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RESUMO 

 

A indústria contemporânea ainda opera em grande escala com recursos energéticos não 

renováveis. Uma das alternativas para obtenção de combustíveis renováveis é a 

hidrogenação de óleos vegetais, que requer catalisadores metálicos, sendo os de níquel 

suportado os mais utilizados para a produção de hidrocarbonetos na faixa de diesel 

através de craqueamento térmico e catalítico. O craqueamento térmico caracteriza-se 

pelo processo de pirólise dos óleos ou gorduras enquanto o craqueamento catalítico 

pode favorecer determinadas rotas e alterar a composição final dos produtos. Este 

último processo envolve duas etapas principais, sendo a primeira, o craqueamento 

primário, responsável pela formação de espécies ácidas, enquanto a segunda etapa, o 

craqueamento secundário, responsável pela degradação dos ácidos produzidos na 

primeira etapa. O objetivo deste trabalho foi avaliar através da hidrogenação do óleo 

vegetal, a formação de hidrocarbonetos na faixa do diesel. Foi utilizada a técnica de 

impregnação úmida na preparação dos catalisadores com diferentes teores de níquel 

suportados em alumina (1, 3 e 5%) os quais foram caracterizados por análise térmica, 

análise química, difração de raios-X, área específica e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). No processo de hidrogenação foi utilizado óleo de soja em um reator 

de alta pressão (tipo PARR) em condições pré-estabelecidas: 350 ºC, 40 bar e 500 rpm, 

na ausência e presença de catalisadores. Os resultados da caracterização mostram que o 

teor de níquel ficou próximo do planejado e a adição de metal praticamente não alterou 

a área específica e a cristalinidade dos catalisadores. A morfologia dos catalisadores, 

observada por MEV, também não foi alterada. Os resultados da caracterização do 

material por infravermelho (IV) evidenciou que o aumento do teor de níquel presente no 

catalisador não interferiu no desenvolvimento do processo reacional de hidrogenação do 

óleo de soja. Isto tem sua possível explicação na baixa área de dispersão do metal sobre 

o suporte, já que não ocorreu uma alteração significativa na área específica. Os 

resultados da caracterização dos reagentes e produtos da reação por Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) mostram uma redução nas áreas de integração sob os sinais 

atribuídos aos grupos olefínicos, carbinólicos e metilenos vizinhos à carboxila, 

evidenciando a ocorrência dos processos de craqueamento tanto primário como 

secundário. A análise por cromatografia gasosa (CG) foi usada para se determinar a 

concentração de ácidos graxos no óleo comercial e no óleo hidrogenado demonstrando 

que o grau de saturação do sistema aumenta mais rapidamente do que a conversão de 

ácidos em hidrocarbonetos. Este fato é comprovado por análises realizadas por ambos 

IV e RMN. O emprego do modelo cinético de acoplamento foi adotado permitindo 

representar de modo satisfatório o perfil das concentrações dos ácidos graxos em função 

do tempo, com avaliação das respectivas constantes de velocidades envolvidas nas 

diferentes etapas da hidrogenação catalítica do óleo de soja. 
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ABSTRACTS 

 

The industry still operates in contemporary large-scale non-renewable energy resources. 

One alternative for obtaining renewable fuels is the hydrogenation of vegetable oils, 

which requires a metal catalyst, and the nickel supported the most used for the 

production of hydrocarbons in the range of diesel by catalytic and thermal cracking. The 

thermal cracking process is characterized by pyrolysis oils or fats as the catalytic 

cracking may favor certain routes and change the composition of final products. The 

latter process involves two main steps, the first being the primary cracking, caused the 

formation of acidic species, while the second step, the secondary cracking, which is 

responsible for degradation of the acids produced in the first step. The aim of this study 

was to evaluate through the hydrogenation of vegetable oil, the formation of 

hydrocarbons in the diesel range. Technique was used in the preparation of wet 

impregnation of the catalysts with different contents of nickel supported on alumina (1, 

3 and 5%) which were characterized by thermal analysis, chemical analysis, X-ray 

diffraction, surface area and scanning electron microscopy (SEM). In the process of 

hydrogenation of soybean oil was used in a high pressure reactor (PARR type) in 

predetermined conditions: 350 ° C, 40 bar and 500 rpm in the absence and presence of 

catalysts. The characterization results show that the nickel content was close to planned 

levels and the addition of metal did not change the specific area and crystallinity of the 

catalysts. The morphology of the catalysts observed by SEM, is also unchanged. The 

results of the characterization of materials by infrared (IR) showed that increasing the 

nickel content present in the catalyst did not affect the development of the reaction of 

hydrogenation of soybean oil. This has its possible explanation in the downtown area of 

the metal dispersion on support, since there was no significant change in a specific area. 

The results of the characterization of reagents and reaction products by nuclear 

magnetic resonance (NMR) showed a reduction in integration areas under the signals 

assigned to groups olefinic and carbinol methylene neighboring the carboxyl, showing 

the occurrence of cases of both primary and secondary cracking . The analysis by gas 

chromatography (GC) was used to determine the concentration of fatty acids in 

commercial oil and hydrogenated oil showed that the degree of saturation of the system 

increases faster than the conversion of acids into hydrocarbons. This fact is proven by 

tests carried out by both IR and NMR. The use of kinetic coupling model was adopted 

allowing satisfactorily represent the profile of concentrations of fatty acids as a function 

of time, with assessment of their rate constants involved in different steps of catalytic 

hydrogenation of soybean oil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo será apresentado o tema de estudo, bem como, o objetivo geral e 

objetivos específicos do trabalho. 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A indústria no mundo contemporâneo ainda opera em grande escala com recursos 

energéticos não renováveis, uma vez que as principais fontes de energia derivam de 

combustíveis fósseis, tais como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. A escolha 

dos sistemas energéticos tem considerado os impactos ambientais que são 

condicionantes muito fortes nessa escolha (DÁLIA, 2006). 

Estimular o consumo das energias alternativas se traduz num incontestável fator 

para o desenvolvimento responsável das nações, principalmente objetivando a 

preservação e a conservação do meio ambiente, bem como, as reduções das alterações 

climáticas atuais e futuras (DÁLIA, 2006). 

Uma dessas fontes de energia renovável é o biodiesel. No final do século XIX, o 

inventor do motor a diesel, Dr. Rudolf Diesel, utilizou em sua invenção uma versão que 

utilizava óleo de amendoim como combustível e atribuiu a seguinte afirmação, datada 

de 1911: “o motor a diesel pode ser alimentado por óleos vegetais, e ajudará no 

desenvolvimento agrário dos Países que vierem a utilizá-lo”. Na época, o uso de óleos 

vegetais como combustível parecia insignificante, mas com o tempo acabou se tornando 

tão importante quanto atualmente são o petróleo e o carvão (RODRIGUES & 

HENRIQUE JR, 2006). 

Contudo, devido a algumas dificuldades características dos óleos vegetais, como o 

acúmulo de resíduos gordurosos e depósitos de carbono, frente ao diesel obtido do 

petróleo, os estudos para produzir diesel a partir de óleos vegetais foram abandonados 

na época e retornando atualmente (RODRIGUES & HENRIQUE JR, 2006). 

Entende-se como biodiesel, o combustível originado de matérias-primas vegetais 

oleaginosas, como: mamona, soja, dendê, girassol e ainda resíduos animais, como sebo 

e gorduras. Esse combustível substitui total ou parcialmente o óleo diesel de petróleo 

em motores de ignição por compressão, automotiva (caminhões, tratores, camionetas), 

além dos transportes aquaviários e ferroviários, e também geradores de energia 
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(BIODIESELBR, 2008), de acordo com a legislação brasileira (Lei 11.097, de 13 de 

setembro de 2005, NR): 

 “Biodiesel é definido como um combustível derivado de biomassa renovável para 

uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou ainda para geração 

de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de 

origem fóssil.” 

O biodiesel já vem sendo utilizado em larga escala em diversas partes do mundo, 

especialmente na Europa, que, em 2004, respondia por aproximadamente 90% da 

produção mundial, segundo dados da Agência Internacional de Energia (IEA, 2004). 

Países como Alemanha, França e Itália já possuem uma frota significativa de veículos 

utilizando este combustível (produzido a partir do óleo de colza), inclusive na sua 

versão B100, ou seja, composto de 100% de biodiesel (RODRIGUES & HENRIQUE 

JR, 2006). 

Segundo Tolmasquim (2003), o consumo europeu de biodiesel foi da ordem de 200 

mil toneladas em 1998, e mais que dobrou em 2000.  

A Figura 1 mostra a evolução da produção de biodiesel na Europa, desde 1998 até 

2008. Pode-se verificar que a Alemanha sempre foi o país com a maior produção de 

biodiesel.

 

Figura 1: Evolução da produção de Biodiesel na Europa (2009) em milhões de litros 

Fonte: www.biodieselbr.com acesso em setembro 2009. 

 

No Brasil, o primeiro incentivo ao desenvolvimento de tecnologias para produção 

de biodiesel deu-se através do Plano de Produção de Óleos Vegetais Para Fins 

Energéticos (PROÓLEO), criado em 1975 e coordenado pelo Ministério da Agricultura. 

http://www.biodieselbr.com/
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Este plano previa a mistura compulsória de 30% no óleo diesel até chegar à substituição 

total pelo biodiesel. Em 1980, o Brasil foi um dos primeiros países a registrar uma 

patente para a produção do combustível (COELHO, 2007). Contudo, o PROÓLEO não 

chegou a ser implementado de fato, tendo sido substituído pelo Programa Nacional do 

Álcool, em 1975 (PROÁLCOOL). 

Em 2004, o Governo Federal lançou o Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel (PNPB). Este Programa tem por objetivo estimular a produção de biodiesel a 

partir de diversas fontes oleaginosas e em regiões diversas do território nacional, de 

forma sustentável e promovendo a inclusão social, além de garantir preços 

competitivos, qualidade e suprimento; sua concepção está baseada em uma base 

tecnológica que sustenta três visões: ambiental, social e mercadológica (IBICT, 2006).   

De acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN, 2005), a participação das 

energias renováveis na oferta interna de energia passou de 43,9% em 2004 para 44,7% 

em 2005. Esse é um número significativo, quando comparado à média mundial (13,6% 

em 2002) e dos países desenvolvidos (6% em 2002). No Brasil, o total de vendas de 

diesel em 2005 foi da ordem de 40 milhões m
3
, sendo que o mercado de biodiesel com a 

obrigatoriedade de adição de 2% ao diesel (B2), a produção de biodiesel foi de 800 mil 

m
3
 (RODRIGUES & HENRIQUE JR, 2006). Com a mudança do mercado de biodiesel 

para B4 em julho de 2009, uma capacidade de aproximadamente 4 milhões de m
3
, 

segundo a estimativa da capacidade autorizada de plantas de produção de biodiesel pela 

Agência nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) (ANP, 2009). 

Com teor de biodiesel no diesel de 5% desde 2010, a necessidade mínima de produção 

de biodiesel no Brasil é de 2 milhões de m3. 

O biodiesel pode ser obtido através dos seguintes processos: craqueamento e 

transesterificação, sendo este último o mais utilizado atualmente, por seu 

desenvolvimento tecnológico em relação aos demais. Podem ser usados neste processo 

tanto óleos vegetais, oriundos de oleaginosas como mamona, dendê, babaçu, amendoim, 

girassol, soja, entre outros, como gorduras animais e até óleos residuais de fritura 

utilizados na cocção de alimentos.  

A hidrogenação pode ser feita na forma de co-processamento numa unidade de 

hidrotratamento de refinaria de petróleo, conforme o processo H-BIO da Petrobras que 

produz hidrocarbonetos de origem renovável na faixa de diesel. A Figura 2 mostra o 

processo H-BIO integrado ao agronegócio e à produção de biodiesel (ANP,2009). 
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Figura 2: Rotas de produção de diesel renovável 

Fonte: www.petrobras.com.br acesso em setembro 2009 

 

Através do Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES) 

surgiu à tecnologia H-BIO, que era um processo inovador, a qual foi desenvolvida como 

um dos projetos da carteira do Programa de Tecnologias Estratégicas de Refino 

(PETROBRAS, 2009). 

O CENPES realizou testes em planta piloto com até 30% de óleo vegetal na carga 

do hidrotratamento (HDT), em mistura com frações de diesel, tendo gerado um produto 

que tem as mesmas características do diesel de petróleo. Porém, o uso dessa alta 

proporção de óleo vegetal, nas unidades industriais de HDT existentes, encontra 

restrições operacionais devido ao maior consumo de hidrogênio e limitações de alguns 

equipamentos que não foram dimensionados para tal no seu projeto original 

(PETROBRÁS, 2009).  

No desenvolvimento desta tecnologia foram testados, em planta piloto, diferentes 

óleos vegetais, em diferentes condições de operação, que evidenciaram as vantagens do 

processo onde se destaca o alto rendimento, de pelo menos 95% v/v, em diesel sem a 

geração de resíduos e uma pequena produção de propano. Para cada 100 litros de óleo 

de soja processados, são produzidos 96 litros de óleo diesel e 2,2 Nm
3
 de propano, vide 

Figura 3 (PETROBRAS, 2009). 

http://www.petrobras.com/
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Figura 3: Rendimento do processo H-BIO 

Fonte: www.petrobras.com.br acesso em setembro 2009 

 

O processo envolve uma hidroconversão catalítica da mistura de frações de diesel e 

óleo de origem renovável, em um reator de HDT, sob condições controladas de alta 

temperatura e pressão de hidrogênio. Assim, o óleo vegetal é transformado em 

hidrocarbonetos parafínicos lineares, similares aos existentes no óleo diesel de petróleo. 

Esses compostos contribuem para a melhoria da qualidade do óleo diesel final, 

destacando-se o aumento do número de cetano, que garante melhor qualidade de 

ignição, e a redução da densidade e do teor de enxofre. (PETROBRAS, 2009). 

Um ponto importante para justificar o uso do H-BIO são as propriedades 

fluidodinâmicas do biodiesel produzido, principalmente a viscosidade e a densidade. 

Estas propriedades, independentemente de sua origem, assemelham-se às do óleo diesel 

mineral, significando que não é necessária qualquer adaptação ou regulagem no sistema 

de injeção dos motores (PARENTE, 2006). 

Outra forma de hidrogenar óleos vegetais é o uso do processo direto numa unidade 

de hidrogenação, sem co-processar numa refinaria de petróleo. A vantagem da 

hidrogenação direta é o uso de catalisadores espefíficos de hidrogenação de óleos sem o 

risco de degradar os catalisadores de altíssimo custo usados na unidade 

hidrodessulfurização da refinaria (PETROBRAS, 2009). 

1.2 OBJETIVOS 

 

Realizar um estudo do processo de hidrogenação do óleo de soja em escala 

laboratorial, na ausência e presença de catalisadores, visando um melhor entendimento 

do processo na produção do diesel verde. 

 

 

http://www.petrobras.com/
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1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos que constituam este trabalho de investigação envolvem os 

pontos seguintes: 

 Sintetizar catalisadores de hidrogenação a base de níquel 

suportado em alumina; 

 Caracterizar os catalisadores preparados por análise térmica (AT), 

análise química (AQ), difração de raios-X (DRX), área específica (BET) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV); 

 Caracterizar os produtos da reação de hidrogenação do óleo de 

soja usando as técnicas de Infravermelho (IV), Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN) e Cromatografia Gasosa (CG); 

 Desenvolver um modelo cinético de modo a representar 

satisfatoriamente os dados experimentais obtidos em reator mecanicamente 

agitado, tipo PARR, em escala laboratorial. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 NECESSIDADE DE NOVOS COMBUSTÍVEIS 

 

Nossa sociedade é muito dependente do petróleo para executar diversas de suas 

atividades. Cerca de 90% do petróleo consumido anualmente (cerca de 4000 milhões m
3
 

em 2007) é usado como uma fonte de energia para transporte e para a geração de calor e 

eletricidade. Os 10% restantes são utilizados pela indústria química e eletroquímica 

como matéria-prima na fabricação de produtos como solventes, lubrificantes, plásticos, 

borrachas sintéticas e fibras, detergentes e outros. Uma vez que é um recurso finito, os 

preços do petróleo irão inevitavelmente aumentar quando este recurso se tornar escasso. 

Um exemplo recente aconteceu em 2008, quando o preço do barril de petróleo chegou a 

quase US$ 150 (CARLSSON, 2009).  

Os problemas ambientais criados pela nossa dependência dos combustíveis fósseis 

combinado com a diminuição dos recursos do petróleo estão acarretando a necessidade 

de nossa sociedade pesquisar novas fontes de energia renováveis e de produtos 

químicos, e como resultados destas pesquisas têm surgido novas propostas a partir de 

biomassa vegetal (HUBER et. al., 2006). No entanto existem algumas preocupações, 

considerando a disponibilidade de matérias-primas, a segurança do fornecimento dessas 

matérias primas, a utilização nacional de fontes de energia, os preços e a diminuição 

contínua das reservas de petróleo não-renováveis além das emissões dos gases de efeito 

estufa (KNOTHE, 2010). 

O estudo de tecnologias de biomassa, de autoria de 26 especialistas, incluindo 

indústria e agências de governo, previu uma mudança gradual da economia baseada no 

petróleo, de tal forma que, em 2030, 20% do combustível para transporte e 25% dos 

produtos químicos serão produzidos a partir de biomassa. A Bioenergia é uma das 

componentes mais importantes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e 

substituição de combustíveis fósseis (HUBER et al., 2006). 

A energia renovável é uma das maneiras mais eficientes para alcançar o 

desenvolvimento sustentável. Plantas usam a fotossíntese para converter energia solar 

em energia química, que é armazenada sob a forma de óleos, carboidratos, proteínas, 

etc. Essa energia da planta é convertida para biocombustíveis. Daí os biocombustíveis 

são principalmente uma forma de energia solar. Para estes biocombustíveis de sucesso 

na substituição de grandes quantidades de combustível de petróleo, a disponibilidade de 
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matérias-primas necessárias tem que ser a mais alta possível. Há uma necessidade 

urgente de projetos de biorrefinarias integradas, capazes de produzir combustíveis de 

transporte e produtos químicos (DEMIRBAS, 2009b). 

Há dois combustíveis líquidos usados em veículos de transporte: a gasolina e o 

diesel. Combustíveis renováveis para transporte podem ser obtidos a partir de biomassa 

como o etanol de açúcar, etanol celulósico, biodiesel, líquidos de pirólise de óleos 

vegetais ou gorduras animais, butanol, metanol, líquidos de gás de síntese. Os 

biocombustíveis líquidos renováveis para transporte, recentemente tem atraído a atenção 

de vários países devido à sua baixa emissão de gases do efeito de estufa, sua 

biodegradabilidade e sua capacidade geração de renda no trabalho rural (DEMIRBAS, 

2009a).  

Embora as tecnologias tenham sido desenvolvidas ao longo dos últimos 50 anos 

para processar matérias-primas à base de petróleo, ainda não se aprendeu a refinar 

economicamente os recursos da biomassa. Observa-se que o maior obstáculo para uma 

aplicação mais generalizada de engenharia é a ausência de tecnologia de processamento 

de baixo custo. Apesar do fato da catálise heterogênea ter sido umas das principais 

bases da indústria química e petroquímica, os processos de biorefino são poucos 

utilizados a partir da catálise heterogênea. Neste contexto, o processamento de matérias-

primas derivadas de biomassa é diferente do tratamento de matérias-primas à base de 

petróleo, considerando-se que as matérias-primas derivadas de biomassa têm uma 

estabilidade térmica baixa e um alto grau de funcionalidade, sendo, normalmente, de 

natureza hidrofílica, exigindo, portanto, condições de reação, tais como o 

processamento de fase aquosa (HUBER et al., 2006). 

Os óleos vegetais são matérias-primas renováveis atualmente utilizados para 

produção de biocombustíveis a partir de recursos de biomassa sustentável. A tecnologia 

existente para a produção de biodiesel a partir de óleos vegetais, tais como soja, canola 

e óleo de palma são largamente centrados em transesterificação de óleos com metanol 

para produzir ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME), também chamados de 

biodiesel. A futura utilização generalizada de biocombustíveis depende do 

desenvolvimento de novas tecnologias para produzir combustíveis de transporte de alta 

qualidade a partir da biomassa. Estes novos biocombustíveis devem ser 

economicamente viáveis e compatíveis com a infra-estrutura existente de transporte e de 

motores para sua combustão (NAIK et al., 2010).  
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Pesquisadores ao redor do mundo estão em busca de diferentes rotas de 

processamento para converter os óleos vegetais de alta qualidade em um combustível 

diesel ou mistura de ação que seria totalmente compatível com o combustível diesel 

derivado do petróleo. O diesel conhecido como "Diesel verde" é produzido a partir de 

matérias-primas renováveis que contenham triglicerídeos e ácidos graxos por um 

processo de saturação do catalisador, Hidrodesoxigenação, descarboxilação e 

hidroisomerização (NAIK et al., 2010).  

O diesel verde é um diesel sem enxofre e aromáticos, com um valor muito elevado 

de mistura de cetano. As propriedades do combustível podem ser ajustadas no processo 

de forma específica a determinadas mudanças climáticas que por ventura possam 

aparecer. O Diesel verde também possui uma excelente estabilidade na armazenagem e 

é totalmente compatível com a mistura padrão de combustíveis derivados do petróleo, 

principalmente o diesel. Em contraste com os ácidos graxos ésteres metílicos, as 

propriedades do diesel verde não dependem de origem alimentar (NAIK et al., 2010). 

 

2.2 FORMAÇÕES DO MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEL 

 

A constituição recente do marco regulatório da produção de biocombustível no 

Brasil deu-se com a criação do Programa Nacional de Produção de Biodiesel (PNPB), 

que lançado em 2004, buscou o desenvolvimento sustentável com geração de emprego e 

renda no campo, redução das disparidades regionais; economia de divisas, reduzindo a 

importação de diesel; fortalecimento do componente renovável da matriz energética; 

melhoria das condições ambientais, além da dinamização das economias locais e 

regionais. Essas questões, fundamentais para o País, foram concluídas pelo Grupo de 

Trabalho Interministerial (GTI) através do Relatório Final do GTI, entregue em 

dezembro de 2003 ao Governo Federal. Nesse documento foi definido o modelo 

tributário para o mercado do biocombustível e o mecanismo denominado Selo 

Combustível Social, além de criação de linhas de financiamento e outros de tipos de 

subsídios para a promoção do mercado nacional de biodiesel (RODRIGUES & 

HENRIQUE JR, 2006). 

O PNPB tem três eixos norteadores: o energético – redução do uso do diesel; o 

ambiental – menos degradação ambiental e; o social – geração de emprego e renda no 

meio rural adotando um tratamento tributário diferenciado para matérias-primas 
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intensivas em mão de obra, tais como dendê e mamona, produzidas nas regiões como 

Norte e Nordeste, a partir da agricultura familiar. 

O Brasil, pela sua imensa extensão territorial e condições climáticas adequadas, é 

considerado um país excelente para a exploração da biomassa com fins alimentares, 

químicos e energéticos. Por outro lado, as diversidades sociais, econômicas e 

ambientais geram distintas motivações regionais para a produção e consumo de 

combustíveis da biomassa, especialmente quando se trata do Biodiesel (PETROBIO, 

2007). 

O termo biocombustível é referido como combustível líquido ou gasoso para o setor 

dos transportes que são predominantemente produzidos a partir de biomassa. Uma 

variedade de combustíveis pode ser produzida a partir de recursos de biomassa, 

incluindo os combustíveis líquidos, como etanol, metanol, biodiesel, e combustíveis 

gasosos, como o hidrogênio e o metano. Os biocombustíveis líquidos são utilizados 

principalmente para abastecer veículos, motores ou células a combustível e para geração 

de eletricidade (RODRIGUES & HENRIQUE JR, 2006).  

Há várias razões para os biocombustíveis serem considerados relevantes por parte 

dos países em desenvolvimento e industrializados. Elas incluem razões de segurança 

energética, preocupações ambientais e questões sócio-econômicas relacionadas ao setor 

rural. Devido aos seus méritos ambientais, a participação dos biocombustíveis no 

mercado de combustíveis automotivos irá crescer rapidamente na próxima década. 

Uma revisão da literatura mostra que, alguns termos diferentes são usados para 

definir o mesmo tipo de combustível derivado a partir de uma matéria-prima contendo 

triglicerídeos e, inversamente, às vezes é um termo aplicado a diferentes tipos de 

combustíveis. Por isso, como possuem semelhanças na terminologia da nomenclatura 

química, é importante definir os termos que serão brevemente aqui abordados 

(KNOTHE, 2010): 

 Petrodiesel: combustível diesel derivado de petróleo, embora que 

em quase toda a literatura seja geralmente chamado “diesel” ou 

“combustível diesel”, o uso do prefixo “petro” define a sua origem em 

relação às alternativas que existem hoje.  

 Biodiesel Combustível composto de “mono-alquil ésteres” de 

ácidos graxos de cadeia longa derivados de óleos vegetais ou gorduras 

animais.  
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 Diesel renovável: Conhecido como biodiesel de segunda geração, 

e os termos “diesel verde” ou “diesel renovável” estão sendo interligado ao 

“petrodiesel” para representar que são combustíveis derivados de fontes 

biológicas. O termo “diesel verde'' é ambíguo porque implica em que o 

combustível resultante em si é verde. O termo “diesel renovável” apenas 

significa que o combustível é derivado de recursos renováveis sem qualquer 

alusão à natureza do combustível.  

 

2.3 MATÉRIAS-PRIMAS E INSUMOS 

 

As fontes de matérias-primas para a produção tradicional do biodiesel 

compreendem os seguintes elementos: 

 Triglicerídeos – materiais de origem vegetal (oleaginosas), 

gorduras de origem animal e resíduos industriais, os chamados ácidos 

graxos; 

 Álcool (metanol ou etanol). 

 

Decorrentes de seu trabalho de pesquisa, Moret et al. (2006) apresentaram uma 

tabela, abaixo mostrada (Tabela 1), indicando a relação das produtividades e do 

rendimento de óleo para diversas espécies. 

 

Tabela 1: Oleaginosas, produtividade e rendimento de óleos 

Espécie Produtividade Rendimento de óleo (%) 

Cacau 4.000 kg/ha 46% 

Mamona 500 a 4.000 kg/ha 47% 

Soja 540 L/ha 18% 

Girassol 640 L/ha 42% 
Fonte: Moret et al. (2006) 

 

Apesar da riqueza e da diversidade de oleaginosas no País, o desenvolvimento 

tecnológico de cada uma é muito variável. A maioria das oleaginosas, atualmente em 

cultivo, pode ser considerada culturas, tais como dendê, soja, e girassol. Sua 

importância para a produção mundial de óleo vegetal é substancial e é impressionante o 

crescimento na produção de óleos de soja durante os últimos 20 anos (VIEIRA, 2006). 
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A Tabela 2 mostra a estrutura de diversos ácidos graxos de óleos vegetais. As 

proporções de cada ácido graxo não dependem somente do tipo de planta, mas também 

sobre o clima e dos alimentos disponíveis (SHASHIDHARA & JAYARAM, 2010). 

 

Tabela 2: Estrutura de ácido graxos de diversos óleos vegetais 

Ác. Graxos Soja (%) Girassol (%) Colza (%) Azeitona (%) Coco (%) 

C 18:0 4,30 3,00 1,60 2,70 2,00 

C 18:1 24,40 17,00 18,40 60,70 7,00 

C 18:2 51,60 74,00 16,80 4,40 1,00 

C 18:3 7,70 6,00 6,50 0,50 - 
Fonte: SHASHIDHARA & JAYARAM, 2010 

 

É relatado que a estrutura dos triglicerídeos fornece característica desejável 

de lubrificação. Sua longa cadeia polar de ácidos graxos fornece película lubrificante de 

alta resistência interagindo fortemente com as superfícies metálicas, reduzindo o atrito e 

o desgaste (SHASHIDHARA & JAYARAM, 2010). 

A Tabela 3 mostra algumas propriedades físico-químicas e reológicas de diferentes 

óleos vegetais.  

 

Tabela 3: Algumas propriedades físico-químicas e reológicas de óleos vegetais 

Propriedades Soja Girassol Colza 

Viscosidade cinética 40 ºC (cSt) 32,93 40,05 45,60 

Viscosidade cinética 100 ºC (cSt) 8,08 8,65 10,07 

Índice Viscosidade 219 206 216 

Valor de Saponificação ((mgKOHg
-1

) 189 - 180 

Ponto de Fluidez -9,00 -12,00 -12,00 

Ponto de Ebulição 240 252 240 
Fonte: SHASHIDHARA & JAYARAM, 2010 

 

A Soja é a leguminosa mais importante do mundo, com os principais produtores a 

União Européia (33%), Brasil (27%), Argentina (21%) e China (7%). É cultivado 

principalmente pelo o alto teor de proteína de grande qualidade no seu grão (79%) 

(CARLSSON, 2009). 

Vale destacar que a motivação para a utilização da soja, por exemplo, que é uma 

das oleaginosas que menos produzem óleo por hectare, porém mais produzidas no 

Brasil, é o valor de seus subprodutos. O quilo do farelo de soja, por exemplo, é mais 

caro que o próprio grão de soja. Sem falar das proteínas que podem ser extraídas do 

óleo, de alto valor no mercado. O resultado disso é que o óleo de soja, apesar de ter 

pequena produtividade por hectare, tem baixo custo de produção. A motivação para o 
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uso da mamona é o baixo custo de manutenção da plantação da mamona e também a, 

muito enfatizada pelo governo, inclusão social, pois a colheita é manual e gera muito 

emprego. O Nordeste dispõe de bom potencial para a produção do biodiesel de origem 

vegetal, já que concentra 80% da produção nacional de mamona, por exemplo 

(PETROBIO, 2007). 

Considerando a regularidade no consumo e as descontinuidades do processo de 

produção agrícola, há a necessidade de mecanismos de gestão de estoques, de forma que 

a oferta também possa ser regular. Ao impor a obrigatoriedade da mistura, haverá um 

encarecimento da logística de movimentação dos estoques, que poderá não se reproduzir 

em benefícios ambientais na mesma proporção. Deve-se considerar que os ganhos 

ambientais decorrentes da mistura de pequenos percentuais de biodiesel (até 5%) são 

pouco significativos (VIEIRA, 2006). 

Para citar o desempenho dos catalisadores frente ao processo podemos dizer que o 

desenvolvimento de novos catalisadores para a modernização de redutor de 

biocombustíveis baseou-se na idéia de que os catalisadores promissores para esse 

processo devem ser bifuncionais. Por um lado, uma forma de óxido de metal de 

transição com valência variável é necessária para a ativação de grupos “oxi”. Por outro 

lado, um metal de transição em seu estado reduzido é necessário para ativar o processo 

de hidrogenação. Devem ser levado em conta que o catalisador é capaz de desativar 

devido à formação de coque. Para minimizar essa possibilidade, a temperatura de reação 

não deve exceder 350 – 400 ºC e a pressão de hidrogenação deverá ser entre 8,0 – 10,0 

MPa (YAKOVLEV et al., 2009). 

 

2.4 PROCESSOS PRODUTIVOS DO BIODIESEL 

 

O estudo da literatura revela os seguintes processos atualmente em uso em escala 

piloto ou industrial para a produção de biodiesel (KISS, 2009):  

 Processo de batelada: Este permite grande flexibilidade no que 

diz respeito à composição da matéria-prima.  A transesterificação é 

realizada usando um catalisador ácido ou básico. No entanto, a produção do 

equipamento é baixa e os custos operacionais são elevados; 

 Processos contínuos: Combinam as etapas de esterificação e a 

transesterificação, permitindo uma maior produtividade. Além disso, um 
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processo inovador foi desenvolvido para a transesterificação em fase vapor 

pelo Instituto Francês de Petróleo (IFP), a qual é baseado em catalisadores 

heterogêneos compostos de óxidos de zinco e alumínio e é atualmente 

aplicado em instalações comerciais. No entanto, o processo exige 

temperaturas relativamente altas (210 - 250 ºC) , assim como as pressões (3 

– 50 MPa); 

 Processos supercríticos: Estes foram desenvolvidos para resolver 

a dificuldade da miscibilidade do petróleo e do álcool, que prejudica a 

cinética de transesterificação, bem como tirar vantagem da não utilização de 

catalisadores. No entanto, as condições de funcionamento são problemáticas 

(T > 240 ºC, P > 80 bar) e, portanto, requerem equipamentos especiais; 

 Processos de hidrólise e esterificação: São os processos mais 

simples. Tais processos se tornaram muito atrativos e ganham participação 

no mercado devido às vantagens. A alta pureza do glicerol é obtida como 

subproduto da etapa de hidrólise. O uso de catalisadores heterogêneos evita 

a neutralização e as etapas de lavagem, levando a um processo mais simples 

e mais eficiente; 

 Processos enzimáticos: Têm requisitos de baixa energia, já que a 

reação é realizada em condições brandas - pressão atmosférica e 

temperatura de 50 - 55 ºC. No entanto, devido aos rendimentos mais baixos 

e os longos tempos de reação dos processos enzimáticos ainda não pode 

competir com outros processos em escala industrial; 

 Processos de hidrotratamento: Empregam uma rota química 

fundamentalmente diferente em relação aos métodos de fabricação descritos 

anteriormente. Os Triglicerídeos são convertidos em combustível por 

hidrogenação seguido de pirólise. A diferença fundamental é que o produto, 

biodiesel de segunda geração, é uma mistura de hidrocarbonetos ou de 

compostos oxigenados de cadeia longa em vez de ésteres de ácidos 

convencionais. Embora tenha vantagens evidentes, esse processo exige um 

equipamento mais complexo e implica a disponibilidade de uma fonte de 

hidrogênio de baixo custo. 
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2.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO BIODIESEL 

 

As principais vantagens do biodiesel, dadas na literatura, incluem a sua origem 

nacional, o seu potencial para reduzir a dependência de uma economia de petróleo 

importado, biodegradabilidade, ponto de fulgor elevado, e lubricidade inerente à forma 

pura (DEMIRBAS, 2009b).  

A biodegradabilidade do biodiesel tem sido proposta como uma solução para o 

problema dos resíduos. Combustíveis biodegradáveis, como o biodiesel têm inúmeras 

aplicações potenciais e são compatíveis com o meio ambiente. Portanto, há um 

crescente interesse em utilizar combustível para motores diesel que degradam mais 

rapidamente do que os combustíveis convencionais. O biodiesel não é tóxico e se 

degrada cerca de quatro vezes mais rápido do que o diesel do petróleo (PARENTE, 

2006). 

As principais desvantagens do biodiesel são a sua maior viscosidade, menor poder 

calorífico, maior ponto de fluidez, maior emissão de óxidos de nitrogênio (NOx), baixas 

velocidade e potência do motor, compatibilidade do motor e alto preço . O biodiesel tem 

uma diminuição média de 5% em comparação com a do diesel em carga nominal. Os 

valores de torque máximo são cerca de 21,0 Nm à 1500 rpm para o combustível diesel, 

de 19,7 Nm à 1500 rpm para o biodiesel. Os valores de consumo específico de 

combustível do biodiesel são superiores aos do gasóleo. A eficácia e eficiência dos 

valores da pressão efetiva do gasóleo são maiores do que os de biodiesel (DEMIRBAS, 

2009a).  

As desvantagens operacionais importantes do biodiesel, em comparação com o 

diesel do petróleo, são problemas de partida a frio, o menor poder calorifico, maior 

corrosão e maior dificuldade de bombeamento de combustível devido a sua maior 

viscosidade (DEMIRBAS, 2009a). 

2.6 ROTA TECNOLÓGICA DO H-BIO 

 

A tecnologia para a produção de biodiesel predominante no mundo é a rota 

tecnológica de transesterificação metílica, na qual óleos vegetais ou sebo animal são 

misturados ao metanol que, associados a um catalisador produzirão o biocombustível. 

No Brasil, apesar da predominância do metanol, existem empreendimentos que utilizam 
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a rota etílica. O processo de transesterificação produz glicerina como subproduto 

(DERMIRBAS, 2009b).  

A tecnologia H-BIO da Petrobrás introduz uma nova rota para a produção de 

biocombustíveis, complementar ao Programa Brasileiro de Biodiesel. Como corolário, 

espera ampliar a massa energética do País, gerando benefícios ambientais e sociais 

(PETROBRAS, 2007). Todavia, a estratégia da Petrobrás de produzir biodiesel e H-Bio 

poderão afetar a viabilidade de alguns projetos independentes de biodiesel. O H-Bio é 

processado nas unidades de hidrotratamento (HDT) de refinarias, nas quais se mistura 

óleo vegetal ou animal com frações de diesel de petróleo. Os estudos mostram que o 

resultado é um diesel com menor teor de enxofre e de melhor qualidade em termos de 

queima. 

O processo H-BIO foi desenvolvido com o intuito de incluir a matéria-prima 

renovável no processo de refino de petróleo, de forma a permitir a utilização das 

instalações já existentes, visando a melhoria na qualidade do óleo diesel. Nesse sentido, 

o CENPES desenvolveu o H-BIO, dentro do sistema PROTER (Programa de 

Tecnologias Estratégicas de Refino). Os primeiros testes, realizados em plantas piloto 

com até 30% de óleo vegetal, encontrou restrições operacionais em razão do maior 

consumo de hidrogênio e limitações de alguns equipamentos que não foram 

dimensionados para tal no seu projeto original (PETROBRAS, 2007). 

Após alguns testes, chegou-se a conclusão de que o processo de produção do H-

BIO é positivo economicamente. Esta avaliação considerou do diesel importado, em 

relação ao preço do petróleo, e o custo do óleo de soja (UDOP, 2010). 

O Brasil consome cerca de 45 bilhões de litros de diesel por ano e importa ao redor 

de 10% desse total. Desta forma, segundo a Petrobrás, a adição de 10% de H-BIO ao 

diesel mineral levaria o país a reduzir as importações de diesel em 256 milhões de litros 

por ano. (UDOP, 2010).  

 

2.7 O PROCESSO DE HIDROGENAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS 

2.7.1 INTRODUÇÃO AO PROCESSO DE HIDROGENAÇÃO 

 

Wilhelm Normann, químico alemão, mostrou em 1901 que os óleos podem ser 

hidrogenados em um meio adequado que combina hidrogênio com óleos e gorduras no 

estado líquido, na presença de um metal apropriado finamente dividido (catalisador), 
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para produzir gordura com o ponto de fusão desejado. Este pesquisador patenteou o 

processo em 1902 (OLIVEIRA, 2008).  

No período de 1920 a 1940, aprendeu-se a controlar o processo de hidrogenação 

para se obter gorduras com pontos de fusão e textura de acordo com as diferentes 

necessidades. Esta operacionalidade foi bem entendida e explorada com o passar do 

tempo (PATTERSON, 1994).  

No processo de hidrogenação, o hidrogênio gasoso e o material, a qual quer se 

hidrogenar, são misturados com um catalisador sólido finamente dividido. A velocidade 

da reação depende de alguns fatores tais como a característica do material hidrogenado, 

da natureza e concentração do catalisador, da temperatura, da pressão e do grau de 

agitação do processo. Platina e paládio são os metais mais eficientes para este processo, 

entretanto seus preços são elevados fazendo com que se use níquel (OLIVEIRA, 2008; 

KARABULUT et al., 2003). 

O catalisador metálico adsorve os reagentes sobre a superfície, rompendo 

parcialmente a ligação C=C e a ligação H-H, enquanto são estabelecidas ligações 

secundárias com o catalisador. Neste ponto, forma-se um complexo organometálico 

intermediário que não pode ser isolado. Em seguida, realiza-se a adição e o produto é 

dessorvido, deixando a superfície do catalisador livre para adsorver novas moléculas de 

reagentes (PATTERSON, 1994). 

 

3.7.2 INTRODUÇÃO A HIDROGENAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS 

 

O objetivo do processo de hidrogenação dos óleos vegetais é a saturação das 

ligações duplas dos ácidos graxos insaturados. Este processo é aplicado para aumentar o 

ponto de fusão das gorduras e reduzir o teor de ácidos poli-insaturados, como os ácidos 

linolênicos, aumentando assim a estabilidade do óleo.  

Os Principais ácidos graxos insaturados estão presentes nos vegetais. Podemos 

citar: o ácido linolênico (cis-9, cis-12, cis-15 ácido octadecatrienóico, C18:3), o ácido 

linoléico (cis-9, cis-12 ácido octadecatrienóico, C18:2) e ácido oléico (cis-9- ácido 

octadecenóico, C18:1) (NOHAIR et al., 2005)  

A hidrogenação de óleos vegetais comestíveis é uma importante operação na 

indústria química. As aplicações industriais são as mais variadas possíveis, desde a 

farmacêutica até as de detergentes e lubrificantes (NOHAIR et al., 2005).  
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A química de hidrogenação envolve a transformação de óleos envolvidos em três 

reações simultâneas: a saturação de ligações duplas, a geometria (Cis-trans) e as 

isomerizações posicionais. A qualidade e as propriedades físicas dos óleos hidrogenados 

são fortemente influenciadas pelo número de ligações duplas presentes e os isômeros 

cis-trans de ácidos graxos. Os ácidos graxos trans (TFA) foram relatados por serem 

desfavoráveis à dieta humana devido aos efeitos indesejáveis de saúde. Tem sido 

demonstrado que a percentagem de TFA contidos na dieta está fortemente 

correlacionada com doenças coronárias (FERNANDEZ et al., 2009).  

A hidrogenação total dos triglicerídeos tem como principal produto hidrocarbonetos 

(n-alcanos), além de propano, água, CO e CO2 como sub-produtos. Os hidrocarbonetos 

são produzidos por dois tipos de reações: (i) Hidrodesoxigenação (HDO) e (ii) 

hidrodescarboxilação (HDC). Os n-alcanos são provenientes da primeira reação e 

possuem a mesma cadeia original de ácidos graxos, ou seja, mesmo número de carbono, 

normalmente entre 16 e 18., tendo como sub-produtos água e propano. Por outro lado, a 

produção de hidrocarbonetos, pela segunda reação, acarreta que eles possuem um 

número de carbono a menos em relação a molécula original e os sub-produtos principais 

são CO, CO2 e propano (SMEJKAL et al., 2009). 

A hidrogenação seletiva ocorre quando a adição de hidrogênio aos ácidos graxos 

mais insaturados (com mais duplas ligações) prevalece sobre a hidrogenação dos menos 

insaturados (com menos ligações duplas). Por exemplo, a hidrogenação seletiva do óleo 

contendo ácido linoléico e oléico, favorece mais a conversão do ácido linoléico (18:2) 

em oléico (18:1) do que o oléico em esteárico (18:0). A seletividade aumenta com o 

aumento da temperatura da reação e diminui com o aumento da pressão e da intensidade 

da agitação. Quando a hidrogenação elimina parte das duplas ligações, uma parcela das 

ligações duplas remanescentes pode ser isomerizada, tanto pela troca de configuração 

“cis” para “trans”, como pela mudança de posição da dupla ligação ao longo da cadeia 

hidrocarbonada (MORRETO & FETT, 1989; NAGLIC & SMIDOUMIK, 1997). 

Um importante estudo realizado sobre hidrogenação dos óleos vegetais foi à 

hidrogenação do ácido linoléico. O ácido linoléico é um ácido carboxílico insaturado 

com uma cadeia de carbono e duas ligações duplas. e um componente principal dos 

óleos vegetais. O ácido linoléico é usado para fazer sabonetes ou emulsificantes 

(BERNAS et al., 2009).  

O ácido linoléico tem também um potencial como matéria-prima para a produção 

do ácido esteárico que é um ácido carboxílico completamente saturado e é 
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convencionalmente preparado por tratamento de gordura animal com água em alta 

pressão e temperatura, levando à hidrólise de triglicerídeos, embora possa ser obtido a 

partir da hidrogenação de alguns óleos vegetais insaturados. Vale ressaltar que o ácido 

esteárico tem sido usado recentemente como um catalisador modelo de desoxigenação 

para a produção do chamado diesel verde (BERNAS et al., 2009). 

Outro importante estudo sobre o processo de hidrogenação dos óleos vegetais é o 

processo de Hidrotratamento que é utilizado na refinaria de petróleo para remover 

compostos sulfurados e nitrogenados. O Hidrotratamento tem sido utilizado para 

produzir alcanos de cadeia linear variando de n-C15 a n-C18, a partir de uma fração de 

ácidos e outros óleos vegetais. Os alcanos normais têm produzido um número de cetano 

elevado (acima de 98) enquanto que o gasóleo normal tem um índice de cetano em 

torno de 45 (HUBER et al., 2007; LIMA et al., 2004).  

O processo de hidrotratamento tem a vantagem de levar a um produto oxigenado e, 

portanto, estável, plenamente compatível com combustível diesel derivado do petróleo, 

com um índice de cetano alto e baixo teor de enxofre. O método de produção de diesel 

renovável através do processo de hidrotratamento foi introduzido recentemente e há um 

aumento de interesse sobre esse assunto (HUBER et al., 2007).  

Recentemente, tem aparecido estudos no campo de Hidrodesoxigenação (HDO), 

que é o processo de remoção de hidrocarbonetos através do rompimento da ligação C-O, 

de ésteres de ácidos graxos (biodiesel). Estes estudos foram iniciados pela necessidade 

de atualizar o biodiesel como combustível para motores de ignição. A maioria dos 

pesquisadores usam catalisadores a base de CoMo e NiMo suportados em alumina 

(YAKOVLEV et al., 2009).  

O combustível obtido através deste processo foi chamado de "combustível para 

motores diesel”, como existe uma grande variedade de componentes, tais como as 

olefinas, são semelhantes ao diesel derivado do petróleo. No entanto, este processo 

requer altas temperaturas entre 300 e 500 ºC e os produtos possuem uma caracterização 

difícil devido à variedade de produtos da reação para o óleo de soja pirolisado usado 

junto zeolítas na temperatura de reação de 400 ºC em fluxo de nitrogênio foram 

observados os seguintes produtos formados: olefinas, parafinas, ácidos carboxílicos e 

aldeídos (ZABETI et al., 2009; SANTANA et al., 2007).  

2.7.3 CRAQUEAMENTO TÉRMICO-CATALÍTICO DOS ÓLEOS VEGETAIS 
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O craqueamento térmico de triacilglicerídeos caracteriza-se pelo processo de 

pirólise dos óleos, ou gorduras, realizada em ausência de qualquer catalisador. Neste 

processo, o efeito térmico é o único responsável pela quebra das cadeias carbônicas dos 

triésteres presentes inicialmente. Já o craqueamento catalítico pode favorecer 

determinadas rotas e consequentemente alterar a composição final dos produtos (IDEM 

et al., 1996). 

Este processo envolve duas etapas, a primeira caracterizada pela formação de 

espécies ácidas, podendo ser chamado de craqueamento primário; e a segunda etapa, 

caracterizada pela degradação dos ácidos produzidos na primeira etapa, podendo ser 

chamado de craqueamento secundário. 

O craqueamento primário corresponde à formação de ácidos carboxílicos a partir do 

rompimento das ligações C-O entre a parte glicerídica e o resto da cadeia do óleo. Este 

processo pode ser explicado pelo mecanismo de eliminação de hidrogênio beta (Figura 

4), sendo coerente com os produtos obtidos para a reação (LANDIS et al., 1992). 

 

Figura 4: Mecanismo de eliminação beta para o craqueamento de triglicerídeos. A = Molécula 

de Triglicerídeo onde R, R’ e R’’ são cadeias carbônicas saturadas ou insaturadas, A’ = 

intermediário altamente instável do processo, B = moléculas de ácido carboxílico formadas 

durante o processo, C = ceteno e D =  acroleína 

 

Observa-se pela sequencia do mecanismo, a ocorrência de duas eliminações betas e 

um rearranjo final resultando em dois ácidos carboxílicos de cadeia longa, uma 

molécula de acroleína e uma molécula de ceteno (Figura 4), sendo que o número de 

átomos de carbono nas cadeias dos ácidos e do ceteno depende diretamente da 
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composição do triglicerídeo em questão, uma vez que a clivagem de ligações carbono-

carbono demanda uma maior quantidade de energia do que se verifica necessário no 

rompimento das ligações carbono-oxigênio (LANDIS et al., 1992). 

A Figura 5 representa a reação global para o craqueamento primário. 

 

Figura 5: Reação global para o craqueamento primário 

 

Durante o craqueamento secundário, ocorre a desoxigenação dos ácidos 

carboxílicos produzidos no craqueamento primário. Este processo de desoxigenação 

pode ocorrer de duas formas distintas: a descarboxilação e a descarbonilação (Figura 6). 

Sabe-se que os dois mecanismos formam produtos diferentes; enquanto que a 

descarboxilação fornece dióxido de carbono e alcanos lineares e o processo de 

descarbonilação fornece monóxido de carbono, água e alcenos terminais. 

Experimentalmente, verificou-se que os dois mecanismos acontecem de forma 

simultaneamente durante um processo simples de pirólise, mas que a presença de 

catalisadores pode favorecer uma determinada rota (QUIRINO et al., 2009). 

 

Figura 6: Rotas para a degradação dos ácidos formados no craqueamento primário. A = 

Descarboxilação e B = Descarbonilação 
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2.7.4 PROCESSO DE HIDROTRATAMENTO (HDT) 

 

Sabe-se que os óleos vegetais e gorduras de origem animal podem ser utilizados 

como combustíveis alternativos em substituição aos convencionais. Mas, para isso, é 

necessário que tal matéria-prima seja processada para adquirir propriedades semelhantes 

àquelas dos de origem petrolífera. 

Há alguns anos, uma nova forma de obtenção de combustíveis renováveis 

alternativos a partir de óleos vegetais/gorduras empregando-se o processo de 

hidrotratamento começou a ser investigada por diversos grupos de pesquisa. Nesse 

sentido, estudos foram realizados visando obter biocombustíveis semelhantes ao diesel, 

através da remoção dos átomos de oxigênio presentes nas moléculas de triglicerídeos 

(HUBER et al., 2007; DONNIS et al., 2009). 

A conversão de triglicerídeos em alcanos pode ocorrer através do craqueamento 

primário e do secundário. Entretanto, quando se utiliza no processo reacional atmosfera 

de hidrogênio, a desoxigenação dos ácidos carboxílicos pode ocorrer também através 

das rotas de hidrogenação/desidratação e de descarbonilação na presença de H2 (DA 

ROCHA FILHO et al., 1992), como mostra a representação esquemática da Figura 7. 

Na descarbonilação, na presença de hidrogênio, o grupo carbonila é removido formando 

água e hidrocarbonetos parafínicos com um átomo de carbono a menos em sua 

estrutura. Já pela rota de hidrogenação/desidratação, o ácido carboxílico é desoxigenado 

formando água e hidrocarboneto com o mesmo número de átomos de carbono 

correspondente à molécula de ácido graxo original (SNARE et al., 2006). 

 

Figura 7: Rotas reacionais para o craqueamento secundário de ácidos graxos via 

descarbonilação na presença de H2 (A) e hidrogenação/desidratação (B) 

 

2.7.5 TIPOS E CLASSIFICAÇÃO DOS CATALISADORES 
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A catálise pode ser definida como o conjunto de processos e conhecimentos 

aplicados para aumentar a velocidade das reações químicas ou modificar o caminho 

delas. Os catalisadores são substâncias eficazes ou misturas de substâncias capazes de 

promover a melhoria no andamento das transformações químicas (FOGLER, 2009). 

Industrialmente, os sólidos catalíticos de interesse são metais (Pt, Pd, Ni, etc), 

óxidos (Al2O3, etc) e ácidos (H3PO4, etc) em sua forma pura, mista ou suportada. Os 

catalisadores podem ser classificados de várias maneiras, historicamente, tem sido 

conveniente classificar as diversas fases ativas em termos de condutividade elétrica dos 

materiais, conforme mostrado na Tabela 4 (DROGUETT, 1983). 

A classificação das fases ativas Tabela 4, em termos da condutividade elétrica é 

feita por pura conveniência, já que nenhuma relação entre atividade catalítica e 

condutividade deve ser assumida (DROGUETT, 1983). 

 

Tabela 4: Classificação das fases ativas 

Classe Condutividade Reações Exemplos 

Metais Condutores Hidrogenação 

Hidrogenólise 

Desidrogenação 

Hidrogenólise 

(Oxidação) 

Fe, Ni, Pt 

Pd, Cu, Ag 

Óxidos e Sulfetos Semicondutores Hidrogenação 

Seletiva 

Hidrogenólise 

Oxidação 

Desidrogenação 

Desulfuração 

NiO, ZnO, CuO 

Cr2O3, MoS2 NiO, 

MnO2, 

Bi2O3, MoO3,WS2 

Óxidos Isolantes Desidratação 

Polimerização 

Isomerização 

Craqueamento 

Al2O3, SiO2, MgO 

SiO2-Al2O3 

Zeólitas 

Fonte: DROGUETT, 1983 

2.7.6 CARACTERÍSTICAS E COMPOSIÇÃO DOS CATALISADORES 

 

As principais características de um catalisador são: atividade, seletividade e 

estabilidade. 

Segundo Fogler (2009) a atividade de um catalisador pode ser definida como a 

propriedade que aumenta a velocidade da reação nas mesmas condições de temperatura, 

pressão, concentração, etc. Em termos práticos, é a capacidade de gerar uma quantidade 

comercialmente importante de produtos por unidade de catalisador sólido em um tempo 
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razoável. Já a conversão dos reagentes em produtos é limitada pelas características 

termodinâmicas dos reagentes, definidas pela constante de equilíbrio da reação. O 

catalisador acelera a reação, sem que necessite modificar as concentrações 

correspondentes ao equilíbrio. 

A seletividade é a propriedade do catalisador em favorecer o maior rendimento de 

determinada espécie entre um conjunto de produtos possíveis de uma reação. Alguns 

reagentes, especialmente os de natureza orgânica, dão origem a reações paralelas ou 

sucessivas que permitem obter uma mistura de produtos cuja separação nem sempre é 

fácil. Um catalisador de alta seletividade promove um bom rendimento do produto de 

interesse e reduz a formação de espécie secundária. Já a estabilidade é a propriedade do 

catalisador em manter suas qualidades, em especial a atividade e seletividade, durante 

um tempo de uso suficiente para aplicá-lo industrialmente. Em geral, com o tempo, o 

catalisador perde sua eficácia devido a mudanças físicas e químicas ocorridas durante a 

reação (FOGLER, 2009). 

Droguett (1983) atribui a perda de estabilidade aos seguintes fatores: 

 Envelhecimento: Originado pela diminuição da porosidade e 

superfície especifica devido à recristalização ou fusão mutuas, ocorrendo 

através de altas temperaturas de funcionamento; 

 Incrustações: Devido ao deposito de substâncias externas a 

reação que bloqueiam os centros ativos. O caso mais freqüente e conhecido 

é a contaminação por depósitos carbonáceos em reações de craqueamento e 

reforma (pirólise). O catalisador ainda pode ser recuperado realizando uma 

limpeza, que dependendo do caso pode ser uma oxidação; 

 Envenenamento: Consiste na intensa adsorção pelo catalisador 

de substâncias estranhas à reação que estão presentes como impurezas dos 

reagentes e que bloqueiam os sítios do catalisador. Geralmente, o 

envenenamento desativa o catalisador fazendo-o ser trocado e/ou 

regenerado. 

 

Em se tratando da composição dos catalisadores, mesmo que eles estejam sendo 

usados em estado puro (chamados de catalisadores mássicos), a maioria dos 

catalisadores são formados por vários componentes (DROGUETT, 1983): 

 Agente ativo: É a substância catalítica propriamente dita, a que 

produz a aceleração da reação química; 
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 Suporte: Geralmente é uma substância inativa ou pouca ativa na 

reação, de grande área específica e porosidade, com o intuito de aumentar a 

área do agente ativo (Tabela 5); 

 Promotores: Substâncias incorporadas ao precursor do 

catalisador, em pequena quantidade, para aumentar a estabilidade térmica, 

seletividade ou atividade, (Tabela 5);. 

 

A Tabela 5 exemplifica alguns suportes utilizados juntamente com suas 

respectivas áreas específicas. 

 

Tabela 5: Suportes e suas respectivas áreas específicas 

Suporte Área Específica (m
2
/g) 

Carvão ativo 500 – 1500 

Sílica gel 200 – 800 

Aluminas ativadas 100 – 500 

Sílica – alumina 200 – 500 

Argilas naturais 100 - 200 
Fonte: DROGUETT, 1983 

 

A Tabela 6 mostra exemplos de processos e tipos de catalisadores empregados. 

 

Tabela 6: Exemplos de processos envolvendo catalisadores distintos 

Processo Fase Ativa Promotor Suporte 

Reforma Pt, Ir Re, Sn Al2O3 

Desidratação do etanol Al2O3 - - 
Síntese de Fischer-Tropsch Fe K SiO2, Al2O3 
Aromatização de C3 Pt, ZSM Cu ZSM5, ZSM11 

Hidrogenação de aldeídos Ni Cr SiO2 
Hidrogenação de aldeídos Cu, Co K, Fe SiO2 

Fonte: DROGUETT, 1983 

 

A seguir, apresenta-se a Tabela 7 com os promotores comumente empregados em 

catalisadores industriais e sua função. 
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Tabela 7: Promotores comuns em catalisadores industriais (adaptado) 

Catalisador Promotor Função 

SiO2-Al2O3(craqueamento) Pt Aumentar a oxidação de CO 

Zeólitas (craqueamento) Terras Raras Aumentar a acidez e a 

estabilidade térmica 

Pt/Al2O3 (reforma) Re Diminuir a hidrogenólise e a 

sinterização 

MoO3/Al2O3 (HDT) Ni, Co Aumentar a hidrogenólise de 

ligações C-N, C-S 

Ni / materiais cerâmicos 

(reforma com vapor) 

K Aumenta a remoção de C 

Cu-ZnO-Al2O3  ZnO Diminuir a sinterização 
Fonte: DROGUETT, 1983 

2.7.7 MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DE CATALISADORES 

 

Numeroso método para se preparar catalisadores são conhecidos, mas a maioria 

deles se encontra descrita em forma de patentes e a informação a respeito é insuficiente. 

Os processos catalíticos são muito competitivos e os fabricantes preservam os 

antecendentes técnicos sobre a obtenção do catalisador. Apesar disso, algumas 

informações gerais podem ser obtidas da literatura (OLIVEIRA, 2008). 

Durante a preparação do catalisador é necessário recorrer a métodos de 

caracterização que permitam verificar se as propriedades desejadas – área, dispersão, 

porosidade, resistência mecânica, etc foram mantidas. Do mesmo modo, tais métodos 

são necessários para estabelecer correlações adequadas entre a atividade e as 

características físico-químicas do catalisador (WANG et al., 2004). 

A caracterização dos catalisadores é importante porque permite conhecer as 

propriedades e funções químicas destes catalisadores, esclarecer os fenômenos que 

resultam na função especifica do mesmo para a reação em questão e ajudar através de 

modelos simplificados a interpretar a função complexa de um catalisador comercial 

(OLIVEIRA, 2008).  

A preparação dos catalisadores ocorre por alguns dos métodos a seguir: 

impregnação, co-precipitação e precipitação (SOMORJAI, 1994). 

 A impregnação consiste em impregnar o suporte com uma 

solução de sal precursor do catalisador. Inicialmente, prepara-se uma 

solução sal em uma concentração apropriada para obter o teor de metal do 

suporte. Em seguida, coloca-se o suporte formando uma suspensão, sob 

agitação, para evaporar suavemente até obter a deposição do soluto sobre o 
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suporte. O líquido pode ser separado por filtração, por exemplo, e o sólido 

seco é calcinado; 

 A co-precipitação consiste em precipitar o agente ativo, o 

promotor e o suporte de forma simultânea. Para tal, prepara-se uma solução 

das espécies envolvidas e por modificação de alguma propriedade, como 

pH, provoca-se a precipitação conjunta dos diferentes componentes na 

proporção de interesse; 

 A precipitação consiste em depositar o agente ativo sobre o 

suporte a partir de uma solução. Primeiro prepara-se uma solução do 

componente ativo e do promotor, caso tiver, e a ela adiciona-se o suporte 

sólido para formar uma suspensão. Após esta etapa, adiciona-se uma 

terceira substância para provocar a precipitação do agente ativo sobre o 

suporte. 

2.7.8 CATALISADORES UTILIZADOS NA HIDROGENAÇÃO DE ÓLEOS 

 

Os catalisadores de paládio suportados em carvão ativado exibem propriedades 

superiores de desoxigenação frente aos demais existentes, resultando em um diesel de 

boa qualidade (SEBOS, 2009). Também, foi verificado que o catalisador NiMo/Al2O3 

tem apresentado resultados satisfatórios no que diz respeito à produção de diesel. 

Muitas empresas planejaram aplicar as tecnologias de hidrogenação para produção de 

óleo diesel renovável a partir de óleos vegetais e gorduras animais. Elas queriam 

aproveitar as instalações existentes (refinarias de petróleo), as HDT, ou construir novas 

instalações para a produção de diesel puramente renovável (SEBOS et al., 2009). 

Os pesquisadores do Departamento de Recursos Naturais do Canadá 

desenvolveram um processo para a hidrogenação catalítica de óleos vegetais sobre os 

catalisadores NiMo/Al2O3 e CoMo/Al2O3. Embora, os produtos de petróleo deste 

processo tenham alcançado um índice de cetano a cerca de 70 - 90, o seu rendimento foi 

entre 40 - 60% de n-parafinas, sendo o restante constituído de hidrocarbonetos gasosos, 

hidrocarbonetos na faixa de gasolina e produtos mais pesados (HANCSÓK et al., 2007). 

Outro objetivo dos pesquisadores envolveu a produção de um gasóleo com alto 

número de cetano com rendimento elevado (> 75 %). Outros catalisadores utilizados 

tais com as peneiras moleculares suportadas Pt/ZSM-22, Pt/ZSM-23, Pt/SAPO-11, 

Pt/SAPO-41 mostraram muito eficácia para hidroisomerização da n-parafina, 



28 

 

identificando o Pt/ZSM-22/Al2O3 como o catalisador de maior desempenho 

(HANCSÓK et al., 2007). 

Wadumesthrige et al. (2009) reportaram a reação de hidrogenação de óleos vegetais 

na temperatura de 120 °C e pressão de 0,4 MPa. Durante um tempo de reação de 2 h, 

um rendimento de um valor de 66,3% com base no consumo dos óleos insaturados foi 

obtido. A porcentagem total de ésteres metílicos passou de 29,3% para 76,2% após 2 h 

de operação, enquanto o total de ésteres metílicos insaturados diminuiu de 70,7% para 

23,8%. Destes últimos, 23,5% são formados de C18:1, enquanto os restantes são 

constituídos de C18:2 e C18:3 de 0,2% e 0,1%, respectivamente, sugerindo que a cadeia 

de C18 seja o composto mais reativo.  

Droguett (1983) utilizou catalisadores na proporção de 0,1 a 1% de níquel 

suportado em alumina por massa de óleo a ser hidrogenada apresentando as condições 

de temperatura do óleo e a pressão de hidrogênio capazes de controlar a intensidade da 

hidrogenação. Foi observado que a 180 ºC e 0,15 MPa de pressão, obtém-se uma 

redução seletiva, atingindo algumas das duplas ligações das moléculas. Por outro lado, a 

130 ºC e pressão de 0,35 MPa, a reação não é seletiva e pode atingir todas as duplas 

ligações. 

A hidrogenação de óleos vegetais utilizando catalisadores de níquel é um processo 

químico complexo, que podem ser influenciados pelo controle de variáveis operacionais 

como temperatura, pressão de hidrogênio, agitação e catalisador propriamente dito. 

Processos de batelada em reatores em altas temperaturas, baixas pressões, tempos de 

reação e utilizando catalisadores de Ni são os mais comumente usados na indústria do 

petróleo (STANKOVIC et al., 2009). 

O metal níquel é amplamente usado como fase ativa do catalisador para os 

processos de hidrogenação e os suportes à base de alumina a qual são freqüentemente 

preferidos por causa de uma área superficial potencialmente maior frente a outros 

suportes, resultando na possibilidade de maior despejo do metal na sua superfície 

(MARCEAU et al., 2009).  

As ligações duplas de carbono são parcialmente ou totalmente saturadas durante a 

hidrogenação. Paralelamente, a isomerização catalítica ocorre naturalmente entre os  

ácidos graxos cis e os ácidos graxos trans. A seletividade do processo representa um 

desafio considerável, com o objetivo de aumentar a taxa de hidrogenação da dupla 

ligação e, simultaneamente, suprimir a isomerização (STANKOVIC et al., 2009). 
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Os catalisadores investigados oferecem vantagens diferentes, mas também 

apresentam deficiências consideráveis. No entanto, os catalisadores de níquel 

comumente suportado em sílica ou alumina ao invés de o serem em carvão, ainda são 

utilizados na indústria devido ao seu bom desempenho global, ou seja, alta atividade, 

baixo custo e fácil remoção do óleo processado por filtração. Assim, o desafio para a 

indústria de óleo comestível é o uso de novos catalisadores modificados de níquel. 

(STANKOVIC et al., 2009). 

O uso de catalisadores de paládio na hidrogenação de óleos comestíveis é melhor 

em relação ao níquel devido à sua maior atividade, e, também, porque a operação pode 

ser realizada em condições mais suaves, em compensação possui um custo maior 

(FERNANDEZ et al., 2009). 

2.8 MODELOS CINÉTICOS PARA A REAÇÃO 

 

A hidrogenação de óleo de soja é um importante processo na indústria de gordura 

por causa de sua grande aplicação na produção de margarinas, gorduras vegetais e óleos 

de fritura. A qualidade e propriedades físicas do produto final 

durante a hidrogenação são fortemente afetadas pelo número de ligações duplas 

presentes no óleo, e os isômeros cis-trans (FILION et al., 2002). 

Segundo Filion (2002), o primeiro modelo cinético para hidrogenação de óleo 

vegetal foi desenvolvido em 1949 por Bailey, que propôs reações consecutivas dos 

triglicerídeos insaturados a qual Ln, L, OL, EL, e S representam ácido linolênico, 

linoléico, oléico, elaídico e esteárico, respectivamente, (Figura 8).  

SELOLLLn
kkk
 123  

Figura 8: Mecanismo de Reações consecutivas dos triglicerídeos 

 

As taxas de reações para o mecanismo da Figura 8 foram consideradas como 

pseudo-primeira ordem com relação aos óleos dos triglicerídeos. O modelo de 

Langmuir-Hinshelwood foi utilizado para determinar as taxas de reação dos ácidos 

graxos. 

Sebos et al. (2009) estudaram a cinética de HDO de triglicerídeos para obtenção de 

diesel, utilizado-se um reator tubular, considerando o escoamento de tipo pistonado sem 

dispersão axial. Como o ponto normal de ebulição dos triglicerídeos na maioria dos 



30 

 

óleos vegetais utilizados é superior a 400 º C, fazendo-se que a sua evaporação seja 

limitada, considerou-se que o óleo vegetal é presente apenas na fase líquida. 

Assumindo que a reação seja de 1º ordem, tem-se então a equação 1: 

)1( xCkr estHDOHDO                                        (1) 

sendo: HDOr  a taxa de reação, HDOk  a constante de velocidade da reação, estC  o 

conteúdo ou concentração dos grupos ésteres presentes da matéria-prima (óleo) e x a 

conversão. A constante de velocidade da reação pode ser determinada considerando-se a 

vazão mássica de alimentação de óleo e a massa de catalisador, sendo a equação 2:  

catHDO mmxk /)1ln(                                         (2) 

sendo m  a vazão mássica de alimentação de óleo e catm  a massa de catalisador. 

Segundo trabalhos de Tike & Mahajani (2006), o óleo de soja é saturado e contém 

ácidos graxos insaturados, especialmente o comprimento da cadeia C18. Durante a 

hidrogenação da reação dos ácidos graxos, ocorre competição através de adsorção para 

os sítios ativos na superfície do catalisador onde eles estão gradualmente sendo 

convertidos para o estado saturado. Assim a eliminação dos ácidos graxos 

poliinsaturados e da formação de ácido graxo monoinsaturado pode ser descrita como 

reações consecutivas. 

A reação de hidrogenação pode ser representada como uma série de reações 

consecutivas (Figura 9): 

 

Figura 9: Reação de hidrogenação como uma série de reações consecutivas. 

 

sendo C18:3 o ácido linolênico, o C18:2 o ácido linoléico, o C18:1 o ácido oléico e o 

C18:0 o ácido esteárico. 

Adotando um reator batelada de volume e temperatura constantes e cinéticas de 

primeira ordem, tem as seguintes taxas de reação dos compostos envolvidos (equações 

3, 4, 5 e 6): 
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sendo (CA) = (CA)0, (CB) = (CB)0, (CC) = (CC)0, (CD) = (CD)0 em t = 0. 

As constantes cinéticas avaliadas na temperatura de 70 ºC apresentaram os valores 

seguintes: k1 = 0,020 ± 0,001 min
-1

, k2 = 0,0030 ± 0,0001 min
-1 

e k3 = 0,0001 ± 0,0001 

min
-1

. Para estimar os parâmetros cinéticos, os autores adotaram soluções de sistemas 

de equações não lineares através do método dos mínimos quadrados com a combinação 

algorítma de Runge-Kutta. 

Bernas et al. (2009) estudaram a cinética da hidrogenação do ácido linoléico sobre 

catalisadores de Pd/C em reator semi-batelada, variando respectivamente, a 40 - 100 ºC 

e 0,5 - 20 bar, com o ácido linoléico puro como reagente com quantidades variadas de 

5% em peso de catalisador em pó e n-decano como solvente, tendo conseguido a 

seguinte equação para descrever o processo (equação 7): 

1)/()/()/(

1

1333121

0

22



KkpCkkpCKkKCCK HBHABA

           (7) 

sendo: 0  a conversão, K e K1 os fatores de equilíbrio, CA e CB as concentrações dos 

componentes do ácido linoléico, k2 e k3 as constantes cinéticas da reação e pH2 a pressão 

de hidrogênio no processo.   

Naglic & Smidoumik (1998) estudaram a transferência catalítica envolvendo 

hidrogênio em óleos vegetais com solução aquosa de formiato de sódio como doador de 

hidrogênio e catalisadores de paládio em suportes de carbono. As cinéticas e 

seletividade foram determinadas por intensa agitação na presença de agentes de 

estabilização. As reações de hidrogenação levaram para uma cinética de primeira ordem 

no que diz respeito aos ácidos graxos. Além de boa seletividade e menor tempo de 
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reação, este método oferece um manuseio fácil e seguro. A presença de ácido linolênico 

retarda a migração das duplas ligações, o que explica que o óleo de soja é o mais 

adequado para este processo de hidrogenação.  

Smejkal et al. (2009) estudaram um modelo termodinâmico para a hidrogenação 

total do Triestearato com temperaturas variando entre 250 e 450 ºC e as pressões de 

hidrogenação variando entre 7 e 70 bar. Foram assumidas condições isotérmicas e o 

equilíbrio da fase gás-líquido foram consideradas no modelo de Peng-Robinson.  

O mecanismo proposto de reação da transformação catalítica é resumida a seguir e 

consiste em duas reações, hidrodescarboxilação e hidrodesoxigenação, respectivamente, 

e preenchidas pela reação de gás-shift-água e formação de CO (equações 8, 9, 10 e 11). 

28336172333316222 333)()(])[()( COHCHCHCHCOOCHCHCH       (8) 

OHHCHCHCHCOOCHCHCH 28338182333316222 6312)()(])[()(    (9) 

OHCOHCO 222                                        (10) 

OHCHHCO 2422 24                                      (11) 

 

Foi observado também que ambos os hidrocarbonetos C17 e C18 estavam presentes 

nos produtos da hidrogenação total e que sua concentração variava significativamente 

com a temperatura e/ou com pressão de reação. Isto significa que as condições de 

reação favorecem a hidrodescarboxilação de triglicérides, levando à formação de 

hidrocarbonetos C17 + CO2 ou a hidrodesoxigenação, caracterizada pela produção de 

hidrocarbonetos C18 e água. Estas duas reações ocorrem paralelas, além disso, o CO2 

formado é convertido por reações consecutivas em CO e metano. Um sub-produto de 

ambas reações é a água (SMEJKAL et al., 2009). 

 

2.9 PARÂMETROS DE OPERAÇÃO DO REATOR 

 

Skotak et al. (2004), estudaram o desempenho do catalisador de paládio suportado 

em alumina para hidroconversão de alcanos considerando que esta é afetada 

significativamente pelas condições de pré-tratamento do catalisador, por exemplo, 

quando Pd/Al2O3 pré-reduzida a 600 ºC, a atividade total aumenta e a seletividade da 
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isomerização é reforçada de 95% para a hidroconversão de alcanos nas temperaturas de 

reação inferiores a 300 ºC em comparação com catalisadores pré-reduzidos a 

temperaturas inferiores a 400 ºC. A maior seletividade de isomerização foi atribuído a 

um aumento na acidez de Lewis da γ-alumina cujo os resultados a partir do pré-

tratamento mostram. A confirmação da forte acidez dos catalisadores Pd/Al2O3 

submetidos à redução a alta temperatura foi fornecido por dessorção a temperatura 

programada  

Os óleos vegetais utilizados como lubrificantes precisam de uma maior viscosidade, 

e para ser resistente a oxidação e a hidrólise, a hidrogenação parcial do óleo é 

necessária. Industrialmente, a hidrogenação é realizada em reatores de lama a 

temperaturas da ordem de 150 a 225 ºC, e pressões variando entre 69 e 413 kPa, na 

presença de um catalisador de níquel suportado (FERNANDEZ et al., 2009).  

 

2.10 ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS 

 

Wiggers et al. (2009).utilizaram uma análise de cromatografia em fase gasosa do 

óleos vegetais com um equipamento da Varian CP-3800 equipado com uma coluna CP 

cil 8Cb, com detectores FID e MS. As condições de análise para o GC-FID devem ser: 

injetar na temperatura de 250 ºC operado no modo split, cuja a temperatura do detector  

esteja a 280 ºC e o forno programado para 60 ºC, na rampa 5 °C/min. Para uma 

identificação qualitativa, o cromatograma pode ser comparado com padrões de n-

alcanos e a quantificação pode  ser realizada por meio da integração da área total.  

Uma análise do gás produzido pela pirólise do óleo de soja foi realizada em um 

equipamento da Schimadzu GC-17A equipado com uma coluna Carboxem 1000 (60/80) 

(4,57m x 3,17 mm) e detectores FID e TCD. As condições de operação no GC foram: 

temperatura do injetor de 100 ºC, temperatura do detector de 280 ºC e temperatura 

programada do forno de 40 ºC, na rampa 20 ºC/min até 220 ºC. A identificação e a 

quantificação absoluta foram realizadas por calibração externa com uma mistura 

comercial de gases fornecida pela White Martins S.A. (WIGGERS et al., 2009). 

Chen et al. (2010) realizaram análises do gás utilizando dois cromatógrafos CG122 

de Shanghai, China. Um CG foi equipado com detector de condutividade térmica e com 

uma coluna TDX-01 (1,5 m x 2,0 mm), sendo analisados os conteúdos dos gases H2, 

CO, CO2 e CH4 na temperatura constante de 100 ºC. Outro CG foi equipado com 
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detector de ionização de chama e uma coluna capilar de Al2O3 (50 m x 0,53 mm, 

camada de filme de 20 μm) sendo usada para identificar hidrocarbonetos. As análises de 

operação foram realizadas na temperatura de 50 ºC até uma temperatura de 180 ºC, a 

uma taxa de 5 ºC/min. 

Lima et al. (2004) estudaram as frações obtidas com diferentes distribuições de 

temperatura (DT): (a) (DT < 80 ◦C; (b) 80 ◦C ≤ DT < 140 ◦C; (c) 140 ◦C ≤ DT < 200 

◦C; (d) 200 ◦C ≤ DT) de três tipos de óleos vegetais sendo caracterizados por FTIR e 

por cromatografia gasosa (GC-FID e CG-MS). Os resultados mostraram que os perfis 

para os óleos de soja e palma são parecidos embora tenha ocorrido um comportamento 

diferente de craqueamento para ambos. Além disto, foi realizada uma análise de CG-MS 

a fim de identificar os produtos de pirólise. Entre as classes de compostos formados, 

foram observados hidrocarbonetos, tais como, alcanos, alcenos, alcadienos, e compostos 

oxigenados orgânicos, tais como ácidos carboxílicos. Ao contrário do que foi  

relatado na literatura para a pirólise do óleo de soja, nenhum produto aromático foi 

detectado.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 SÍNTESE DOS CATALISADORES 

 

A síntese do catalisador de níquel suportado em Al2O3 empregado neste trabalho foi 

realizada usando o método de impregnação úmida. A escolha deste catalisador e do 

método empregado na sua preparação foi o resultado da análise do desempenho de 

diversos catalisadores reportados na literatura (FERNANDEZ et al., 2009; HAO et al., 

2009; GONÇALVES et al., 2006; OLIVEIRA, 2008; NOHAIR et al., 2005). 

 

3.1.1 MATERIAIS E REAGENTES 

 

Para a síntese dos catalisadores, os seguintes reagentes foram empregados: 

 Cloreto de Níquel hexahidratado, NiCl2.6H2O, fornecido pela 

Merck p.a.; 

 Suporte γ-alumina na forma de partículas cilíndricas fornecida 

pela Oxiteno; 

 H2 fornecido pela White Martins. 

 

A síntese do catalisador suportado foi efetuada nas dependências do Laboratório de 

Engenharia Ambiental e Química do Departamento de Engenharia Química da 

Universidade Federal de Pernambuco.  

 

3.1.2 SÍNTESE DO Ni/Al2O3 

 

Foram preparados catalisadores de Ni/Al2O3 para três concentrações diferentes de 

Níquel (0,5%, 1,5% e 3%). 

O catalisador contendo os respectivos percentuais de níquel foi preparado através 

do método de impregnação úmida (GONÇALVES et al., 2006). Com esse propósito, 

uma massa de 0,209g, 0,626g e 1,252g de NiCl2.6H2O juntamente com uma massa de 

9,936g, 9,809g e 9,616g de γ-alumina (previamente moída e peneirada na faixa entre 90 

e 170 mesh, obtendo-se partículas entre 90 e 160μm) foram usadas na impregnação. A 
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massa do suporte γ-alumina, previamente pesada, foi colocada num erlenmeyer de 250 

mL com adição posterior de 100 mL de H2O deionizada procedendo-se com a agitação 

até ser alcançada a temperatura de 70 ºC, quando foi adicionado lentamente solução de 

NiCl2.6H2O (100 mL), com controle de  pH em 4,5. Para controlar o pH fez-se uso de 

soluções diluídas de HCl. Após total adição do NiCl2.6H2O iniciou-se a contagem de 

24h para a impregnação mantendo a agitação e temperatura constantes. 

Após o tempo de impregnação, o material foi filtrado, lavado várias vezes com 

água deionizada aquecida para retirada de íons cloretos, o que foi confirmado através de 

teste com nitrato de prata. Em seguida, o material foi colocado em estufa a 100 °C por 

12h, calcinado em mufla, com uma taxa de aquecimento de 10 °C/min até alcançar a 

temperatura de 450 °C, permanecendo sob estas condições por 2h. O tempo total da 

calcinação foi escolhido de forma a promover a remoção de todo cloro e água 

adsorvidos no material. 

A etapa de redução do material foi realizada em reator com fluxo de gás H2 a uma 

vazão de 100 mL/min e taxa de 10 °C/min até a temperatura de 450 °C e deixado nesta 

temperatura por 2h. Finalmente o material foi armazenado em dessecador, 

hermeticamente vedado para ser utilizado na etapa de reação.  

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

A fim de avaliar o impacto dos diversos procedimentos aos quais os catalisadores 

foram submetidos e de verificar o sucesso das diversas etapas de síntese, os 

catalisadores preparados foram submetidos às seguintes técnicas de caracterização: 

 

3.2.1 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

Com intuito de avaliar o tamanho e morfologia das partículas, os catalisadores 

sintetizados foram depositados sobre uma fita adesiva de carbono fixada em um porta-

amostra e sofreram a deposição de uma fina camada de ouro que permitiu a análise 

destes materiais por microscopia eletrônica utilizando emissão de feixes de elétrons por 

um filamento capilar de tungstênio (eletrodo negativo), mediante a aplicação de uma 

diferença de potencial de 10 kV empregando-se um aparelho da Jeol modelo JSM-5510. 

http://www.degeo.ufop.br/laboratorios/microlab/mev.htm


37 

 

As micrografias foram obtidas com ampliações variando entre 1000 e 10000 vezes e as  

análises foram realizadas no Laboratório de Materiais da Universidade Federal da 

Paraíba e na Central Analítica do Departamento de Química Fundamental da 

Universidade Federal da Pernambuco. 

 

3.2.2 DIFRAÇÃO DE RAIOX -X (DRX) 

 

O suporte utilizado nos procedimentos de síntese, a γ-alumina, e o catalisador 

calcinado e reduzido foram analisados por Difração de Raio X para verificar o grau de 

cristalinidade das amostras, presença de fases contaminantes e identificação dos óxidos 

formados pelo processo de calcinação por comparação com dados disponíveis na 

literatura. 

Com este propósito as amostras foram analisadas em um equipamento da Rigaku 

modelo Ultima utilizando-se de uma fonte de radiação de CuK com voltagem de 30 

kV e corrente de 30 mA. Os dados foram coletados na faixa de 2 entre 10 e 90 graus 

com um passo de 0,02° e um tempo de contagem de 1 segundo por passo. 

Esta análise foi realizada no Laboratório de Materiais da Universidade Federal da 

Paraíba.  

 

3.2.3 ANÁLISES TERMOGRAVIMÉTRICAS 

 

As técnicas de análise termogravimétrica e análise térmica diferencial visam 

caracterizar as propriedades térmicas dos mais diversos materiais. Dados como 

variações de massa, temperaturas de fusão, cristalização ou decomposição podem ser 

obtidas pelo aquecimento controlado da amostra sob atmosferas reguladas. 

A análise termogravimétrica foi realizada em um equipamento ATG-TGA 

(Shimatzu), usando uma taxa de aquecimento de 10 ºC/min, entre a temperatura 

ambiente e 800 ºC utilizando-se atmosfera de gás oxigênio a uma vazão de 50 mL/min. 

Um cadinho de alumina com massa aproximada de 21mg de material foi empregado no 

teste. Esta análise foi realizada no Laboratório de Combustíveis da Universidade 

Federal da Paraíba.  
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3.2.4 DETERMINAÇÃO DE ÁREA SUPERFICIAL E POROSIDADE (BET) 

 

A área superficial do catalisador reduzido foi determinada usando o método de BET 

em um equipamento da Quantachrome modelo NOVA-2000. Antes de cada análise 

cerca de 0,15g da amostra foram inseridos em um tubo de quartzo que foi colocado no 

equipamento para a etapa de secagem, conhecida como desgaseificação, no próprio 

equipamento, a 300 °C, por 3h, de maneira a remover qualquer traço de umidade que 

por ventura ainda estivesse presente na amostra.  

Após a desgaseificação, o tubo foi transferido para a seção de análise do 

equipamento, onde foi iniciada a medida da área BET. O teste foi realizado a uma 

temperatura criogênica, utilizando-se nitrogênio líquido à pressão de 1 atm. 

 Esta análise foi realizada no Laboratório de Processos Catalíticos da Universidade 

Federal de Pernambuco.  

 

3.2.5 ANÁLISE QUÍMICA 

 

O catalisador reduzido foi submetido à análise química de níquel a fim de avaliar o 

teor do metal incorporado ao suporte -Al2O3. Foi utilizado um aparelho da Carlo Erba, 

modelo EA 1110 e os resultados obtidos foram expressos em porcentagem de níquel. 

Esta análise foi realizada no Laboratório de Análises Minerais, Solos e Água da 

Universidade Federal de Pernambuco.  

 

3.3 REAÇÃO DE HIDROGENAÇÃO 

 

O processo de hidrogenação do óleo de soja foi realizado em um reator PARR, 

modelo 4570, pressão (máxima de 2000 psi ou 136 bar) e alta temperatura (350ºC) 

adotando os parâmetros operacionais seguintes: massa de óleo: ~ 100g, temperatura de 

operação: 350 ºC, pressão de hidrogênio inicial: 40 bar, velocidade de rotação do 

agitador: 500 rpm e tempo de reação: 2 horas. Foi utilizado 1% em massa de catalisador 

de níquel previamente sintetizado. 
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Foi realizado um acompanhamento da pressão durante o processo de hidrogenação 

para verificar o consumo de hidrogênio durante o processo na presença ou não de 

catalisadores. 

Além do acompanhamento da pressão do hidrogênio, também foram retirados 

alíquotas da fase líquida em diferentes tempos para análise. Os tempos de amostragem 

da fase líquida foram os seguintes: t= 0h (logo quando a temperatura atinge 350 ºC), t = 

1h e t=2h. 

 

3.4 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

 

A espectroscopia de infravermelho (espectroscopia IV) é um tipo de espectroscopia 

de absorção a qual usa a região do infravermelho do espectro eletromagnético. Como as 

demais técnicas espectroscópicas, ela pode ser usada para identificar um composto ou 

investigar a composição de uma amostra. 

Os espectros de IV das amostras, tanto do óleo comercial como dos produtos 

formados, foram obtidos em um espectrômetro de marca Brucker, modelo IFS66, 

usando janela de brometo de potássio, na faixa de 4000 - 400 cm
-1

. Esta análise foi 

realizada na Central Analítica do Departamento de Química Fundamental da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

 

3.5 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – RMN 
1
H e 

13
C 

 

A Ressonância magnética nuclear é uma técnica que permite determinar 

propriedades de uma substância através do correlacionamento da energia absorvida 

contra a frequência, na faixa de megahertz (MHz) do espectromagnético, 

caracterizando-se como sendo uma espectroscopia. 

Os produtos foram analisados por espectroscopia de RMN de 
1
H e de 

13
C, 

utilizando CDCl3 como solvente, tanto para o óleo comercial, como para os produtos 

formados na reação de hidrogenação. Os espectros foram obtidos com um 

espectrômetro de RMN modelo Varian Unity Plus 300, operando a 300 MHz e 75 MHz 

para os núcleos de 
1
H e de 

13
C, respectivamente. Esta análise foi realizada na Central 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_de_absor%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_de_absor%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_infravermelha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_eletromagn%C3%A9tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
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Analítica do Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de 

Pernambuco. 

 

3.6 CROMATOGRAFIA GASOSA 

 

Uma cromatografia gasosa é uma análise química instrumental por separação de 

compostos químicos sobre um tubo estreito conhecido como coluna, através do qual 

diferentes constituintes de uma amostra passam em uma corrente de gás (gás condutor, 

ou transportador, a fase móvel) em diferentes taxas dependendo de várias propriedades 

físicas e químicas e suas interações com um específico recheio da coluna, chamada fase 

estacionária. Como os composto químicos saem no final da coluna, são detectados e 

identificados eletronicamente A função da fase estacionária na coluna é seperar 

componentes diferentes, causando a cada um saída da coluna em um tempo diferente 

(tempo de retenção). Outros parâmetros que podem ser usados para alterar a ordem ou 

tempo de retenção são a taxa de fluxo do gás condutor e a temperatura.  

Durante a reação de hidrogenação realizada no reator Parr, alíquotas foram retiradas 

em tempos pré-determinados e submetidas à reação de transesterificação e 

posteriormente analisadas por cromatografia a fim de se quantificar triglicerídeos não 

reagidos (HARTMAN & LAGO, 1973), utilizando um cromatógrafo CG-Master com 

detector de ionização de chama (FID) e coluna FI-547 (25m x 0,25mm; 0,5 μm). A 

programação de temperatura do forno foi a seguinte: 130 ºC, 1 min, 20 ºC/min, 180 ºC, 

1,5 min, 20 ºC/min, 200 ºC, 3 min. A temperatura do vaporizador foi de 220 ºC e a 

temperatura do detector foi de 240 ºC. A fase móvel foi o gás hidrogênio a 1,7 mL/min 

a uma pressão de 3 psi. A razão de divisão foi de 1:30 e o volume injetado é de 1 L. As 

análises foram realizadas no Laboratório de Cromatografia Instrumental do 

Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Composto_qu%C3%ADmico
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fase_estacion%C3%A1ria&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fase_estacion%C3%A1ria&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B4nica
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A seguir estão apresentados os resultados obtidos por diferentes técnicas de 

investigação na caracterização dos catalisadores sintetizados Ni(0,5%)/-Al2O3, 

Ni(1,5%)/Al2O3 e Ni(3%)/Al2O3 no estudo do seu desempenho na reação de 

hidrogenação de óleos vegetais desenvolvida em reator de alta pressão sob condições 

específicas de temperatura e agitação.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO CATALISADOR 

 4.1.1 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

As micrografias eletrônicas de varredura do suporte -Al2O3 e dos catalisadores 

Ni/Al2O3 nas suas diferentes concentrações estão sendo mostradas nas Figuras 10, 11, 

12 e 13.  

Comparando-se as micrografias do suporte e dos catalisadores prontos, nenhuma 

modificação notável no tamanho ou morfologia das partículas pode ser observada 

indicando que estas propriedades estruturais da alumina não foram significativamente 

alteradas pelos diversos procedimentos usados na impregnação de níquel. 

As Figuras dos catalisadores preparados estão apresentadas com uma ampliação de 

10000 vezes, observando-se aspectos não homogêneos com um diâmetro médio de 

aproximadamente 1µm, conforme observado nas Figuras 11, 12 e 13. 

As micrografias obtidas podem evidenciar grãos do catalisador com presença de 

níquel pouco disperso. 
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Figura 10: Micrografia de MEV da -Al2O3 usada como suporte na síntese de Ni/-Al2O3 com 

ampliação de 10000 vezes. 

 

 

Figura 11: Micrografia de MEV do catalisador Ni(0,5%)/-Al2O3 com ampliação de 10000 

vezes. 
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Figura 12: Micrografia de MEV do catalisador Ni(1,5%)/-Al2O3 com ampliação de 10000 

vezes. 

 

 

Figura 13: Micrografia de MEV do catalisador Ni(3%)/-Al2O3 com ampliação de 10000 vezes. 
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4.1.2 DIFRAÇÃO DE RAIOX -X (DRX) 

 

Os resultados obtidos na análise de Difração de Raio X para o suporte comercial -

Al2O3e dos catalisadores formulados estão ilustrados na Figura 14. 

O difratograma obtido para o suporte comercial e apresentado nesta Figura mostra 

picos relatados na literatura (OH, et al., 2004; HAO et al., 2009), possuindo pouca 

alteração, indicando manutenção da cristalinidade do suporte alumina com incorporação 

do metal. 

 

Figura 14: Difratograma de raio-x obtido para o suporte -Al2O3 e os catalisadores preparados 
. 

Observa-se ainda nesta Figura, que a intensidade dos picos de baixo ângulo, abaixo 

de 2θ = 20 graus, aumenta após a impregnação do metal, possivelmente, devido à 

sensibilidade dessa espécie metálica. 

A presença de NiAl2O4 pode ser observada no difratograma logo abaixo de 2θ = 40 

graus, representado por um pequeno pico. Também se observa a fase do suporte -Al2O3 

logo abaixo de 2θ = 50 e 70 graus. Não é observada fase de NiO no difratograma. 

A baixa intensidade dos picos pode ser atribuída ao baixo teor de níquel 

impregnado no suporte alumina. 
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4.1.3 ANÁLISES TERMOGRAVIMÉTRICAS 

 

As análises termogravimétricas dos catalisadores de níquel suportados estão 

apresentadas nas Figuras 15, 16 e 17, apresentando semelhanças com dados da literatura 

(GONÇALVES et al., 2006; OH, et al., 2004). 

As Figuras revelam perda de massa em duas regiões: a primeira região, de perda 

rápida, da temperatura ambiente até 120 °C, enquanto que a segunda, de perda lenta, de 

120 °C a 400 °C. A região tem sua própria maxima global, situada à 55 ºC. A primeira 

perda de massa pode ser explicada pela eliminação de água adsorvida fisicamente na 

amostra. A segunda perda pode ser atribuída à liberação de íons cloreto e água de 

hidratação do precursor cloreto de níquel hexahidratado. Este resultado mostra que a 

temperatura de 450 
o
C usada na calcinação dos catalisadores foi suficiente para 

decomposição completa do precursor de níquel usado na impregnação.  

 

Figura 15: Perfil de ATG/DATG obtido para o catalisador impregnado Ni(0,5%)/-Al2O3  



46 

 

 

Figura 16: Perfil de ATG/DATG obtido para o catalisador impregnado Ni(1,5%)/-Al2O3 

 

Figura 17: Perfil de ATG/DATG obtido para o catalisador impregnado Ni(3%)/-Al2O3 

 

4.1.4 DETERMINAÇÃO DE ÁREA SUPERFICIAL E POROSIDADE (BET) 

 

A área superficial é uma característica do sólido e de grande contribuição para 

compreender o comportamento cinético de um catalisador. A determinação da área 

superficial específica do suporte e dos catalisadores preparados foi realizada usando o 

método de BET aplicado às curvas de adsorção obtidas (Tabela 8). 
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Tabela 8: Resultados da medida de área superficial especifica (BET)  para o suporte -Al2O3 e 

para os catalisadores preparados 

Amostra 

Área 

Superficial 

(m
2
/g) 

-Al2O3 214 

Ni(0,5%)/-Al2O3 203 

Ni(1,5%)/-Al2O3 204 

Ni(3%)/-Al2O3 212 

 

Observa-se na Tabela 8 que a impregnação do metal praticamente não alterou a 

área superficial especifica da -Al2O3. Era de se esperar que após a impregnação do 

metal e da etapa de calcinação ocorresse uma diminuição acentuada da área superficial 

em relação ao suporte devido provavelmente ao bloqueio da entrada dos poros da 

alumina, mas como a diferença de concentração é muito pequena, faz com que ocorra 

pouca alteração na área especifica. Podemos atribuir também esta pouca alteração, 

provavelmente, a uma baixa dispersão do metal sobre a -Al2O3, o que fica evidenciado 

para o catalisador Ni(3%)/-Al2O3. 

 

4.1.5 ANÁLISE QUÍMICA 

 

Na Tabela 9 estão apresentados os resultados de análise química, obtidos por 

absorção atômica, cujo objetivo é determinar o percentual de metal incorporado na -

Al2O3. Verifica-se que os resultados obtidos estão de acordo com o previsto.  

Tabela 9: Resultados de análise de absorção atômica para os catalisadores preparados 

Amostra % Metal 

Ni(0,5%)/-Al2O3 0,60 

Ni(1,5%)/-Al2O3 1,60 

Ni(3,0%)/-Al2O3 3,10 
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4.2 ACOMPANHAMENTO DO CONSUMO DE HIDROGÊNIO DURANTE A 

REAÇÃO DE HIDROGENAÇÃO 

 

Nas Figuras 18, 19, 20 e 21, observa-se o comportamento da pressão e temperatura 

durante o processo de hidrogenação do óleo vegetal, tanto para o processo sem 

utilização de catalisador, como os processos envolvendo catalisador. As curvas 

praticamente não se alteram como também não há um consumo grande de gás 

hidrogênio durante o processo. Observa-se que o maior consumo foi para o catalisador 

com 3% de níquel, mesmo assim, não se observa uma diferença nos resultados que 

serão apresentados a seguir. 

 
Figura 18: Acompanhamento da evolução de pressão e temperatura para a reação sem presença 

de catalisador 

 

 
Figura 19: Acompanhamento da evolução de pressão e temperatura para a reação com 

Ni(0,5%)/-Al2O3 
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Figura 20: Acompanhamento da evolução de pressão e temperatura para a reação com 

Ni(1,5%)/-Al2O3 

 

 
Figura 21: Acompanhamento da evolução de pressão e temperatura para a reação com 

Ni(3%)/-Al2O3 

 

Durante o processo de hidrogenação, retiraram-se alíquotas para análises por 

espectroscopia de infravermelho e de RMN e realizado um balanço de massa de cada 

reação, para determinar quanto de massa se perde na forma de gás, sendo mostrado na 

Tabela 10. 

Observa-se que a perda de massa em forma de gás é diferente tanto para a reação 

sem presença de catalisadores como com a sua presença. Observa-se que a massa de 

gases produzida, diminui com o aumento da porcentagem de níquel impregnado no 

catalisador, sendo esta perda referente ao processo de craqueamento primário e 

secundário já apresentado anteriormente, sugerindo que o processo está ocorrendo. Não 

foi feita análises para os gases formados durante o processo de hidrogenação. 
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Tabela 10: Balanço de massa para reação de hidrogenação de óleo de soja após 2 horas 

Reação  
Massa 

Inicial (g)  

Massa 

Final (g)  

Massa 

Alíquotas (g)  

Massa 

Gases (g)  

Sem catalisador  100,31  78,58  10,10  11,63  

Ni(0,5%)/-Al2O3 100,47  77,15  08,70  14,62  

Ni(1,5%)/-Al2O3 100,09  80,90  09,28  09,91  

Ni(3%)/-Al2O3 101,12  83,29  10,35  07,48  

 

4.3 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

 

Na Figura 22, observa-se o espectro de infravermelho do óleo de soja comercial 

caracterizando as bandas de transmitância, entre 2850 – 3000 cm
-1

 referente às ligações 

C-H alifáticas e na região logo acima de 3000 cm
-1

 referente à ligação C-H olefínicos, 

ao redor de 1745 cm
-1

 o grupo carbonila referente aos ésteres. Também se observa a não 

caracterização de grupos ácidos, uma vez que não há banda de ligação OH 

(SILVERSTEIN, 2006).  

 

Figura 22: Espectro Infravermelho do óleo de soja comercial (Brucker IFS66, usando janela 

KBr) 
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Analisando agora os espectros (Figuras 23, 24, 25 e 26), observa-se que no t = 0 

min, para as reações sem ou com catalisador, a banda de transmitância acima de 3000 

cm
-1

,
 
referente às ligações C-H olefínicos, sofre uma pequena redução, pois está 

ocorrendo a saturação das ligações duplas oriunda dos ésteres insaturados. As bandas de 

transmitância referente às ligações C-H alifáticas e ao grupo da carbonila não sofrem 

alteração. 

 

Figura 23: Espectro Infravermelho do óleo hidrogenado sem presença de catalisador em t = 0 

min (Brucker IFS66, usando janela KBr) 

 

 

Figura 24: Espectro Infravermelho do Óleo Hidrogenado com presença de catalisador 

Ni(0,5%)/-Al2O3 em t = 0 min (Brucker IFS66, usando janela KBr) 
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Figura 25: Espectro Infravermelho do óleo hidrogenado com presença de catalisador 

Ni(1,5%)/-Al2O3 em t = 0 min (Brucker IFS66, usando janela KBr) 

 

 

Figura 26: Espectro Infravermelho do óleo hidrogenado com presença de catalisador Ni(3%)/-

Al2O3 em t = 0 min (Brucker IFS66, usando janela KBr) 

 

Analisando agora os espectros (Figuras 27, 28, 29 e 30), observa-se que no t = 1 h, 

para as reações com ou sem catalisadores, que a banda de transmitância acima de 3000 

cm
-1 

referente à ligação C-H olefínica desaparece praticamente, saturando parcialmente 

os ésteres, logo é um indicativo da ocorrência do processo de hidrogenação. Observa-se 

também o alargamento da banda de transmitância, esse alargamento é característico de 

ácidos, sugerindo, assim, o craqueamento primário durante a reação. Outra importante 
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informação pode ser observada em 1745 cm
-1

, referente à ligação carbonila dos ésteres. 

A banda de transmitância diminui se comparada com a do óleo comercial e logo em 

seguida se dá o surgimento de uma banda de transmitância em 1710 cm
-1

 que é 

proveniente de ácidos saturados sugerindo novamente a ocorrência do craqueamento 

primário. Quando se utiliza o catalisador, esta diferença entre as bandas é menor, 

sugerindo que, além da ocorrência do craqueamento primário, se observa a ocorrência 

do craqueamento secundário. Já as bandas de transmitância referente às ligações C-H 

alifáticas não se alteram.  

 

Figura 27: Espectro Infravermelho do óleo hidrogenado sem presença de catalisador em t = 1 h 

(Brucker IFS66, usando janela KBr) 

 

Figura 28: Espectro Infravermelho do óleo hidrogenado com presença de catalisador 

Ni(0,5%)/-Al2O3 em t = 1 h (Brucker IFS66, usando janela KBr) 
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Figura 29: Espectro Infravermelho do óleo hidrogenado com presença de catalisador 

Ni(1,5%)/-Al2O3 em t = 1 h (Brucker IFS66, usando janela KBr) 

 

 

Figura 30: Espectro Infravermelho do óleo hidrogenado com presença de catalisador Ni(3%)/-

Al2O3 em t = 1 h (Brucker IFS66, usando janela KBr) 

 

Analisando agora os espectros (Figuras 31, 32, 33 e 34), observa-se que após 2 

horas de reação, para as reações com ou sem catalisadores, se observa o aumento do 

alargamento da banda de transmitância. Outra importante informação pode ser 

observada em 1745 cm
-1

, referente à ligação carbonila dos ésteres. A banda de 

transmitância continua a diminuir, mas o tempo de reação não foi suficientemente capaz 

para reagir todo éster presente no meio. Observa-se que a banda de transmitância em 
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1710 cm
-1

, que é proveniente de ácidos saturados, se torna um pouco maior em relação 

aos dos ésteres para o processo sem a presença de catalisador. Já para os processos com 

presença de catalisador, esta intensidade já é maior. Já as bandas de transmitância 

referente às ligações C-H alifáticas não se alteram.  

 

 

Figura 31: Espectro Infravermelho do óleo hidrogenado sem presença de catalisador do 

material final, t = 2h (Brucker IFS66, usando janela KBr) 

 

 

Figura 32: Espectro Infravermelho do óleo hidrogenado com presença de catalisador 

Ni(0,5%)/-Al2O3 do material final, t = 2h (Brucker IFS66, usando janela KBr) 



56 

 

 

Figura 33: Espectro Infravermelho do óleo hidrogenado com presença de catalisador 

Ni(1,5%)/-Al2O3do material final, t = 2h (Brucker IFS66, usando janela KBr) 
 

 

 

Figura 34: Espectro Infravermelho do óleo hidrogenado com presença de catalisador Ni(3%)/-

Al2O3do material final, t = 2h (Brucker IFS66, usando janela KBr) 

 

Após as análises nos espectros, pode-se evidenciar que a presença de catalisador na 

reação acelera o processo de craqueamento primário, além de indicar a ocorrência do 

craqueamento secundário. A presença do catalisador favorece as reações de 

desoxigenação, já que possibilitam a difusão das moléculas, oriundas do craqueamento 

primário. O crescimento da banda de transmitância em 1710 cm
-1

, característico de 
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ácidos carboxílicos, indica uma menor desoxigenação dos ácidos graxos provenientes 

do craqueamento primário do óleo.  

Analisando ainda as Figuras apresentadas, fica evidenciado que o aumento do teor 

de níquel presente no catalisador não interferiu na reação de hidrogenação do óleo de 

soja. Isso pode significar que a utilização do catalisador com teor de 0,5% de níquel 

seria suficientemente capaz de realizar o processo de craqueamento do óleo vegetal. 

Esta não interferência do teor de níquel presente no catalisador pode ter sido por uma 

baixa área de dispersão do mesmo sobre o suporte. 

 

4.4 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – RMN 
1
H e 

13
C 

4.4.1 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – RMN 
1
H 

 

Na Figura 35 se observa o espectro de RMN de 
1
H do óleo de soja comercial. Pode-

se observar a presença de vários picos na faixa entre  3,0 e 1,0 ppm referente aos 

hidrogênios alifáticos presentes nos ésteres, sendo o sinal em  3 ppm atribuído ao 

grupo CH2 vizinho à carboxila, enquanto que o sinal em  1,0 ppm é atribuído às 

metilas. Pode ser observado também a presença de sinais atribuídos a parte oriunda do 

glicerol presente nos triglicerídeos na região entre  4,5 e 4,0 ppm. Além da região entre 

 5,5 e 5,0 ppm, onde se apresentam os sinais atribuídos aos hidrogênios olefínicos 

(SILVERSTEIN, 2006). 
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Figura 35: Espectro de RMN 
1
H do óleo comercial de Soja (CDCl3, 300 MHz) 

 

Para efeito de comparação dos espectros, usamos o quociente entre as áreas de 

integração sob os sinais alifáticos (entre  3,0 e 0,8 ppm) e os olefínicos (entre  5,5 e 

5,0 ppm) – para acompanhar a hidrogenação; e o quociente entre as áreas de integração 

sob os sinais alifáticos e os atribuídos aos glicerídeos (entre  4,5 e 4,0 ppm) – para 

acompanhar o processo de descarboxilação. 

Os espectros de RMN de 
1
H do óleo hidrogenado logo após atingir a temperatura de 

350 ºC sem catalisador e com catalisador são apresentados nas Figuras 36, 37, 38 e 39. 

Podemos identificar a diminuição da área de integração sob os sinais atribuídos aos 

glicerídeos e olefínicos. Isso sugere que, com o aumento de temperatura, o processo de 

craqueamento primário já ocorre mesmo sem a presença de catalisador; com o uso de 

catalisadores esta diferença é maior para os catalisadores de 1,5% e 3% como 

observados nas Figuras 38 e 39. Observa-se ainda que o sinal em  3,0 ppm atribuído ao 

grupo CH2 vizinho à carbonila sofre uma pequena redução, sendo assim, o processo de 

craqueamento secundário ainda não estar ocorrendo. 
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Figura 36: Espectro de RMN 
1
H de óleo hidrogenado sem presença de catalisador em t = 0 

min(CDCl3, 300 MHz) 
 

 

   
Figura 37: Espectro de RMN 

1
H de óleo hidrogenado com presença de catalisador de 

Ni(0,5%)/-Al2O3 em t = 0 min (CDCl3, 300 MHz) 
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Figura 38: Espectro de RMN 
1
H de óleo hidrogenado com presença de catalisador de 

Ni(1,5%)/-Al2O3 em t = 0 min (CDCl3, 300 MHz) 

 

 

Figura 39: Espectro de RMN 
1
H de óleo hidrogenado com presença de catalisador de Ni(3%)/-

Al2O3 em t = 0 min (CDCl3, 300 MHz) 
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As Figuras 40, 41, 42 e 43 mostram os espectros de RMN de 
1
H para t = 1 h, ou 

seja, após 1 h na temperatura de 350 ºC. Comparando-se com o espectro de RMN 
1
H do 

óleo hidrogenado em t = 0 min, podemos identificar a diminuição dos picos referentes 

aos glicerídeos na faixa entre 4,5 e 4,0 ppm e também a diminuição dos picos 

referente aos olefínicos na faixa entre  5,5 e 5,0 ppm. Isso comprova que o processo de 

craqueamento primário está ocorrendo tanto sem ou com presença de catalisador, tendo 

com a presença de catalisador uma maior eficiência, o que já era esperado. Observa-se o 

aparecimento de um sinal largo na região entre  10,0 e 9,0 ppm atribuído à hidroxila de 

ácidos, comprovando a ocorrência do craqueamento primário. Ao mesmo tempo, 

observa-se uma redução mais significativa do sinal em 3,0 ppm. Isto sugere que além 

do processo de craqueamento primário, já está ocorrendo o processo de craqueamento 

secundário, ou seja, o processo de descarboxilação dos ácidos carboxílicos. 

 

 

Figura 40: Espectro de RMN 
1
H de óleo hidrogenado sem presença de catalisador em t = 1 h 

(CDCl3, 300 MHz) 
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Figura 41: Espectro de RMN 
1
H de óleo hidrogenado com presença de catalisador Ni(0,5%)/-

Al2O3 em t = 1 h (CDCl3, 300 MHz) 

 

 

Figura 42: Espectro de RMN 
1
H de óleo hidrogenado com presença de catalisador Ni(1,5%)/-

Al2O3 em t = 1 h (CDCl3, 300 MHz) 
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Figura 43: Espectro de RMN 
1
H de óleo hidrogenado com presença de catalisador Ni(3%)/-

Al2O3 em t = 1 h (CDCl3, 300 MHz) 

 

As Figuras 44, 45, 46 e 47 mostram os espectros de RMN 
1
H para o material final.  

A análise é a mesma. Observa-se uma redução nas áreas de integração sob os sinais 

atribuídos aos grupos olefínicos, carbinólicos e metilenos vizinhos à carboxila, 

evidenciando a ocorrência dos processos de craqueamento tanto primário como 

secundário. 
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Figura 44: Espectro de RMN 
1
H de óleo hidrogenado sem presença de catalisador do material, t 

= 2h (CDCl3, 300 MHz) 

 

 

Figura 45: Espectro de RMN 
1
H de óleo hidrogenado com presença de catalisador Ni(0,5%)/-

Al2O3do material final, t = 2h (CDCl3, 300 MHz) 
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Figura 46: Espectro de RMN 
1
H de óleo hidrogenado com presença de catalisador Ni(1,5%)/-

Al2O3do material final, t = 2h (CDCl3, 300 MHz) 

 

 

Figura 47: Espectro de RMN 
1
H de óleo hidrogenado com presença de catalisador Ni(3%)/-

Al2O3do material final, t = 2h (CDCl3, 300 MHz) 
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Pode-se fazer uma relação entre as áreas de integração sob os sinais atribuídos aos 

hidrogênios alifáticos/olefínicos e alifáticos/carbinólicos para se ter um parâmetro 

numérico de avaliação do uso ou não de catalisador de níquel, bem como a quantidade 

utilizada do mesmo. As Tabelas 11, 12 e 13 e os Gráficos 48, 49 e 50 resumem esses 

dados. 

 

Tabela 11: Relação entre as áreas de integração sob os sinais atribuídos aos hidrogênios 

alifáticos/olefínicos e alifáticos/carbinólicos em t = 0 min 

Amostras Área de Integração Relação 

Alif. X 

Carb. 

Relação 

Alif. X 

Olef. 
Alifáticos Carbinólicos Olefínicos 

Óleo Comercial 88,16 3,86 9,97 22,32 8,84 

Óleo s/ cat. 88,36 3,63 8,00 24,34 11,04 

Óleo c/ cat. 

Ni(0,5%)/-Al2O3 

87,42 3,24 9,35 26,98 9,35 

Óleo c/ cat. 

Ni(1,5%)/-Al2O3 

88,65 3,30 8,05 26,86 11,01 

Óleo c/ cat. 

Ni(3%)/-Al2O3 

88,74 3,40 7,87 26,10 11,28 

 

Analisando os dados da Tabela acima, pode-se concluir que para ambas as reações, 

sem e com catalisador, há uma pequena diferença em relação ao óleo comercial, 

sugerindo uma pequena redução da quantidade de triglicerídeos presentes no meio. O 

Gráfico 48 melhor representa os dados apresentados. 

 

Figura 48: Relação entre as áreas de integração sob os sinais atribuídos aos hidrogênios 

alifáticos/olefínicos e alifáticos/carbinólicos em t = 0 min  
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Tabela 12: Relação entre as áreas de integração sob os sinais atribuídos aos hidrogênios 

alifáticos/olefínicos e alifáticos/carbinólicos em t = 1h 

Amostras Área de Integração Relação 

Alif. X 

Carb. 

Relação 

Alif. X 

Olef. 
Alifáticos Carbinólicos Olefínicos 

Óleo Comercial 88,16 3,86 9,97 22,32 8,84 

Óleo s/ cat. 90,58 3,00 5,38 30,19 16,84 

Óleo c/ cat. 

Ni(0,5%)/-Al2O3 

91,63 2,25 5,21 40,72 17,59 

Óleo c/ cat. 

Ni(1,5%)/-Al2O3 

92,23 1,91 4,98 48,29 18,52 

Óleo c/ cat. 

Ni(3%)/-Al2O3 

93,06 2,08 4,37 44,74 21,29 

 

Analisando os dados da Tabela acima, observa-se uma diferença nas áreas de 

integração em relação ao óleo comercial, tanto para a reação sem catalisador como para 

a reação com catalisador, evidenciando que o processo de craqueamento primário já está 

ocorrendo. O Gráfico 49 melhor representa os dados apresentados. 

 

Figura 49: Relação entre as áreas de integração sob os sinais atribuídos aos hidrogênios 

alifáticos/olefínicos e alifáticos/carbinólicos em t = 1 h 
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Tabela 13: Relação entre as áreas de integração sob os sinais atribuídos aos hidrogênios 

alifáticos/olefínicos e alifáticos/carbinólicos para o material final, t = 2h 

Amostras Área de Integração Relação 

Alif. X 

Carb. 

Relação 

Alif. X 

Olef. 
Alifáticos Carbinólicos Olefínicos 

Óleo Comercial 88,16 3,86 9,97 22,32 8,84 

Óleo s/ cat. 91,19 2,12 4,07 43,01 22,40 

Óleo c/ cat. 

Ni(0,5%)/-Al2O3 

93,59 0,84 2,99 111,42 31,30 

Óleo c/ cat. 

Ni(1,5%)/-Al2O3 

94,82 0,96 3,15 108,77 30,10 

Óleo c/ cat. 

Ni(3%)/-Al2O3 

95,77 0,81 2,77 118,23 34,57 

 

Analisando os dados da Tabela acima, pode-se verificar que a reação sem 

catalisador já e capaz de realizar o craqueamento primário, uma vez que a área 

comparada com a do óleo comercial é o dobro para a relação alifático/carbinólico e o 

triplo para alifático/olefínico. Já com o uso de catalisador, percebe-se que a relação é 

cinco vezes para alifático x carbinólico e quatro vezes para alifático x olefínico, 

sugerindo, assim, a redução a quantidade de triglicerídeos presentes no meio. Percebe-se 

que o aumento do teor de níquel não causou uma diferença nas relações apresentadas 

como já explicado anteriormente. O Gráfico 50 melhor representa os dados 

apresentados. 

 

  
Figura 50: Relação entre as áreas de integração sob os sinais atribuídos aos hidrogênios 

alifáticos/olefínicos e alifáticos/carbinólicos para o material final, t = 2h 



69 

 

4.4.2 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – RMN 
13

C 

 

Os espectros de RMN de 
13

C apresentam algumas regiões bem distintas e que 

podem ser associadas aos grupos alifáticos (entre  40 e 10 ppm), glicerídeos (entre  70 

e 60 ppm), olefínicos (entre  130 e 120 ppm) e carboxílicos (entre  170 e 185 ppm). 

Apesar de não ser muito comum a utilização de espectros de RMN de 
13

C para fins 

quantitativos, como todos os espectros foram obtidos sob as mesmas condições, pode-se 

comparar a intensidade relativa dos sinais nessas regiões para avaliar a eficiência dos 

processos de hidrogenação e descarboxilação. Nesse caso, espera-se que haja uma 

redução na intensidade relativa dos sinais atribuídos aos carbonos olefínicos, glicerídeos 

e caboxílicos, enquanto que deve ocorrer um aumento na intensidade relativa dos sinais 

atribuídos aos alifáticos (SILVERSTEIN, 2006). 

Nos espectros de RMN 
13

C do óleo comercial de soja (Figura 51), evidencia-se os 

picos entre 34 e 13 ppm referentes ao carbonos alifáticos, entre 70 e 60 ppm referente 

aos glicerídeos, em 77 ppm referente ao clorofórmio (solvente CDCl3), entre 130 e 127 

ppm referente aos carbonos olefínicos e em 172 ppm referente a carbonila. 

 

 

Figura 51: Espectro de RMN 
13

C do óleo comercial (CDCl3, 75 MHz) 
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Comparando-se os espectros de RMN de 
13

C do material final dos óleos 

hidrogenados sem e com presença de catalisador com o do óleo vegetal comercial 

(Figuras 52, 53, 54 e 55), observa-se uma redução na instensidade dos sinais de 

carbonos atribuídos aos olefínicos, glicerídicos e carbonilas, sugerindo a ocorrência do 

processo de descarboxilação, originando uma série de alcanos, como esperado No 

entanto, há o surgimento de um sinal em  180,2 ppm. Isso é compatível com o que fora 

observado nos espectros de RMN de 
1
H e de IV, que sugerem a formação de ácidos 

carboxílicos. Esse sinal, portanto, pode ser atribuído aos ácidos carboxílicos formados, 

sendo mais um indicador de que o processo de craqueamento primário está ocorrendo. 

 

 

 

Figura 52: Espectro de RMN 
13

C do óleo hidrogenado sem presença de catalisador do material 

final, t = 2h (CDCl3, 75 MHz) 
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Figura 53: Espectro de RMN 
13

C do óleo hidrogenado com presença de catalisador Ni(0,5%)/-

Al2O3 do material final, t = 2h (CDCl3, 75 MHz) 

 

 

Figura 54: Espectro de RMN 
13

C do óleo hidrogenado com presença de catalisador Ni(1,5%)/-

Al2O3  do material final, t = 2h (CDCl3, 75 MHz) 
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Figura 55: Espectro de RMN 
13

C do óleo hidrogenado com presença de catalisador Ni(3%)/-

Al2O3 do material final, t = 2h (CDCl3, 75 MHz) 
 

 

4.5 CROMATOGRAFIA GASOSA 

 

Os teores de concentração temporais de ácidos graxos para o óleo comercial e 

hidrogenado, estimados por análise cromatográfica em fase gasosa, obtidos pela 

hidrogenação do óleo de soja utilizando o catalisador de 3% de níquel, estão listados na 

Tabela A-A.1 do apêndice A e apresentados na Figura 56. 

A evolução dos perfis (Figura 56) mostra que as concentrações dos ácidos 

linolênico (C18:3) e linoléico (C18:2) diminuem com o tempo enquanto a concentração 

do ácido oléico (C18:1) aumenta num período inicial e depois diminua com a 

diminuição da concentração do ácido linoléico (18:2), com formação de uma pequena 

quantidade de ácido esteárico (C18:0) e ácido palmítico (C16:0). Observa-se, também, o 

desaparecimento total do ácido linolênico antes de atingir a temperatura de reação de 

350 ºC. Evidencia-se que após duas horas de reação, o desparecimento quase total do 
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ácido linoléico. Outra observação, é que a concentração do ácido esteárico se torna 

praticamente constante após quatro horas de reação. 

 

Figura 56: Comparação dos valores de composição de ácidos graxos em óleo de soja com 

valores experimentais (350 ºC, Ni(3%)/-Al2O3, 1% em peso sobre o óleo) 

 

A diferença apresentada na Figura 56 entre o óleo comercial e o óleo hidrogenado 

em t = 0 min representa o fato de o craqueamento primário está começando a ocorrer 

visto que o teor de saturação do sistema aumenta. O decaimento das concentrações dos 

ácidos mostra que com o maior tempo de reação ocorre um consumo dos ésteres e 

ácidos, formados pelo craqueamento primário da reação. Note que o grau de saturação 

do sistema aumenta mais rápido do que a conversão de ácidos em hidrocarbonetos, pois 

a velocidade de formação de ácidos por creaquamento primário é maior em comparação 

a velocidade de formação de hidrocarbonetos. O aumento das concentrações dos ácidos 

formados mostra que com o maior tempo de reação ocorre saturação das ligações duplas 

durante o craqueamento primário para em seguida ocorrer o craqueamento secundário 

comprovando os dados apresentados no RMN. 
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5. MODELAGEM CINÉTICA  

 

O modelo cinético de Tike & Mahajani (2006) no qual o óleo de soja contendo 

ácidos graxos insaturados e, especialmente, aqueles de comprimento da cadeia C18, foi 

saturado foi adotado para descrever o perfil das concentrações de ácidos graxos no óleo 

hidrogenado ao longo do tempo (Figura 57).  

O modelo reacional proposto está descrito pelo esquema apresentado pela Figura 

57. 

 

 

Figura 57: Desenho esquemático do modelo reacional, sendo A = C18:3, B = C18:2, C = 18:1, 

D = C18:0 e E = C16:0. 

 

A partir dele foram realizados balanços de massa sobre os compostos da cadeia 

C18, apresentados da seguinte forma: 

 

Balanço de massa sobre C18:3 (composto A): 

A
A Ck

dt

dC
1                                                       (12) 

 

sendo: CA, a concentração do composto A, k1 a constante cinética de reação e t o tempo. 

Integrando a Equação 12 e tomando como condição inicial: t = 0  CA0 = 0, dessa 

forma, o perfil de concentração CA foi obtido: 

0AC                                                              (13) 

 

Balanço de massa sobre o C18:2 (composto B): 

BA
B CkCk

dt

dC
21                                                  (14) 

 

sendo: CA, a concentração do composto A, CB, a concentração do composto B, k2 a 

constante cinética de reação e t o tempo. 
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Integrando a Equação 14 e tomando como condição inicial: t = 0  CB = CB0, dessa 

forma, o perfil de concentração CB foi obtido: 

tk

BB eCC 2

0


                                                          (15) 

 

Balanço de massa sobre C18:1 (composto C): 

CB
C CkkCk

dt

dC
)( 432                                                (16) 

 

sendo: CB, a concentração do composto B, CC, a concentração do composto C, k3 e k4 as 

constantes cinéticas de reação e t o tempo. 

Integrando a Equação 16 e tomando como condição inicial: t = 0  CC = CC0, dessa 

forma, o perfil de concentração CC foi obtido: 

)( 243043

0
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432
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CC ee
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                                (17) 

 

Balanço de massa sobre C18:0 (composto D): 

C
D Ck

dt

dC
3                                                      (18) 

 

sendo: CC, a concentração do composto C, CD, a concentração do composto D, k3 a 

constante cinética de reação e t o tempo. 

Integrando a Equação 18 e tomando como condição inicial: t = 0  CD = CD0, 

dessa forma, o perfil de concentração CD foi obtido: 
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  (19) 

 

Balanço de massa sobre C16:0 (composto E): 

C
E Ck

dt

dC
4                                                (20) 
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sendo: CE, a concentração do composto E, k4 a constante cinética de reação e t o tempo. 

Integrando a Equação 20 e tomando como condição inicial: t = 0  CE = CE0, dessa 

forma, o perfil de concentração CE foi obtido: 

))]
11

((

))
11

(([

243432

2

43

2

)(

43432

2)(

43

4

0

2430430

0

kkkkkk

k

kk

C

e
k

e
kkkkk

Ck
e

kk

C
kCC

C

tktkkBtkkC

EE
















(21) 

 

As resoluções completas das equações dos balanços de massa para diferentes 

componentes estão apresentadas no apêndice B. 

O modelo cinético de acoplamento adotado para interpretar os dados da reação de 

hidrogenação do óleo de soja envolve, nas condições deste estudo, três parâmetros: k2, 

k3 e k4 cuja determinação pode ser efetuada pelo ajuste das equações 21, 22, 23 e 24 às 

concentrações temporais dos ácidos graxos no óleo hidrogenado apresentadas pela 

Figura 56: 
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(24) 

 

Foi utilizado o pacote de otimização do OriginPro 8 realizando uma regressão não 

linear dos dados experimentais em cada um dos modelos cinéticos. Da Equação 21, foi 

obtido valor do parâmetro k2, que fui usado na Equação 22 para elaborar a relação entre 

k3 e k4 na forma de (k3 + k4). Estes valores de k2 e k3 + k4 foram inseridos nas Equações 

23 e 24 que, por fim, foram obtidos os valores de k3 e k4 separadamente. Os parâmetros 

otimizados estão presentes na Tabela 14. 
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Tabela 14: Resultados dos valores das constantes  de velocidade obtidas no ajuste cinético pelo 

modelo proposto 

Parâmetros 

do Modelo 

Valor 

Otimizado 

(min
-1

) 

k2  0,06024 

k3  0,00035 

k4  0,00074 

 

Os pontos experimentais das concentrações dos ácidos graxos estão apresentados 

nas Figuras 58 - 61 em comparação com as curvas teóricas previstas pelo modelo 

proposto.  

 

 

Figura 58: Ajuste do modelo cinético de acoplamento aos dados experimentais referente a 

evolução temporal das concentrações de composto B (C18:2) 
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Figura 59: Ajuste do modelo cinético de acoplamento aos dados experimentais referente a 

evolução temporal das concentrações de composto C (C18:1) 

 

Figura 60: Ajuste do modelo cinético de acoplamento aos dados experimentais referente a 

evolução temporal das concentrações de composto D (C18:0) 
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Figura 61: Ajuste do modelo cinético de acoplamento aos dados experimentais referente a 

evolução temporal das concentrações de composto E (C16:0) 

 

Observando as Figuras 58, 59, 60 e 61, a apresentação dos dados experimentais de 

B, C, D e E em função do modelo cinético é satisfatória, envolvendo valores de R
2
 

iguais a 0,99063, 0,94585, 0,97762 e 0,94745 respectivamente. 

Analisando os valores das constantes de velocidades obtidas, evidencia-se que a 

taxa de desparecimento do composto C18:2 (k2 = 0,06024) é muito maior em 

comparação as demais reações envolvidas (C18:1  C18:0 e C18:1  C16:0), sendo 

que  a taxa de reação do composto C18:1 em C18:0 (k3 = 0,00035) é praticamente a 

metade em comparação a taxa de reação do composto C18:1 em C16:0 (k4 = 0,00074) , 

indicando uma formação maior de C16:0 em relação a C18:0. 
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6. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS  

6.1 CONCLUSÃO  

 

A análise dos resultados obtidos com uso das diferentes técnicas de caracterização 

dos catalisadores de níquel em alumina, com diferentes percentagens do metal 

impregnado (0,5, 1,5 e 3%), empregados na hidrogenação de óleo de soja conduziu as 

seguintes conclusões: 

 O teor de níquel ficou próximo do planejado ocasionando uma boa etapa de 

síntese dos catalisadores; 

 A adição de níquel praticamente não alterou a área específica e a 

cristalinidade dos catalisadores;  

 A morfologia dos catalisadores, observada por MEV, também não foi 

alterada; 

 A análise térmica revelou perda de massa em duas regiões, tendo a máxima 

global na primeira região. 

 

A análise dos reagentes e produtos decorrentes da reação da hidrogenação do óleo 

de soja desenvolvida no reator PARR operado em 350 ºC, 40 bar e 500 rpm efetuada  

por infravermelho, ressonância magnética nuclear e cromatografia gasosa resultou nas 

seguintes conclusões: 

 Os resultados da caracterização dos reagentes/produtos de reação por IV 

ficou demonstra que a utilização do catalisador de níquel tornou o processo 

de hidrogenação mais eficiente. No entanto, quando comparados os 

resultados para os diferentes níveis de teor de níquel, não são observadas 

mudanças significativas; 

 Os resultados da caracterização dos reagentes/produtos por RMN mostram 

uma redução nas áreas de integração sob os sinais atribuídos aos grupos 

olefínicos, carbinólicos e metilenos vizinhos à carboxila, evidenciando a 

ocorrência dos processos de craqueamento tanto primário como secundário; 

 Os resultados de avaliação dos reagentes/produtos por CG mostram o 

decaimento do teor de insaturação dos óleos hidrogenados reforçando a 

ocorrência do processo de craqueamento primário e secundário sugerindo a 

geração de uma série de alcanos na faixa do diesel; 
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 O emprego do modelo cinético de acoplamento foi adotado e permitiu 

representar de modo satisfatório o perfil das concentrações dos ácidos 

graxos em função do tempo, com a estimativa das diferentes constantes de 

velocidade envolvidas nas respectivas reações do esquema reacional 

proposto. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

O atual estágio de desenvolvimento da reação de hidrogenação de óleos vegetais, 

usando catalisadores a base de níquel, é animado, porém uma compreensão mais 

profunda em relação aos mecanismos da reação envolvidos é fundamental para uma 

avaliação da suas potencialidades. Somente o conhecimento dos modos pelos quais os 

processos de craqueamento primário e secundário ocorrem, possibilitará então o 

desenvolvimento de catalisadores de alta estabilidade para a minimização da formação 

de coque e um maior desempenho da reação.  

Dentre os principais estudos necessários para dar seqüência a este trabalho, pode-se 

sugerir: 

 Análise do efeito da adição de outros metais como promotores (Pd, Mo) 

procurando alternativas para um maior desempenho e custo; 

 Avaliação do efeito da temperatura, pressão, agitação e massa de 

catalisador, parâmetros estes que não foram estudados neste trabalho; 

 Desenvolvimento de uma modelagem cinética capaz de contemplar a 

complexidade dos mecanismos envolvidos na reação de hidrogenação, tanto 

no craqueamento primário como, também, no craqueamento secundário, a 

qual envolve as reações de descarboxilação e descarbonilação com auxílio 

de ambientes computacionais adequados (CHEMKIN, por exemplo). 
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APÊNDICE A – Dados do CG 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela A-A.1 Concentração em massa dos ácidos graxos no óleo de soja Comercial e Hidrogenado (durante a reação) 

CONC. Original 0 min 2,5 min 5 min 10 min 20 min 30 min  60 min 120 min  180 min 240 min 

C16:0 11,07 15,57 15,28 16,53 17,73 18,57 18,46 18,87 23,77 23,94 27,30 

C18:0 4,44 4,80 6,05 7,82 9,84 12,27 14,66 14,91 21,68 24,66 25,31 

C18:1 26,77 32,37 35,72 42,98 48,30 54,34 54,52 55,05 52,14 49,09 45,35 

C18:2 51,20 47,26 42,95 32,67 24,13 14,82 12,36 11,17 2,41 2,31 2,04 

C18:3 6,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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APÊNDICE B – Modelagem das Equações 

 

O modelo reacional proposto está descrito pelo esquema apresentado pela Figura 

57. 

 

 

A partir dele foram realizados balanços de massa sobre os compostos da cadeia 

C18, apresentados da seguinte forma: 

 

Balanço de Massa sobre C18:3 (composto A): 

A
A Ck

dt

dC
1                                                (A-B.1) 

Considerando a t = 0  CA0 = 0, implica em: CA = CA0 = 0 

Balanço de Massa sobre C18:2 (composto B): 

BA
B CkCk

dt

dC
21                                         (A-B.2) 

Então tem-se:                                        
tk

B eCC 2

1


                                               (A-B.3) 

Considerando a t = 0  CB = CB0, implicando que CB0 = C1, logo: 

tk

BB eCC 2

0


                                               (A-B.4) 

Balanço de Massa sobre C18:1 (composto C): 

CB
C CkkCk

dt

dC
)( 432                                   (A-B.5) 

então tem-se: 
tkk

C eCC
)(

2
43

 , implicando em: 

tkktk

B
C eCkkeCk

dt

dC )(

2432
432

0
)(


                            (A-B.6) 

tkktk

B

tkktkkC eCkkeCkeCkkeC
dt

dC )(

2432

)(
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)(

2
432

0

4343 )()(´
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´
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 )(

432

2

2
4320                                   (A-B.7) 

Considerando a t = 0  CC = CC0 implica em:  

tkktkkkB

C ee
kkk

Ck
BC
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432

2
434320 )(
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                                       (A-B.8) 

Logo: 
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                                                 (A-B.9) 

Tem-se: 

tkBtkkB
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)( 243043
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Ck
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                (A-B.10) 

Balanço de Massa sobre C18:0 (composto D): 

C
D Ck

dt

dC
3                                                 (A-B.11) 

Considerando a t = 0  CD = CD0 

)]([ 243043

0

)(

432

2)(

3

tktkkBtkk

C
D ee

kkk

Ck
eCk

dt

dC 



          (A-B.12) 

Integrando a equação (A-A.12), tem-se: 

t
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 (A-B.13) 

Balanço de Massa sobre C16:0 (composto E): 

C
E Ck

dt

dC
4  a t = 0 e CE = CE0                             (A-B.14) 

Analogamente a resolução sobre o composto D, tem-se: 
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