlenmeyer contendo a solução 1:1 de 

ciclohexano/acido acético glacial. Então, 25 mL de solução de Wijs foram adicionados ao 

frasco contendo a amostra. A mistura foi guardada ao abrigo da luz por cerca de 1 h e após 

esse período adicionou-se 150 mL de água  e 15 ml da solução de iodeto de potássio 10 %. A 

mistura resultante foi titulada com solução 0,10 mol/L de tiossulfato de sódio usando 2 mL da 

solução indicadora de amido até observação de uma cor violeta indicando o fim da titulação. 

O mesmo procedimento foi adotado para uma amostra em branco sob as mesmas condições. 

 

 Cálculo 

Indice de iodo =  
12,69(TB − TS) ∗ N

Massa da amostra (g)
 

Onde  

TS = volume de tiossulfato gasto na titulação da amostra 

TB = volume de tiossulfato gasto na titulação do branco 

  N = Concentração da solução de tiossulfato de sódio 

6.9.3 Índice de acidez 

 

A determinação da acidez pode fornecer um dado importante na avaliação do 

estado de conservação do óleo. Um processo de decomposição, seja por hidrólise, oxidação 

ou fermentação, altera quase sempre a concentração dos íons hidrogênio. A decomposição dos 

glicerídeos é acelerada por aquecimento e pela luz, sendo a rancidez quase sempre 

acompanhada pela formação de ácidos graxos livres [141]. 

O índice de acidez é o numero de miligramas de hidróxido de potássio necessário para 

neutralizar os ácidos graxos livres em 1 g de amostra de óleo. Foi utilizado o método Ca 5a – 

40 da AOCS para determinar o índice de acidez do óleo. 

Reagentes: 

 Solução éter-alcool 2:1 neutra 

 Solução de fenolftaleína 

 Solução de hidróxido de sódio 0,01 mol/L 

 

Procedimento 

2 g da amostra de óleo foram pesados em um erlenmeyer de 250 mL. Em seguida, 50 mL da 

solução neutralizada aquecida de álcool foram medidos e colocados no erlenmeyer. A mistura 
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foi então titulada com hidróxido de sódio 0,01 mol/L ate a cor rosa ser observada indicando o 

fim da titulação. 

Cálculo 

IA =  
56,11 ∗ M ∗ F ∗ Vg

m(g)
 

Onde  

IA = índice de acidez 

M = molaridade da solução titulante 

F = fator de correção da solução titulante 

Vg= Volume gasto na titulação 

m = Massa da amostra 

6.9.4 Estabilidade Oxidativa 

 

Os óleos e gorduras, assim com seus derivados, também estão sujeitos à oxidação, 

tais fatores, como: longos tempos de armazenamento, exposição ao calor e ao ar, presença de 

traços de metais e insaturações podem favorecer processos oxidativos e afetar a qualidade dos 

derivados biolubrificantes e biocombustível [142]. As diferentes proporções de ácidos graxos 

saturados e insaturados influenciam diretamente os resultados de estabilidade oxidativa. Os 

ácidos graxos saturados são mais estáveis que os insaturados, a presença de insaturações 

favorecem os processos de degradação oxidativa [143]. O método utilizado foi a norma EN 

14112 (RANCIMAT). 

 

6.9.5 Teor de umidade 

 

A água promove a hidrólise dos óleos, gorduras e seus derivados resultando em 

ácidos graxos livres. Também, está associada à proliferação de micro-organismo, diminuição 

do calor de combustão, corrosão em tanques de estocagem com deposição de sedimentos e 

corrosão das peças metálicas do motor, logo é um parâmetro que deve ser controlado 

periodicamente [111]. Dentre as técnicas desenvolvidas para a quantificação do conteúdo de 

água, destaca-se a metodologia eletroanalítica de titulação coulométrica método de Karl 

Fischer, pela sua elevada sensibilidade, rapidez na obtenção de resultados e volume de 

amostras analisadas. A determinação de umidade por Karl Fischer é baseada na reação 

quantitativa do conteúdo de água presente nas amostras com uma solução anidra de dióxido 
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de enxofre e iodo, na presença de uma base orgânica (imidazol) em metanol, que adiciona os 

íons hidrogênios formada [141].  

 

3C3H4N2 + I2 + SO2 + H2O                 2C3H4N2H + I
-
 + C3H4N2

+ 
SO3

-
         

     C3H4N2
+
SO3

-
 + H3COH                  C3H4N2HSO4 CH3 

 

Com este reagente podem ser determinadas pequenas quantidades de água. 

Embora o método não seja universalmente aplicável, as limitações de dosagem diretas podem 

ser contornadas pelo tratamento preliminar adequado da amostra. O método consiste numa 

medição indireta da corrente utilizada para produzir I2 no cátodo. Na presença de água, o 

dióxido de enxofre é oxidado pelo iodo que reage estequiometricamente com a água podendo 

medir sua quantidade em solução. Quando não houver mais água na amostra, o iodo livre 

produzido agirá como um despolarizador, causando o aumento na corrente e a determinação 

ponto final. A confiabilidade do método está na eficiência da corrente elétrica.  

 

6.9.6 Viscosidade cinemática e Densidade 

 

A viscosidade é a propriedade dos fluidos correspondente ao transporte 

microscópico de quantidade de movimento por difusão molecular. Essa propriedade físico-

química nos óleos aumenta com o aumento do comprimento da cadeia carbônica e com grau 

de saturação dos ácidos graxos, além de ter importância fundamental no processo de 

lubrificação.  

A determinação da viscosidade consiste em medir o tempo em que um volume 

fixo de líquido leva para escoar pelo capilar do viscosímetro sob a ação da gravidade e é 

definida como quociente da viscosidade dinâmica pela densidade a uma temperatura fixa, um 

valor muito elevado de viscosidade pode dificultar o bombeamento de lubrificante ao motor e 

ocasionar riscos a seu funcionamento. Assim como um valor muito baixo pode não lubrificar 

e ocasionar danos prematuros das peças. No caso dos biocombustíveis, um alto valor de 

viscosidade pode levar a queima incompleta do combustível no motor, devido a diminuição 

da eficiência de atomização na câmara de combustão, ocasionando a deposição de resíduos 

nas partes internas [142].  

Para que um óleo possa atender aos requisitos de mais de um grau de viscosidade, 

ele precisa ter uma grande resistência à variação de temperatura. Um óleo monograu perde 

muito sua viscosidade (afina) com o aumento da temperatura, e também aumenta muito a 
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viscosidade (engrossa) com a diminuição da temperatura. Um óleo multiviscoso varia muito 

menos sua viscosidade com a temperatura, proporcionando maior estabilidade do filme 

lubrificante.   

A densidade ou massa específica corresponde a uma propriedade física intensiva 

da matéria que expressa a relação entre duas grandezas de natureza extensiva: massa por 

unidade de volume. A densidade depende da composição relativa dos ésteres graxos e 

também da presença de impurezas na amostra. No geral quanto maior o comprimento da 

cadeia carbônica do éster, maior será sua massa específica. No entanto, esse valor decrescerá 

quanto maior forem o número de insaturações presentes na molécula, pois menor será a 

interação entre as mesmas [144]. A determinação da viscosidade e da densidade foi efetuada 

em um Anton Paar vicosimeter à temperatura constante de 40 °C. As normas utilizadas para 

essa determinação foram ASTM D-2270 e ABNT NBR 14065, para viscosidade e densidade, 

respectivamente. 

 

6.9.7 Índice de refração 

 

O índice de refração é característico para cada tipo de óleo, dentro de certos 

limites. Está relacionado com o grau de saturação das ligações, mas é afetado por outros 

fatores tais como: teor de ácidos graxos livres, oxidação e tratamento térmico. Quando a luz 

muda de meio de propagação sofre geralmente uma mudança na direção de propagação, 

denominando-se esse fenômeno de refração. Os óleos e gorduras possuem diferentes poderes 

de refringência de acordo com sua natureza. Podem desviar com maior ou menor intensidade 

os raios luminosos. Dessa forma o índice de refração é utilizado para determinar o grau de 

pureza de substâncias, sendo um método simples e rápido. Para essa medida utilizou-se o 

método Cc 7 – 25 da AOCS. 

 

6.9.8 Análise de espectroscopia de Ressonancia Magnética Nuclear de  RMN-
1
H  

 

Os experimentos de RMN foram realizados em espectrômetro Bruker Avance 

DRX 500 equipado com um probe de detecção de 5 mm usando clorofórmio (CDCl3) como 

solvente. Os espectros foram obtidos a uma temperatura de 24 °C com um pulso de 90 graus, 

tempo entre os pulsos 15 s, recycle delay de 10 s e 32 scans gerando um tempo de aquisição 

de 5,0 s. Os espectros foram processados usando o software ACDLabs 12.0.  A conversão foi 
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calculada diretamente a partir da área integrada dos sinais mais importantes, os quais serão 

descrito posteriormente, seguindo o procedimento descrito por Wahlen [145].  
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1 Caracterização dos catalisadores 

 

7.1.1 Espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR) 

 

A espectroscopia na região do infravermelho fornece importantes contribuições sobre 

a caracterização dos materiais, principalmente no que diz respeito à observação da parte 

orgânica incorporada na superfície da sílica. Sendo assim, a incorporação dos grupos 

sulfônicos na estrutura dos materiais sintetizados neste trabalho pode ser qualitativamente 

confirmada por esta técnica. A Figura 19 mostra o espectro de FT-IR das amostras de sílica 

funcionalizada e de sílica pura como referência.  

 

Figura 19. Espectro de FT-IR das amostras (a) KIT-6 e (b) KIT-6-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

 

Bandas típicas Si – O – Si em torno de 1220, 1070, 791 e 470 cm
-1
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sílica condensada estão presentes em todas as amostras. Na amostra de referência (gráfico a) 

não são observadas bandas na região de 1300 – 1500 cm
-1

 e também na região de 2750 – 3000 

cm
-1

, correspondentes às vibrações C – H, isso mostra que os grupos etoxila do TEOS foram 

completamente hidrolisados nessa amostra [140]. Após a adição do MPTMS (gráfico b), 

bandas fracas em 1460 e 1415 cm
-1

 atribuídas a deformações dos grupos metilenos, e uma 
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banda na região de 2850 – 3000 cm
-1

correspondente ao estiramento dos grupos metilenos do 

propil aparece, indicando a incorporação da parte orgânica na estrutura da sílica. A presença 

de uma banda na região de 2600 cm
-1

 evidencia a presença de grupos S – H na estrutura, 

indicando oxidação incompleta desses grupos durante o processo reacional [27]. Esse 

resultado está de acordo com os experimentos de TGA. As bandas correspondentes ao 

estiramento S = O do ácido sulfônico são normalmente observadas na faixa entre 1000 – 1200 

cm
-1

. Entretanto, essas bandas não podem ser resolvidas devido à sobreposição de bandas com 

o estiramento Si – O – Si na faixa de 1000 – 1130 cm
-1

 ao estiramento do grupo Si – CH2 – R 

entre 1200 – 1250 cm
-1

. Para ambas as amostras, as bandas associadas à sílica não 

condensada, grupos Si – OH, em 950 cm
-1

 são observadas, e uma banda forte em 1640 cm
-1

 é 

devida principalmente a deformação de água adsorvida [146].  

 

7.1.2 Análise Térmogravimétrica (TG/DTG) 

 

As análises termogravimétricas nos fornecem informações sobre a estabilidade 

térmica dos agentes orgânicos funcionalizantes que se encontram no interior do material 

sintetizado. Podem-se observar pela Figura 20 as curvas termogravimétricas sobrepostas de 

sílica funcionalizada KIT-6 antes e após a remoção do surfactante.  

 

Figura 20. Curvas termogravimétricas para as mostras (a) KIT-6 como sintetizada, (b) KIT-6 calcinada e (c) 

KIT-6-S (extraída por solvente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 
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e uma perda posterior (aproximadamente 10 %) em temperaturas maiores que 180 °C é 

atribuída à decomposição do surfactante [27]. Para a amostra calcinada (curva b), existe 

apenas uma perda de aproximadamente 8% em temperatura abaixo de 120 °C indicando que o 

surfactante foi completamente removido durante a calcinação. 

A amostra funcionalizada KIT-6-S apresenta três regiões de perda de massa. 

Observa-se uma perda de massa na região abaixo de 100 °C referente à dessorção de água, 

isso mostra a natureza hidrofílica desse material e uma perda de massa grande entre 200 – 600 

°C. Nessa região conforme mostra a DTG observa-se a resolução de duas regiões de perda de 

massa, a primeira de 200 – 400 °C devido à decomposição do mercaptopropil que não sofreu 

oxidação, e também à presença de surfactante residual. A outra na faixa de 400 – 600 °C que 

é atribuída à decomposição dos grupos propilsulfônico incorporados no material [92,146]. 

Não foi observado nenhum evento térmico acima desse intervalo indicando que as amostras 

KIT-6 tem elevada estabilidade térmica. Essa elevada estabilidade esta relacionada com a 

espessura da parede desses materiais a qual é evidenciada nas análises de adsorção e 

dessorção de N2. 

 

7.1.3 Adsorção-dessorção de nitrogênio  

 

As isotermas de adsorção-dessorção em -196 ºC das amostras KIT-6 e KIT-6-S 

são mostrados na Figura 21. A área superficial, volume de poros e tamanho médio dos poros 

das amostras selecionadas estão listados na Tabela 2.  

 

Figura 21. Isotermas de adsorção- dessorção de N2 para as amostras (a) KIT-6 e (b) KIT-6-S 
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De acordo com a classificação da IUPAC (International Union of Pure and 

Applied Chemistry), a amostra KIT-6 mostrou isoterma de adsorção do tipo IV com um ciclo 

de histerese do tipo H1 devido a uma condensação capilar acentuada gerada pelo nitrogênio 

no interior dos mesoporos, a uma pressão relativa (p/p0) entre 0,5 e 0,8. Isso indica que o 

material apresenta poros com estrutura cilíndrica e bem ordenados. Essa distribuição de 

tamanho de poros quase uniforme conforme relatado anteriormente está evidenciado pelo 

gráfico de distribuição de tamanho de poros inserido na Figura 21 (a).  A distribuição do 

tamanho de poros também confirmou uma distribuição monomodal dos poros na amostra 

[79,94,147, 148] . 

 A amostra KIT-6-S (Figura 21 b) também exibiu as mesmas características de 

isoterma de adsorção do tipo IV, e a condensação capilar foi ligeiramente deslocada para 

pressões relativas menores em relação ao KIT-6. Os resultados listados na Tabela 2 indicaram 

que houve um decréscimo na área superficial, no diâmetro de poros e também no volume de 

poros da amostra modificada quando comparada ao KIT-6. Todos esses decréscimos após a 

modificação demonstram que a porção de MPTMS foi inserida interior dos poros, o que 

reduziu significativamente o tamanho dos mesmos. A presença dos grupos funcionais ácidos 

na amostra sulfonada foi confirmada por análise elementar de CHNS através da medida da 

quantidade de enxofre. Com isso pode-se afirmar que os grupos propilsulfônico foram 

incorporados com sucesso nos poros da sílica. Também foi realizada a análise elementar 

CHNS do catalisador usado, indicando um pequeno decréscimo na quantidade de enxofre 

devido à lixiviação dos sítios ativos.  

 

Tabela 2. Propriedades estruturais e texturais das amostras de KIT-6 com e sem modificação. 

Catalisador S (%)  DRX 

 

 SBET
b
(m

2
/g) Vt

b
(cm

3
/g) dBJH

b 

(nm) 

PW 

  dspacing
a
 (Å) a0

a   
(nm)     

KIT-6 - 90,10 22,70 1196,40 1,63 6,40 4,90 

KIT-6-S 5,62 85,00 20,90 667,5 0,91 5,5 4,95 

SBET, área superficial específica; dBJH, diâmetro de poro; Pw, espessura da parede do poro [ao/2 − dBJH (onde ao = √6d)]. 

a Valores obtidos a partir das análise de XRD. 

b Valores obtidos a partir dos resultados de adsorção de N2. 

c Medido por Análise Elementar. 

 

A espessura da parede foi derivada usando Pw = (a0/2) - Pd (em que Pd é o 

diâmetro dos poros e a0 o parâmetro de unidade de célula) é apresentada na Tabela 2 para 

comparação [147,149]. 



61 
 

7.1.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

 

As imagens de TEM da amostra de KIT-6 funcionalizada são apresentadas na 

Figura 22. Um contraste bem resolvido, característica da simetria de estrutura de 

determinadas sílicas mesoporosas, é ainda observado, o que é uma indicação da preservação 

do arranjo ordenado dos canais da matriz de sílica mesmo após a incorporação dos grupos 

orgânicos. Os locais com contraste mais escuro são atribuídos à presença de poros no arranjo 

cúbico tridimensional da estrutura das sílicas tipo KIT-6. Pode-se confirmar que espécies 

ativas aglomeradas não podem ser observadas na superfície, o que significa que as fases ativas 

estão altamente dispersas ou incorporadas na matriz da sílica. Isso esta de acordo com os 

resultados do estudo de adsorção de N2, embora não esteja claro no DRX da amostra.   

 

Figura 22. Imagens de microscopia eletrônica de transmissão para a amostra KIT-6-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 
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7.1.5 Espalhamento de Raios X em baixo ângulo (SAXS) 

 

Os padrões de difração de raios X em baixo ângulo das amostras KIT-6 e KIT-6-S são 

mostrados na Figura 23 e confirmam a formação da mesofase dos materiais sintetizados. A 

presença de um pico intenso na amostra de KIT-6 em 0,98 (2θ) e um pico de baixa 

intensidade 1,10 (2θ) são indexados as reflexões (211) e (220), respectivamente. Isso indica 

que a amostra exibe elevada ordem estrutural e os planos de reflexão correspondentes a uma 

estrutura cúbica. O tamanho da célula unitária, calculado a partir da reflexão de maior 

intensidade (211) é medido como sendo 22,70 nm, um valor substancialmente maior do que o 

parâmetro de unidade celular de análogos cúbicos à base de tetra-alquilamônio (por exemplo, 

MCM-48 e materiais relacionados). Como ilustrado na Figura 23, KIT-6-S mostrou um pico 

de reflexão intenso e bem resolvido (211) associado com a mesoestrutura cúbica, a qual é 

preservada após a introdução do agente funcionalizante. A presença de outras reflexões com 

intensidades menores a ângulos ligeiramente maiores correspondente aos planos (220) e (321) 

não está bem evidenciada no difratograma, isso indica que a estrutura não sofreu colapso, 

porém não apresenta uma longa faixa de ordenação. De acordo com Wang e col. [146] a 

intensidade e a largura dos picos de difração são um indicativo do grau de organização dos 

poros, e mostram uma dependência das condições de síntese. Isso sugere que a 

funcionalização afetou levemente a organização da estrutura de KIT-6-S. Os valores 

calculados para os parâmetros de célula e outras propriedades físico-químicas dessa amostra 

são apresentados na Tabela 2. 

 

Figura 23. Padrões de SAXS para as amostras de KIT-6 com e sem modificação. 
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7.1.6 Ressonância Magnética nuclear no estado sólido de 
13

C e 
29

Si 

 

Espectroscopia de Ressonância Magnética no estado sólido de 
13

C e 
29

Si provou 

ser a mais útil ferramenta para evidenciar informações químicas sobre a condensação de 

organosiloxano e siloxano. O espectro de 
13

C CP-MAS RMN das amostras de KIT-6 

funcionalizadas contendo 20% de MTPMS na mistura e na presença de H2O2 é ilustrado na 

Figura 24. Três picos distintos em 10,33, 17,55 e 53,38 ppm correspondentes aos átomos de 

carbono presentes no grupo Si – CH2 – CH2 – CH2 – SO3H, são claramente mostrados na 

sequência da direita para a esquerda. Isso confirma ainda que o precursor MTPMS está 

condensado na amostra preparada e a porção orgânica não sofreu decomposição durante o 

procedimento de preparação. Não há sinal de ressonância adicional em 29 e 22,4 ppm, que 

são atribuídos ao átomo de carbono central e ao átomo de carbono adjacente à porção do 

enxofre no mercaptopropil, respectivamente, mostrando que todos os grupos tiol foram 

oxidados no processo de síntese. Além disso, não há evidência da presença de outros 

compostos de enxofre como dissulfetos ( – CH2 – S – S – CH2 – , 36,5 ppm) e tiosulfonatos (  

– CH2 – S – S(O2) – CH2 – , 39 ppm) que aparecem devido a oxidação incompleta de grupos 

mercaptopropil [146,150].     

 

Figura 24. Espectro de 
13

C CP-MAS RMN da amostra KIT-6-S 
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Os espectros de  RMN de 
29

Si para as amostras de sílica KIT-6 e KIT-6-S são 

mostrados na Figura 25. Três picos distintos de ressonância para siloxano [(Q
n
) 

Si(OSi)n(OH)4-n, n) 2-4; Q
2
 at -92,1; Q

3
 at -102; Q

4
 at-111 ppm] e duas outras ressonâncias 

para organosiloxano [(T
m

) RSi(OSi)m(OH)3-m, m = 1-3; T
2
 at -57,8; T

3
 at -67,5 ppm] são 

claramente observadas. O aparecimento de picos T
m

 com T
3
 predominante sobre T

2
 confirma 

que os precursores de organosiloxano são eficazmente condensados como uma parte da 

estrutura de sílica. A intensidade relativa (T
m

/Q
n
) da área integrada dos sinais siloxanos (Q

n
) e 

organosiloxano (T
m

) permite a avaliação quantitativa do grau de incorporação da porção 

orgânica cujo valor obtido foi 0,2 e esta de acordo com a quantidade de material de partida 

[27,151]. 

 

Figura 25. Espectro de RMN de 
 29

Si para as amostras (a) KIT-6 e (b) KIT-6-S e seus respectivos deslocamentos. 
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7.2 Sílica mesoporosa KIT-6 modificada com zircônio e sulfatada 

 

7.2.1 SAXS e DRX 

 

A Figura 26 mostra os padrões de Raios X em baixo ângulo (a) e alto ângulo (b) 

para a amostra modificada com zircônio (Zr-KIT-6-SO4). A partir do gráfico a, padrões de 

Raios X em baixo ângulo (SAXS), pode-se concluir que a amostra exibe três picos de difração 

bem resolvidos, os quais estão indexados aos planos de reflexão (211), (220) e (332) em 

valores de 2θ = 0,8, 1,4 e 1,6, respectivamente, que estão associados com a simetria cúbica, 

indicando a presença de uma mesoestrutura bem ordenada. 

 Observa-se um aumento no valor da distância interplanar em relação ao plano 

(211), d = 110,8 Å, em comparação com a amostra de KIT-6 pura (d = 90,1; Tabela 2). O 

mesmo pode ser observado para o parâmetro de célula (a0) cujo valor é de 27 nm, também 

elevado em relação à sílica pura. Isso é atribuído à presença do átomo de zircônio, pois ele 

tem um diâmetro maior do que o silício acarretando um espessamento da parede do poro 

através do metal de transição, promovendo reticulação nas paredes da sílica amorfa. Os 

resultados de raios X para essa amostra indicaram que este catalisador manteve integridade da 

estrutura mesmo com a adição de zircônio e grupos sulfatos suportados na superfície da sílica. 

Os padrões de raios X em alto ângulo, Figura 26 (gráfico b), mostram picos 

correspondentes aos valores de 2θ em 31 , 35°, 50° e 60° , os quais refletem a presença da 

fase de ZrO2 tetragonal no suporte catalítico, sugerindo que a fase cristalina ZrO2 foi 

eventualmente formada com essa quantidade de zircônio colocada na sílica (Si/Zr = 20). A 

incorporação do zircônio foi confirmada por Fluorescência de Raios X com um valor de 27 % 

correspondendo a quantidade inicial de zircônio na mistura reacional [152; 153].  

A fluorescência de raios X (XRF) é uma técnica analítica multi-elementar não 

destrutiva capaz de identificar elementos vão do Berílio (Be) ao Urânio (U), através dos raios 

X característicos Kα, Kβ ou Lα, Lβ dos elementos que estão presentes em uma amostra 

particular. Análise por fluorescência de raios X consiste na análise elementar em todos os 

tipos de amostras sejam elas, líquidas ou sólidas. Essa técnica combina maior exatidão e 

precisão, com uma preparação de amostras rápida e simples para a análise dos elementos.  
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Figura 26. Padrões de DRX para a amostra Zr-KIT-6-SO4 (a) SAXS e (b) WAXS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

 

7.2.2 Ressonância Magnética Nuclear no estado sólido 
29

Si  

 

Os espectros de RMN de
 29

Si e as correspondentes atribuições de picos para os 

materiais KIT-6 são retratados na Figura 27. As amostras mostram três sinais com 

deslocamentos químicos próximos de -91, -100 e -107 ppm. Esses sinais são atribuídos aos 

grupos silanóis geminados (Q
2
), silanóis isolados (Q

3
) e grupos siloxanos sem a presença de 

grupos hidroxila (Q
4
), respectivamente. 

 

Figura 27. Espectro 
29

Si RMN para as amostras (a) KIT-6 e (b) Zr-KIT-6-SO4. 
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Entretanto, na amostra contendo zircônio esses três picos foram deslocados para 

regiões de campo magnético mais elevado, indicando a formação de ZrO2 na superfície da 

sílica [154].  

 

7.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (TEM) 

 

Microscopia eletrônica de varredura é uma técnica poderosa para estudar a 

morfologia de superfície (texturas, forma e tamanho) das amostras de materiais sólidos. Um 

feixe de elétrons é varrido através de toda a superfície das amostras. Este método pode ser 

combinado com microanálise de energia dispersiva de Raios X (EDX) para analisar os 

elétrons retroespalhados e secundários, produzidos pelo feixe primário de elétrons.  

As imagens de TEM das amostras de KIT-6 são mostradas na figura 28. Todos os 

materiais exibiram quase os mesmos agregados densos com morfologia similar a um grão. 

Não há nenhuma forma definitiva para todas as partículas, mas as arestas parecem ser bem 

pronunciadas. Pode-se perceber que o material é monodisperso, porém a aglomeração 

irregular das partículas é inevitável. Essas imagens revelam que não há mudanças na forma da 

sílica KIT-6 após a incorporação do zircônio, a qual mantém a morfologia antes e após a 

calcinação, e os tamanhos de partículas são uniformes com estrutura hexagonal típica. Isso 

significa que a implementação do método de ajuste do pH não destrói a estrutura original da 

sílica pura. 

 

Figura 28. Imagens de microscopia eletrônica de varredura para a sílica mesoporosa KIT-6 com zirconio. 
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7.3 Resultados da análise do óleo da amêndoa da castanha de caju 

 

7.3.1 Características físico-químicas 

 

A extração do óleo se deu por meio de prensagem em prensa hidráulica e o óleo 

apresenta coloração amarela. O óleo da castanha de caju foi caracterizado tanto em função de 

suas principais propriedades físico-químicas, como também em relação aos seus constituintes 

químicos. As propriedades físico-químicas do óleo estão descritas na Tabela 3. O índice de 

acidez e o conteúdo de água são parâmetros de controle fundamentais para um bom 

rendimento do processo de transesterificação.  

Ao se estabelecer parâmetros de qualidade para a aceitabilidade de óleos vegetais 

é importante que os valores para índice de acidez sejam os menores possíveis, uma vez que 

elevados valores são indicativos de alterações pronunciadas , comprometendo a capacidade de 

utilização dos mesmos, seja para fins alimentícios ou carburantes. Segundo Knothe [144], 

valores de acidez acima de 2,0 mg KOH/g acarretam a ocorrência de processos paralelos de 

saponificação, além de elevado consumo do catalisador. Neste aspecto, o óleo da amêndoa da 

castanha de caju não tem necessidade de tratamento de neutralização antes de ser submetido à 

reação de transesterificação. Com isso houve redução nas etapas iniciais de tratamento da 

matéria prima, reduzindo tempo, custos e geração de resíduos de descarte. 

O índice de iodo é um parâmetro usado para prever a presença de duplas ligações 

em um éster de ácido graxo. Quanto maior o valor encontrado para este índice, maior o grau 

de insaturação, servindo como indicativo de tendência à oxidação dos óleos vegetais. Esse 

índice pode variar de acordo com aspectos ligados a sazonalidade da planta ou em função do 

processamento do óleo. O valor encontrado para a amostra do óleo aqui estudado foi de 82,74 

g I2/100 g, e está de acordo com os dados da literatura, além disso, este valor esta abaixo do 

valor máximo permitido para biodiesel o que significa um bom indício para a produção deste 

[155]. 

No caso da viscosidade e densidade os valores obtidos estão em concordância 

com a literatura [125] para óleo da castanha, seja crua ou torrada. O comprimento das cadeias 

de ácidos graxos, o grau de insaturação , assim como a possibilidade de interações 

moleculares podem, em geral, acarretarem variações nesses valores. 
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Tabela 3. Propriedades fisico-químicas do óleo da castanha de caju. 

Características Método analítico Unidade Valor 

Densidade específica/25 °C ASTM D4052 - 09 g cm
-3

 0,91 

Índice de acidez AOCS Cd 3d-63 mg KOH g
-1

 1,10 

Índice de iodo EN 14111 g 100 g 82,74 

Estabilidade Oxidativa EN 14112 h 29 

Viscosidade/40 °C ASTM D 445 mm
2
  s

-1
 38,19 

Teor de água ASTM D6304-07 mg kg
-1

 200,85 

Índice de refração AOCS Cc 7 – 25 -  1,46 

 

Os ácidos graxos insaturados aparecem naturalmente na configuração cis, o que 

dificulta o alinhamento destas moléculas, resultando em interações intermoleculares mais 

fracas e consequentemente, em menor viscosidade [156]. Por conseguinte, os óleos vegetais 

que apresentam maiores percentuais de poliinsaturações tendem a mostrar menores valores 

para este parâmetro, devido a este fato houve uma pequena variação em relação aos valores de 

viscosidade encontrados na literatura. Ainda assim o valor encontrado permite a produção de 

um biodiesel dentro dos padrões aceitáveis.  

As propriedades de armazenagem e estabilidade devem ser verificadas em 

períodos frequentes para que se possa avaliar a qualidade de um óleo. Então, utilizando o 

equipamento Rancimat, o óleo da castanha de caju foi prematuramente envelhecido pela 

decomposição térmica e fluxo de ar. A formação dos primeiros compostos do processo de 

degradação térmica e oxidativo, tais como peróxidos, hidroperóxidos, aldeídos, cetonas, 

dentre outros voláteis, soprados por um fluxo de ar para dentro da célula de medição 

abastecida por água bidestilada, são detectados pelo aparelho como aumento na medida da 

condutividade, mostrando dessa forma o período de indução (PI).  

Para que o óleo seja considerado estável, deve atender ao critério de exposição à 

programação de teste no Rancimat que estabelece um período mínimo de 6,0 horas, de acordo 

com a norma EN 14112, ou seja, se a amostra de óleo não tingir o período de indução de no 

mínimo 6,0 horas será considerada menos estável. Nesse caso o óleo da castanha de caju 

mostrou ser bastante estável com um período de indução de 29h como mostrado na Tabela 3. 
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7.3.2 Composição em ácidos graxos 

 

A cromatografia gasosa (CG) é um método muito utilizado para determinar e 

quantificar os ácidos graxos que compõem um óleo, uma gordura ou um de seus derivados. A 

composição média em ácidos graxos do óleo da castanha foi determinada através de 

cromatografia gasosa e está listada na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Composição química do óleo da castanha de caju. 

Ácidos graxos MM (g/mol) 
Porcentagem média em ácidos graxos (%) 

Óleo da castanha de caju 

Ácido esteárico 18:0 284 8,13 

Ácido palmítico 16:0 256 7,64 

Ácido linoléico 18:2 280 17,3 

Ácido oléico 18:1 282 64,75 

outros   2,18 

Massa molar média (g/mol) 874 

  

A massa molar média do óleo foi calculada através das equações (a) e (b), 

utilizando as porcentagens de ácidos graxos determinadas por CG as quais estão indicadas na 

Tabela 3.  

(a) MMM = ∑[(Miag –  MH) x (Zi) 

(b) MMTG = [3(MMM) + 41] 

 

 

 

 

 

 

Onde: 

MMM = Massa molar média dos ânions carboxilatos de cadeia longa 

Miag = massa molar do ácido graxo i  

MH = massa molar de um hidrogenio 

MMTG = massa molar do triglicerídeo 
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Zi = porcentagem de ácido graxo 

 

O total de ácidos graxos saturados foi de 15,77 % enquanto o de ácidos graxos 

insaturados foi de 82,05 % e 2,18% foram de ácidos graxos em quantidades mínimas. O ácido 

oléico é o mais expressivo entre os ácidos graxos presentes no óleo com um valor de 64,75 %. 

Os ácidos, oléico e linoléico, são encontrados em maior porcentagem no óleo da amêndoa da 

castanha de caju. Essas concentrações estão de acordo com a literatura, embora os valores 

sejam um pouco diferenciados. Isso deve estar relacionado ao tipo de solo e as condições 

ambientais de cultivo do cajueiro.   

 

7.3.3 Espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR) 

 

O espectro de FT-IR do óleo bruto está apresentado na Figura 29. Os dados 

obtidos a partir deste espectro estão de acordo com a literatura e indica que o óleo da castanha 

de caju é composto principalmente de ésteres de derivados de ácido linoléico e ácido oléico, 

tal como foi confirmado por CG-MS.  

O óleo tem uma banda característica em 3005 cm
-1

 e em 723 cm
-1

 que é atribuído 

ao estiramento da ligação C – H e à deformação fora do plano da ligação C = C – H. Uma 

banda em 1465 cm
-1

 é observada devido ao estiramento CH2, e indica a presença de cadeias 

carbônicas grandes, uma forte banda em 1746 cm
-1

 atribuída ao estiramento vibracional C = O 

de ésteres, bem como vibrações devido à ligação O – C na faixa de 1200 – 1170 cm
-1

.   

O óleo da castanha de caju também apresenta grupos hidroxila, os quais são 

evidenciados por uma banda fraca em 3475 cm
-1

, e a ausência de bandas de deformação em 

920 cm
-1

 devido ao OH indica uma baixa quantidade de ácidos graxos livres no óleo, o que é 

confirmado pela titulação ácido-base com NaOH (índice de acidez - Tabela 3). 
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Figura 29. Espectro FT-IR do óleo bruto da castanha de caju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

 

7.3.4 Ressonância Magnética Nuclear de 
1
H do óleo da amêndoa da castanha de caju 

 

Os primeiros relatos sobre RMN de 
1
H em análise da síntese de ésteres alquílicos 

de ácidos graxos usando a transesterificação de óleos vegetais com álcoois focaram 

primeiramente na determinação do rendimento de transesterificação progressiva com metanol 

ou etanol. Esses rendimentos têm sido determinados usando-se análise de RMN de 
1
H 

principalmente por meio de equações simples, construção de curvas de calibração ou ainda 

usando-se um padrão interno [157].  

Os sinais relevantes dos deslocamentos químicos em um espectro de RMN de 
1
H 

de um óleo vegetal e seus respectivos ésteres são apresentados na Tabela 5 e representados na 

Figura 30. Gelbard [158] e colaboradores descreveram a utilização de RMN de 
1
H no 

monitoramento de rendimento da transesterificação de óleo de colza com metanol, e o 

rendimento percentual do éster metílico foi estimado pela integração de sinais selecionados, 

de acordo com a equação abaixo. 

% y = 100 
2 IMe
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Knothe [159], monitorou o progresso de transesterificação do óleo de soja por RMN de
 1

H 

usando a equação abaixo e correlacionou os resultados com espectroscopia de infravermelho 

próximo. 

% Y = 100
5IMe

5 IMe + 9IAG
 

 

Em ambas as equações o rendimento depende da integração do sinal do grupo 

metoxila, que é típico de ésteres metílicos de ácidos graxos, significando que essas equações 

não podem ser usadas para reações com outros álcoois que não seja o metanol.   

 

Tabela 5. Deslocamentos químicos (δH, ppm) de óleos em geral e seus respectivos ésteres. 

δH (ppm) H Descrição 

5,35 CH = CH Olefinas 

5,27   – CH  Hβ do glicerol 

4,1 – 4,35 – CH2 Hα do glicerol 

4,1 CH3 – CH2 – OCOR  Ésteres etílicos 

4,05 CH3 – CH2- CH2 – CH2 – OCOR  Ésteres butílicos 

3,6 CH3 – OCOR  Ésteres metílicos 

2,78 CH = CH – CH2 – CH = CH Linoleico 

2,29 CH2 – COOR  Hα da carbonila 

2,05  – CH2 – CH = CH –   H alílico 

1,62 CH2 – CH2 – COOR  Hβ da carbonila 

1,28 R – (CH2)n –  Todos os H do meio da cadeia 

0,98  – CH = CH CH2 – CH3 CH3 terminal, H onde CH3 está 

em posição β com uma ligação 

dupla (linoléico) 

0,9 R – CH2CH2CH2CH3 Todos os CH3 terminais 

 

Fonte: adaptada de Energy&Fuels, 2015, 29, 7343 
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Figura 30. Sinais úteis RMN de
 1
H em clorofórmio deuterado (CDCl3) para um triglicerídeo hipotético de um 

óleo contendo as três cadeias mais comuns de ácidos graxos como exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptada de J. Am Oil Chem Soc, 2012, 89, 619. 

 

Através de espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de hidrogênio (
1
H 

RMN) foi possível identificar os componentes graxos do óleo da amêndoa da castanha de 

caju. O espectro de 
1
H RMN do óleo puro é mostrado na Figura 31. Pode ser observada a 

região principal localizada entre 4,0 – 4,40 ppm, correspondente ao acoplamento dos quatro 

átomos hidrogênios metilênicos com os hidrogênios dos triglicerídeos, resultando em um 

dubleto de dubleto.  

Além disso, os sinais característicos usados para propostas quantitativas são 

aqueles que aparecem nas regiões em 0,83 – 0,93 ppm (prótons de CH3 nas cadeias de oléico 

e linoléico), 1,93 – 2,14 ppm (Prótons CH2 em posição α à carbonila), 2,70 – 2,84 ppm 

(prótons CH2-bis-alílico da cadeia linolenica), 5,26 ppm (H β do glicerol) e 5,34 ppm (todas 

as olefinas) (Tabela 5, Figura 30).    
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Figura 31. 
1
H RMN do óleo bruto da amêndoa da castanha de caju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

 

7.3.5 Cálculo da conversão na transesterificação por RMN de 
1
H 

 

O éster alquílico produzido pela reação proposta (Figura 32) foi quantificado pela 

derivação de uma equação modificada proposta por Gelbard e col [158]. A porcentagem de 

(%Y) dos ésteres butílicos para a amostra de óleo (amêndoa da castanha de caju) foi calculada 

a partir da equação, de acordo com Wahlen e colaboradores [145]. Para essa reação as 

equações mencionadas acima não podem ser utilizadas. Os sinais resultantes dos três prótons 

metilênicos do glicerol (a, ver Figura 33) se sobrepõem com os sinais dos prótons metilênicos 

imediatamente adjacentes ao átomo de oxigênio (b, ver Figura 33) no éster alquílico. Ghesti e 

colaboradores [8] desenvolveram então uma equação para calcular o rendimento percentual 

(%Y) de ésteres alquílicos para reações de triglicerídeos com álcoois de cadeia longa, a qual 

usa os prótons metilênicos derivados do glicerol.  

   

% Y = 100[(IR – IL)/((IR – IL) + 2IL)] 
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Figura 32. Proposta de reação para a síntese de butil éster usando catalisador ácido propilsulfônico (KIT-6-S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptada de Applied Catalysis A: General, 2014, 485, 28 [160] 

 

Nesta equação, IR é a soma das áreas integradas dos picos dos prótons metilênicos 

imediatamente adjacentes ao átomo de oxigênio e os prótons metilênicos do glicerol que varia 

de 3,95 – 4,20 ppm e IL representa a área integrada do pico apenas dos prótons metilênicos do 

glicerol de 4,20 – 4,35 ppm. Essa modificação foi necessária porque quando há uma mudança 

do metanol para o etanol surge um problema da superposição dos hidrogênios metilênicos do 

gliceril no óleo bruto com os grupos – OCH2 no éster etílico produzido, biodiesel.  

Felizmente, no caso do butanol, um tripleto devido ao grupo – OCH2 na cadeia do 

éster butílico é centrado em 4,05 ppm e os sinais devido aos hidrogênios metilênicos do 

glicerol no óleo bruto inicia em 4,10 ppm. Dessa forma torna-se possível identificar se houve 

a conversão e quantificar usando a equação descrita acima. A Figura 33 mostra as posições 

dos prótons descritos acima. 
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Figura 33. Estruturas dos compostos estudados na transesterificação. As setas indicam os prótons examinados 

por RMN 
1
H da seguinte forma: (a) prótons do glicerol (4,10 - 4,35 ppm), (b) prótons alcóxi (3,9 - 4,1 ppm) dos 

ésteres formados a partir de álcoois com dois ou mais carbonos (c) prótons α-metilênicos (2,2 – 2,3 ppm) 

presentes tanto no triglicerídeo quanto no alquil éster. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

 

A Figura 34 mostra o espectro de RMN 
1
H do produto da transesterificação do 

óleo da castanha de caju usando butanol e como catalisador a sílica produzida denominada 

KIT-6-S, além de um gráfico inserido com uma expansão da região entre 4,04 – 4,40 ppm. 

Observa-se que a amostra tem um espectro muito similar, quando comparada ao óleo (Figura 

31), com exceção da região entre 3 e 5 ppm. Nessa região o espectro do óleo bruto exibe os 

sinais referentes aos quatro átomos de hidrogênio nas posições 1 e 3 (posição a na Figura 33) 

da porção do gliceridica no triglicerídeo. Em contraste, o espectro do éster butílico exibiu um 

tripleto centrado em 4,07 ppm que é devido aos hidrogênios no carbono 1 (posição b na 

Figura 33) do grupo butoxil. Os outros sinais foram discutidos acima. Pode se observar que 

através da reação feita neste trabalho utilizando KIT-6-S o grau de conversão foi elevado. 

Usando esse método de quantificação o valor calculado da conversão foi de 71% 

em butil ésteres, quando o tempo de reação foi de seis horas. Como esperado, isto parece 

significar que uma maior acidez provocada pela presença do ácido sulfônico pode ser 

traduzida num desempenho catalítico superior para transesterificação com butanol. Os 

resultados obtidos neste trabalho para transesterificação foram comparados a outros 

catalisadores descritos na literatura (Tabela 6). 

 

 

 

 

 

C

O

O CH2

CH

CH2R

CH2

OC

O

CH2R

OCCH2

O

R

a

c

CH3CH2CH2CH2OH
CH2COCH2CH2CH2CH3R

bc
O

Triglicerídeo

butanol

éster butílico



78 
 

Figura 34. RMN 
1
H do produto obtido a partir da reação do óleo da castanha de caju com butanol na presença de 

KIT-6-S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

 

Por exemplo, Pr-SBA-15 [151] deu um valor semelhante para a conversão do óleo 

de palma e é superior  ao obtido com uma zeólita (ZSM-5), esse tipo de material exibe baixa 

conversão porque não consegue entrar facilmente no interior dos poros de uma zeólita [48].  

Sharma e colaboradores [9] avaliaram a atividade catalítica de biomassa (biocatalisadores) na 

transesterificação do óleo de farelo de arroz com diferentes álcoois incluindo butanol, e eles 

obtiveram um grau de conversão de 67% no caso do butanol. Um processo homogêneo 

catalisado por KOH é apresentado também usando butanol com elevado grau de conversão, 

superior a 96%, entretanto a separação jusante dos produtos é bastante difícil se comparada 

aos sistemas heterogêneos [145]. 

Para um tempo de quatro horas, o valor calculado da conversão foi de 52 % e 38 

% depois de duas horas de reação, nas mesmas condições reacionais. Aumentando a relação 

molar ácool:óleo para 1:100, nas condições que deram melhor rendimento, que foi a de 6 

horas não houve melhora no rendimento do produto final, e obteve-se apenas 50 % de butil 

éster. Outro parâmetro avaliado foi a temperatura, mas em temperaturas mais baixas não 

foram obtidos bons rendimentos. O material sintetizado, portanto apresentou um bom 

6 5 4 3 2 1 0

4,35 4,30 4,25 4,20 4,15 4,10 4,05 4,00

(ppm)

4.
05

4.
07

4.
08

(ppm)



79 
 

desempenho em temperatura elevada e baixa relação molar álcool:óleo atingindo uma 

conversão muito boa, quando se usa butanol como reagente. 

  

Tabela 6. Comparação da conversão de biodiesel com valores reportados anteriormente na literatura. 

Óleo/Álcool Catalisador 

Relação 

molar 

Álcool/óleo  

 

Temperatura 

(°C) 
Tempo (h) 

Conv. 

(%) 
Ref 

BCNO/BuOH KIT-6-S 30 140 6 70 
Este 

trabalho 

Óleo de 

palma/BuOH 
Pr-SBA-15 20 140 2 70 [151] 

Ácido oleico ZSM-5 10 120 4 39,1 [48] 

Óleo de soja 

/BuOH 

Homogêneo 

(KOH) 
6 120 0,5 96 [145] 

Óleo de arroz 

/BuOH 
biocatalisador        - 30 36 67,15 [9] 

Ácido 

palmítico/ 

MeOH 

Propil-SO3H-

KIT-6 
30 60 5 28 [33] 

Fonte: autora 

 

A grande vantagem de substituição do butanol está relacionada ao fato de ele 

poder ser obtido de materiais biológicos, assim o produto final será considerado 

completamente um bio-material. Além disso, o butanol dissolve completamente os óleos 

vegetais e gordura animal porque ele é significantemente menos polar do que metanol e 

etanol. Consequentemente, reações de transesterificação utilizando butanol são 

essencialmente monofásicas, e nesse caso não se observou a presença de resíduos sólidos 

durante o processo reacional. Isto mostra que a reação de transesterificação utilizando 

catalisadores heterogêneos tem grandes vantagens em relação à homogênea. 

8 A ESTABILIDADE DE KIT-6-S 

 

Um fator importante no desenvolvimento de catalisadores sólidos para a produção 

de biodiesel é sua reutilização. A estabilidade do catalisador deve ser avaliada para que se 

determine sua eficiência após vários usos. Para avaliar a estabilidade de KIT-6-S, após cada 

reação catalítica o catalisador sólido ácido foi centrifugado e lavado repetidas vezes com 

butanol e hexano, e então seco para ser usado no experimento seguinte. A Figura 35 mostra a 

reutilização de KIT-6-S através de três ciclos consecutivos de reações com uma relação molar 

de 30:1 a 140 °C for 6 h. 
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Figura 35. reutilização do catalisador KIT-6-S na reação de transesterificação do óleo da amêndoa da castanha de 

caju com butanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

 

O catalisador KIT-6-S pode ser reutilizado por dois ciclos sem perda da atividade 

catalítica porque a conversão dos triglicerídeos não decresce após o segundo ciclo e sofre 

apenas um pequeno decréscimo no terceiro ciclo, cerca de 20 %. Essa perda de atividade 

catalítica pode ser atribuída ao bloqueio de alguns sítios ativos pelos produtos adsorvidos, 

mais polares que os reagentes iniciais ou por deposição de carbono. De fato, a quantidade de 

carbono determinada por análise elementar, após várias lavagens com hexano foi de 12,9 

mmol/g (15,49%) de KIT-6-S, isso pode significar que ainda exista butanol nos microporos 

do material. O conteúdo de enxofre determinado por análise elementar para a amostra antes da 

reação e após a reutilização do catalisador foi de 1,75 mmol/g de KIT-6-S e 1,53 mmol/g de 

KIT-6-S, respectivamente. Com isso pode se concluir que houve apenas uma pequena perda 

por lixiviação dos grupos sulfônicos no material, não comprometendo a atividade dos sítios 

ácidos. Como observado, o material mostrou uma boa estabilidade catalítica mantendo um 

nível similar de reatividade após três ciclos reacionais.   

  

 

1 2 3
0

10

20

30

40

50

60

70

50.0 

70.0 

C
o

n
v
e

rs
a

o
 %

Ciclos

70.0 



81 
 

9 CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados apresentados e discutidos anteriormente referentes às 

diversas técnicas de caracterização empregadas tanto no estudo dos catalisadores como nos 

produtos obtidos da reação proporcionada por estes destacam-se as seguintes conclusões: 

A síntese hidrotérmica utilizando o método de co-condensação foi conduzida com 

sucesso.A partir das análises de difração de raios-X das amostras de sílica mesoporosas 

sintetizadas, tanto as calcinadas quanto as extraídas por solvente, observou-se que os 

difratogramas exibiram os três principais picos referentes aos índices de Miller (hkl) cujos 

planos são (211), (220), (321), o que indica que um grau de ordenação cúbico foi obtido com 

a síntese hidrotérmica do material KIT-6 e Zr-KIT-6, apesar de o material funcionalizado não 

apresentar uma boa ordenação devida possivelmente ao composto orgânico incorporado no 

interior dos poros. A calcinação não comprometeu a estrutura final dos materiais. 

Com base nas análises de adsorção e dessorção de nitrogênio a 77 K da sílica 

KIT-6 e KIT-6-S foi observado que as isotermas de adsorção e dessorção apresentam-se com 

perfil do tipo IV, segundo a classificação de Brunauer, as quais são características de 

materiais mesoporosos. Através do método BET foi observado que as amostras apresentam 

áreas superficiais na faixa de 1196 a 667 m
2
g

-1
 e os diâmetros médios de poros foram 

estimados através das curvas de distribuição de poros obtidas pelo método BJH na etapa de 

adsorção e os valores se encontram na faixa de 5,5 a 6,4 nm. Através da Microscopia 

Eletrônica de Transmissão pode se verificar a ordenação da estrutura cúbica na amostra KIT-6 

funcionalizada com propilsulfonico.  

A partir das análises de espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR) foi 

possível identificar as frequências vibracionais e suas respectivas atribuições referentes aos 

grupos funcionais tanto da sílica pura quanto do substituinte orgânico no material 

funcionalizado. Isso foi confirmado pela espectroscopia de ressonância magnética no estado 

sólido de 
13

C e 
29

Si, que mostrou a formação da rede de sílica condensada e também a 

incorporação dos grupos orgânicos propilsulfônico na estrutura da sílica.  

Para a transesterificação de óleo da castanha do caju o catalisador se mostrou 

efetivo, conseguindo alcançar resultados dentro do esperado. Os resultados da reação de 

transesterificação de óleo da amêndoa da castanha de caju utilizando KIT-6-S como 

catalisador ácido heterogêneo confirma a possibilidade de seu uso na butanólise do óleo da 

castanha de caju em condições mais brandas de operação do que os estudos anteriormente 

relatados com esse mesmo álcool. A conversão de 70,0% v/v pode ser obtida usando a razão 
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molar de 1:30 óleo/butanol; relação catalisador/óleo de massa de 6%; temperatura 140 °C; 

pressão ambiente e 6 horas de reação. 

Além disso, o catalisador pode ser reciclado pelo menos por três ciclos 

consecutivos sem grande perda de sua atividade catalítica. Sendo assim, esta rota de síntese 

usando butanol com a utilização do material mesoporo KIT-6-S, representa uma promissora 

alternativa na produção de biocombustível, a fim de minimizar os impactos ambientais. 
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