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Resumo 

 

No Brasil através de um programa de incentivo do governo, desde 2008 o 

biodiesel vem sendo adicionado em porcentagens crescentes ao óleo diesel 

comercializado no país e atualmente está na proporção de 5% (B5). Esse aumento gera a 

necessidade de buscar novas aplicações do glicerol, principal subproduto da produção 

do biodiesel, de forma a agregar valor a sua cadeia produtiva. O objetivo principal deste 

trabalho foi o aproveitamento deste glicerol, visando gerar produtos de interesse 

comercial e reduzir o passivo ambiental.  

O objetivo deste trabalho foi estudar o aproveitamento do glicerol através da 

reação de esterificação com ácido láurico utilizando a zeólita beta como catalisador 

ácido, verificando a influência de suas propriedades físico-químicas (teor de alumínio, 

acidez, grau de troca iônica e tempo de reação) nos resultados de atividade e 

seletividade aos produtos. Utilizou-se um planejamento estatístico de experimentos para 

otimizar o trabalho experimental e estudar estas variáveis de forma concisa. Os produtos 

desta reação se apresentam como uma mistura de monolaurina, dilaurina e trilaurina, 

sendo a primeira e a segunda as mais interessantes do ponto de vista comercial. 

Para este estudo foram empregadas zeólitas comerciais (Zeolyst), com razões 

Si/Al nominais de 12,5 e 19,0. Para variar a acidez destes catalisadores foi utilizada a 

técnica de troca iônica com solução isotônica.  

O planejamento estatístico de experimentos se mostra uma excelente ferramenta 

para a aplicação no sistema catalítico adotado, apresentando uma alta aderência e 

mostraram de forma coerente o grau de significância estatística dos parâmetros 

variados. 

Comparando se as zeólitas com Si/Al 12,5 e 19,0, os resultados indicam que, 

dentre os fatores que tem maior influencia na atividade durante a esterificação, a força 

dos sítios ácidos presentes é o fator mais importante e não o número de sítios ácidos.  

 

 

Palavras chave: zeólita beta, catálise heterogênea, planejamento estatístico, glicerol, 

ácido láurico. 
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Abstract 
 

The biodiesel has been added at growing percentages to the diesel sold in Brazil 

since 2008 and it is currently at the rate of 5 % (B5). This percentual increase brings out 

the need to find new applications for glycerol, as main by-product of biodiesel 

production, in order to aggregate value to the supply chain. The main objective of this 

study was to use this glycerol, obtaining products of commercial interest and reduce 

environmental liability. 

The purpose of this work it was studied specifically the recovery of glycerol by its 

esterification with lauric acid, using beta zeolite as acid catalyst, verifying the influence 

of their physicochemical properties (aluminum content, acidity, ion exchange degree 

and reaction time) on the results of activity and the product selectivity. It was used a 

statistical design of experiments to optimize the experimental work and study these 

variables concisely. The products of this reaction are a mixture of monolaurin, dilaurin 

and trilaurin. From the commercial viewpoint the first and the second ones are the most 

interesting. 

For this study it has employed commercial zeolites (Zeolyst), with Si/Al ratios of 

12.5 and 19. To vary the acidity of these catalysts it was employed the technique of 

combined ion exchange with isotonic solution.  

The statistical design of experiments proved as great tool to apply in this catalytic 

system, the results were significant and had interactions to the statistical model.  

Comparing the zeolites with Si / Al ratios of 12.5 and 19, the obtained results 

indicated that, among the factors that have higher influence on activity during glycerol 

esterification, the acid strength of the sites is the factor more important and not the 

number of acid sites. 

  

 

Keywords: beta zeolite, heterogeneous catalysis, statistical design, glycerol, lauric acid.  

 



 
 

2 Introdução 

A produção do biodiesel a partir da transesterificação de óleos vegetais vem 

aumentando a cada ano que passa, já que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) implementou o abastecimento do diesel B5 (mistura com 

adição de 5% de biodiesel ao óleo diesel combustível) a partir de janeiro de 2010. O uso 

da mistura B5 visa reduzir em 3% a emissão de CO2 da queima do combustível no 

Brasil e, além disso, a ANP afirma que será possível uma economia de US$ 1,4 bilhão 

devido à queda das importações de diesel. Essa ação foi antecipada em três anos e a 

perspectiva é que o Brasil seja capaz de aumentar em 1% a mistura todo o ano, com a 

expectativa de atingir até 20% de adição do biocombustível na mistura comercializada 

nas regiões metropolitanas até 2015. Diante disto, é muito importante que a comunidade 

científica se mobilize neste sentido, contribuindo na cadeia produtiva do biodiesel e 

consequentemente colaborando na busca pelo desenvolvimento sustentável 

(www.anp.gov.br, ANP, 2011). 

O principal subproduto do processo de transesterificação é a geração de glicerol 

(cujo nome comercial é glicerina). Para cada 1 tonelada de biodiesel que é fabricado, 

100 kg de glicerol são produzidos (PINTO et al., 2005). Originalmente, havia um 

mercado valioso para o glicerol, o que ajudou na economia do processo como um todo. 

No entanto, com o aumento da produção global de biodiesel, o preço de mercado para o 

glicerol bruto (contendo 20% de água e de resíduos de catalisador), caiu. Pesquisas 

estão sendo conduzidas em nível global para usar esse glicerol como um componente 

químico. 

Uma das principais rotas reacionais do glicerol é a sua transformação em 

monoacilgliceróis. Estes compostos são amplamente utilizados, por exemplo, como 

http://www.anp.gov.br/
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surfactantes não iônicos nas indústrias farmacêuticas, de alimentos e cosméticos, 

representando cerca de 70% de todos os emulsificantes sintéticos utilizados. O interesse 

e a importância dessa classe de compostos vêm crescendo ao longo dos anos. A sua 

obtenção a partir da glicerólise de triglicerídeos, e também da esterificação de ácidos 

graxos com glicerol, vem sendo alvo de estudos constantes (SANTOS et al, 2012).  

Uma das rotas de transformação do glicerol possibilita o emprego de catalisadores 

ácidos heterogêneos para as reações citadas anteriormente. O desenvolvimento de 

catalisadores heterogêneos para o aproveitamento do glicerol é um tema de extrema 

relevância para o país do ponto de vista estratégico, devido às vantagens inerentes ao 

processo heterogêneo (fácil separação do catalisador do produto gerado incorrendo em 

menos operações unitárias de processo) e desenvolvimento de know-how em catálise 

heterogênea. 
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3 Objetivos 

Diante dos aspectos apresentados e das grandes perspectivas científicas e 

tecnológicas do tema, este trabalho tem como objetivo o aproveitamento do 

glicerol, principal subproduto da produção do biodiesel, através da reação de 

esterificação com ácido láurico utilizando a zeólita beta como catalisador ácido 

visando, principalmente, a produção de Mono e Diacilglicerol, produtos com maior 

valor agregado e mercado consumidor. Partindo desse objetivo global serão 

abordados os seguintes aspectos: 

- Aplicação de um planejamento estatístico de experimentos para verificar a 

influência da variação da densidade dos sítios ácidos da zeólita beta na reação de 

esterificação. Para isso serão variados parâmetros como a concentração totais de sais de 

(NH4
+
+Na

+
) na solução de troca iônica, a razão NH4

+
/(NH4

+
+Na

+
) na solução e o tempo 

de reação de esterificação. 

- Caracterização físico-química dos catalisadores a fim de verificar as propriedades 

das zeólitas após as modificações realizadas e correlacionar com os resultados de 

avaliação catalítica. 
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4 Fundamentação teórica e revisão bibliográfica 

4.1 Aspectos Gerais 

No século XXI há uma grande preocupação com o aquecimento global, fato que 

desperta o interesse pela necessidade do uso de novas fontes de energia. O mundo todo 

discute a viabilidade do uso dos combustíveis renováveis, ou seja, os biocombustíveis, 

porque estes apresentam menor emissão de CO2 provocando menor impacto no 

aquecimento do planeta e possibilitando em seu ciclo produtivo a responsabilidade 

social, ambiental e econômica (PINTO et al., 2005; PAGLIARO et al., 2007; ZHENG 

et al., 2008; DABDOUB et al., 2009). A produção e comercialização dos 

biocombustíveis estimulam as potencialidades regionais e o desenvolvimento 

sustentável onde são realizadas essas atividades (APOLINÁRIO et al., 2012). Dentre os 

biocombustíveis destaca-se o biodiesel, cuja produção pode ser realizada a partir de 

óleos vegetais e/ou animais por meio de uma reação de transesterificação com álcoois 

(metanol e/ou etanol), conforme ilustrado no esquema da Figura 1. 

 
Figura 1 – Produção de biodiesel a partir de transesterificação de óleo vegetal 

(MOTA et al.,2009). Sendo: R1; R2 e R3: radicais.  

 

A rápida expansão da produção do biodiesel desperta a necessidade de buscas por 

aplicações da glicerina em larga escala com o objetivo de agregar valor à cadeia 

produtiva desse biocombustível (PAGLIARO et al., 2007). A Figura 2 mostra a 
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distribuição percentual das principais aplicações da glicerina em diversas áreas 

industriais. No entanto, como a grande quantidade de glicerina presente no mercado em 

função da produção do biodiesel, estes setores serão incapazes de absorver todo este 

volume (MOTA et al., 2009). 

 
Figura 2 – Aplicações do glicerol na indústria (MOTA et al., 2009). 

 

O grande incentivo à produção de biodiesel como aditivo ao diesel fóssil leva a 

busca por rotas reacionais visando o aproveitamento da glicerina, o que torna este tema 

de extrema relevância para o país do ponto de vista estratégico. A produção do biodiesel 

a partir da transesterificação de óleos vegetais vem aumentando a cada ano que passa, já 

que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 

implementou o abastecimento do diesel B5 (mistura com adição de 5% de biodiesel) a 

partir de janeiro de 2010, antecipando assim uma ação que seria realizada somente em 

2013. Como benefício direto temos que o uso da mistura B5 pode levar a uma redução 

de 3% na emissão de CO2 oriundo da queima do combustível no Brasil e, além disso, a 

ANP afirma que será possível uma economia de US$ 1,4 bilhão devido à queda das 

importações de diesel. Por isso essa ação foi antecipada em três anos e a perspectiva é 

que o Brasil seja capaz de aumentar em 1% à mistura todo o ano, com a expectativa de 
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atingir uma proporção de até 20% de adição do biocombustível ao diesel nas regiões 

metropolitanas até 2015 (ANP, 2011).  

Os resíduos da produção do biodiesel são um problema imediato para o qual é 

necessário encontrar soluções, já que essa questão não se restringe somente ao Brasil, 

pois países com a Argentina e Bolívia contam com uma considerável produção de 

biocombustível, isto é, toda a América Latina precisa desenvolver métodos e processos 

de agregação de valor à cadeia produtiva do biodiesel (APOLINÁRIO et al., 2012). 

Com o objetivo de absorver o excedente de glicerina obrigatoriamente produzido na 

reação de transesterificação, tanto a indústria como os centros de pesquisa por todo o 

mundo buscam o desenvolvimento de rotas eficientes de conversão deste composto em 

produtos de maior valor agregado, os quais podem servir de matéria-prima para diversos 

setores, tais como combustíveis, produtos químicos, automotivos, farmacêuticos, 

detergentes e até na área de construção civil.  

O glicerol (ou 1,2,3 propanotriol), cuja denominação comercial é glicerina, é uma 

molécula orgânica bastante versátil, a partir da qual se pode realizar uma diversidade de 

transformações químicas. Pagliaro et al.(2007) e Mota et al. (2009) realizaram um 

levantamento das possíveis rotas reacionais e produtos oriundos do glicerol, conforme 

mostra o esquema da Figura 3. 

 

Figura 3 – Possíveis rotas reacionais do glicerol e seus respectivos produtos (Mota 

et al., 2007 e Pagliaro et al., 2009) 
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Como podemos verificar na Figura 3, há várias rotas reacionais possíveis para o 

aproveitamento da glicerina. Porém, uma análise crítica deve ser realizada para verificar 

a viabilidade econômica de cada rota, de forma que se possam considerar aquelas que 

são economicamente mais competitivas na produção em larga escala de matérias 

primas. 

Baseado nos dados da literatura constata-se que uma das rotas com forte potencial 

de aplicação é a reação de esterificação do glicerol com ácidos carboxílicos produzindo 

glicerídeos sem o uso de solvente no meio reacional (MACHADO et al., 2000; 

MARQUEZ-ALVAREZ et al., 2004; FREITAS et al., 2009; KHAYOON & 

HAMMED, 2012; WEE et al., 2013). Os produtos dessa reação (Figura 4) 

distribuem-se em uma mistura de monoacilglicerol, diacilglicerol e triacilglicerol 

(MARQUEZ-ALVAREZ et al., 2004). 

 

Figura 4 – Representação da esterificação do glicerol com ácidos 

carboxilícos 

 

O monoacilglicerol (MAG) é muito utilizado nas indústrias farmacêuticas porque 

pode atuar como agente anti-microbiano (viral, bacteriano e protozoária) devido a sua 

capacidade de desestabilizar a membrana lipídica de alguns microorganismos e romper 

as ligações lipídicas entre vírus e células hospedeiras. Sua aplicação nas indústrias de 

alimentos e de cosméticos se deve ao fato de atuar como surfactante não iônico, já que 

possui o status de GRAS (Generally Recognized as Safe) pela FDA (Food and Drugs 

Administration – USA), por não apresentar efeitos colaterais quando ingeridos ou em 
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contato com a pele (FREITAS et al., 2009). Por outro lado, o diacilglicerol (DAG) pode 

ser utilizado em conjunto com o MAG como emulsificante e agente texturizante, pois 

estudos mostram que a substituição do triacilglicerol (TAG) por DAG na dieta humana 

pode contribuir na prevenção de doenças relacionadas com obesidade, devido à 

capacidade de redução da gordura acumulada na região abdominal (KWON et al., 1995; 

TAGUCHI et al., 2001). 

Uma das rotas reacionais bastante utilizadas para a produção de acilgliceróis 

(mono, di e tri) são as reações de esterificação que utilizam os ácidos inorgânicos como 

catalisadores homogêneos que, apesar de alto rendimento, é uma reação lenta e requer 

altas temperaturas (BEATRIZ et al., 2011).  

Outra possibilidade é o uso de catalisadores básicos homogêneos como o 

hidróxido de potássio, hidróxido de sódio e o hidróxido de cálcio, que exigem elevada 

temperatura e têm como principal desvantagem a necessidade de inclusão de uma nova 

etapa no processo, a separação, para a retirada dos sais formados (SCHUCHARDT et 

al., 1998; SONNTAG, 1982). 

A reação via enzimática é outra rota reacional que merece destaque, e consiste 

na utilização de lipases, cujas principais vantagens são a alta seletividade e condições 

mais brandas de reação (FREITAS et al., 2007; FREITAS et al., 2009, ZHONG et al., 

2013). No entanto, esta rota não pode ser considerada competitiva para produção em 

larga escala devido ao alto custo das enzimas e ao baixo rendimento desses processos 

(MARQUEZ-ALVAREZ et al., 2004). 

Na busca por catalisadores ácidos heterogêneos a serem aplicados na reação de 

esterificação para a produção de glicerídeos livre de solvente, autores como Machado et 

al. (2000) relataram que peneiras moleculares tais como a zeólita beta e o 

aluminofosfato MAPO-5, na esterificação do glicerol com ácido láurico, apresentaram 
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uma conversão em torno de 40% e uma alta seletividade à monolaurina (em torno de 

65%). Estes resultados indicam que as zeólitas têm um forte potencial para substituir os 

catalisadores ácidos homogêneos tradicionais na produção de acilgliceróis via 

transesterificação do glicerol com ácidos carboxílicos (MACHADO et al., 2000).  

 

4.2 Zeólitas na Catálise Heterogênea 

A catálise é o fenômeno em que uma quantidade relativamente pequena de um 

material estranho à estequiometria – o catalisador – aumenta a velocidade de uma 

reação química sem ser consumido no processo, como mostra o esquema da Figura 5. 

Assim, a introdução do catalisador no sistema proporciona um novo percurso reacional, 

energeticamente mais favorável, o que se traduz geralmente por uma diminuição da 

energia de ativação, consequentemente gerando um aumento de velocidade da reação 

(FREITAS et al., 2007).  

 
Figura 5 – Representação da variação da energia livre de Gibbs com o uso de um 

catalisador. 
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Si Al 

As zeólitas são excelentes catalisadores para sínteses de produtos orgânicos, pois 

podem ser obtidas com diferentes estruturas cristalinas, tamanhos dos poros e diferentes 

razões Si/Al, o que permite ajustar diferentes propriedades catalíticas, tais como a força 

ácida. 

4.2.1 A Zeólita Beta 

As zeólitas são materiais microporosos que geralmente podem ser utilizados como 

catalisadores em processos de conversões catalíticas e/ou como adsorventes na 

separação de hidrocarbonetos ou outras misturas graças à alta área superficial (maiores 

que 350 m
2
 g

-1
), apresentando diâmetro de microporos variável (na faixa de 0,2 a 1,2 

nm), alta estabilidade térmica (acima de 1000C) e alta estabilidade química. As 

zeólitas são estruturas de aluminossilicatos formadas por uma rede tridimensional de 

tetraedros TO4, em que o átomo T pode ser silício ou alumínio, como é ilustrado no 

esquema da Figura 6. 

 

Figura 6 - Esquema da rede composta por tetraedros TO4 na estrutura de 

zeólitas 

 

As zeólitas apresentam propriedades características, tais como a acidez e a 

seletividade de forma, que dependem da composição química de sua rede e do diâmetro 

de microporos de suas estruturas, respectivamente. Os sítios denominados ácidos 

dependem evidentemente do número e da força dos seus centros protônicos, que é o 

cátion de compensação do alumínio de rede, como mostra o esquema da Figura 7.  
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Figura 7 – Esquema da rede de zeólitas com sítios ácidos 

 

A atividade e seletividade das zeólitas, quando utilizadas como catalisadores, são 

fortemente afetadas pelo tamanho e pela geometria dos seus microporos e em muitos 

casos, tem sido comprovado que a difusão é o fator limitante nesses resultados (CHEN 

et al, 1989; GUISNET et al., 2004). 

A Figura 8 mostra um exemplo de um esquema de difusão de moléculas de acordo 

com o diâmetro de microporos desempenhando, assim, a propriedade denominada 

seletividade de forma. As zeólitas são classificadas de acordo com o diâmetro de seus 

microporos e suas estruturas são denominadas por códigos dados pela IZA 

(International Zeolites Association). 

 
Figura 8 - Seletividade de forma das zeólitas: seletividade ao reagente, ao 

produto e ao estado de transição (GIANNETTO, 1990). 

 

Uma zeólita que desperta bastante interesse para aplicação devido a sua alta 

estabilidade térmica, acidez e hidrofobicidade é a zeólita beta, que tem sido amplamente 

usada em vários processos catalíticos (HIGGINS et al., 1988). Para as zeólitas a 

estrutura é um fator determinante, e neste contexto a zeólita beta destaca-se pela 
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estrutura cristalina formada pelo intercrescimento de dois polimorfos (A e B) muito 

relacionados entre si, com a possibilidade que exista um terceiro (HIGGINS et al., 

1988). Os polimorfos são constituídos por um sistema tridimensional de canais 

delimitados por anéis de 12 membros e estão interconectados, formando canais, sendo 

dois canais retos com 0,76x0,64 nm e um canal tortuoso com 0,55x0,55 nm. O canal ao 

longo do plano [001] é formado pela intersecção de dois sistemas de canais lineares 

(NEWSAM et al., 1988). A Figura 9 mostra um esquema da zeólita beta cujo código 

estrutural é BEA. 

  

(a) (b) 

Figura 9 – (a) Estrutura BEA (direção [010]) e (b) Superposição de camadas gerando os 

polimorfos (HIGGINS et al., 1988; NEWSAM et al., 1988). 

 

A zeólita beta possui uma alta densidade de defeitos de empilhamento, devido à 

sucessiva interconexão de camadas no plano [001]. No entanto, esses defeitos de 

empilhamento não diminuem a capacidade de adsorção desta peneira molecular, ou seja, 

não afetam o volume de microporos, mas influencia na tortuosidade do canal 

(HIGGINS et al., 1988).  

Estudos mostraram que os resultados obtidos com zeólitas beta com diferentes 

razão Si/Al, evidenciam tal qual como as zeólitas Y e MOR, que o equilíbrio adequado 

entre tamanho do cristal, acidez e hidrofobicidade é um ponto importante a ser 

considerado para conseguir um melhor resultado na esterificação do glicerol com ácidos 

graxos, como o ácido láurico (MACHADO et al., 2000). 
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4.3 Lipídeos 

Os lipídeos definem um conjunto de substâncias químicas que, ao contrário das 

outras classes de compostos orgânicos, não são caracterizadas por algum grupo 

funcional comum, e sim pela sua alta solubilidade em solventes orgânicos e baixa 

solubilidade em água e fazem parte de um grupo conhecido como biomoléculas.  

Alguns autores apresentaram diferentes definições que, genericamente, 

mencionam a característica de lipídeos em apresentar solubilidade em solventes 

orgânicos como clorofórmio, benzeno, entre outros, (O’KEEFE, 1998). Estas definições 

baseadas em solubilidade apresentam problemas na interpretação, já que alguns 

compostos considerados como lipídeos, como alguns ácidos graxos de cadeias curtas, 

são completamente miscíveis em água. 

Apesar deste problema com a definição, os lipídeos podem ser divididos em 

algumas classes de compostos mais simples como ácidos graxos, acilgliceróis (mono-, 

di- e triglicerídeos), e lipídeos mais complexos, tais como ceras, fosfoglicerídeos (ou 

fosfolipídeos), esfingolipídeos, lipoproteínas, esteróis e vitaminas lipossolúveis 

(O’KEEFE, 1998). A Figura 10 apresenta uma forma simplificada de compreender os 

lipídeos e seus compostos correlatos.  
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Figura 10 – Os lipídeos e seus compostos correlatos. (Fonte: http://cmapspublic.ihmc.us) 

 

Na natureza, os ácidos graxos comumente não são mais encontrados na forma 

livre, mas na forma de triglicerídeos (triacilgliceróis), que são moléculas construídas a 

partir de uma molécula de glicerol e três moléculas de ácidos graxos, como mostra o 

esquema da Figura 11. 

 

Figura 11 – Formação da molécula de triglicerídeo. 

 

As cadeias dos ácidos graxos representados por R1, R2 e R3 são geralmente 

alifáticas e com diferentes números (normalmente pares) de carbonos. Os ácidos graxos 

podem conter: 

 2 – 4 átomos de carbono: cadeia curta; 

 6 a 12 átomos de carbono: cadeia média; 

http://cmapspublic.ihmc.us/
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 14 – 24 átomos de carbono: cadeia longa. 

Estes ácidos graxos podem ser saturados (sem duplas ligações, saturados), ou 

insaturados (uma ou mais duplas ligações), geralmente na forma de isômeros cis. 

Ácidos graxos com uma única dupla ligação são os chamados “ácidos graxos 

monoinsaturados” e aqueles com cadeias com mais de uma dupla ligação são chamados 

de “ácidos graxos poli-insaturados”, como mostra a Figura 12. 

 

Figura 12 – Representação de ácidos graxos: poli-insaturado (-linolênico) e saturado 

(esteárico). 

 

4.3.1 Monoglicerídeos 

Os monoglicerídeos são moléculas constituídas por uma molécula de glicerol 

ligada a uma molécula de ácido graxo como mostra na Figura 13. Por apresentarem um 

balanço hidrofílico/hidrofóbico em suas estruturas (sendo o glicerol hidrofílico e o ácido 

graxo hidrofóbico), possuem importantes aplicações industriais. Nas indústrias 

alimentícia, farmacêutica e de cosméticos, representam cerca de 70% de todos os 

emulsificantes sintéticos utilizados (FREGOLENTE et al., 2009). Dentre as aplicações 

de monoglicerídeos, destaca-se seu uso direto na produção de produtos de panificação, 

bolos, massas e margarinas (BAILEY, 1996). Além disso, monoglicerídeos também são 

utilizados como matéria-prima para a produção de diversos outros tipos de 

emulsificantes, em que grupos hidroxila do glicerol são substituídos por diferentes tipos 
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de moléculas como ácido acético, lático, cítrico, tartárico, entre outros (DANISCO, 

2013). 

 
Figura 13 – Representação de moléculas de monoglicerídeos 

 

A síntese de monoglicerídeos pode ser conduzida de diversas formas como, por 

exemplo: esterificação direta de glicerol com ácidos graxos, transesterificação de ésteres 

de ácido graxos com glicerol e glicerólise de triglicerídeos (BANCQUART et al., 

2001). 

Na natureza os lipídeos mais abundantes são os triglicerídeos. No entanto, 

industrialmente, os monoglicerídeos são geralmente produzidos através da reação de 

glicerólise, que é um caso particular de alcoólise, consistindo na reação entre moléculas 

de glicerol (álcool) e moléculas de triglicerídeos, como é ilustrado na Figura 14. 

 
Figura 14 – Esquema da reação de glicerólise. 

 

Esta reação normalmente é conduzida a temperaturas acima de 200ºC, na presença 

de catalisadores homogêneos. Nestas condições, normalmente obtém-se, no equilíbrio 

químico, uma mistura que contém em torno de 50% de monoglicerídeos, 40% de 
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diglicerídeos e 10% de triglicerídeos (SONNTAG, 1982). Para a produção de 3 mols de 

monoglicerídeos, são necessários 2 mols de glicerol para cada mol de triglicerídeos. 

Este é um esquema simplificado da reação uma vez que considera apenas a 

formação de monoglicerídeos. No entanto, como mostrado na Figura 15, os 

triglicerídeos reagem com glicerol produzindo isômeros de monoglicerídeos e 

diglicerídeos, estes reagem novamente com moléculas de glicerol para a formação de 

novas moléculas de monoglicerídeos (CORMA et al., 1998). Devido às altas 

temperaturas utilizadas na produção de monoglicerídeos, fabricantes normalmente 

utilizam óleos parcialmente ou completamente hidrogenados para minimizar reações de 

polimerização e consequente formação de produtos indesejáveis (SAKIYAMA et al., 

2001), as quais conferem à mistura reacional cor escura e odor desagradável. 

 
Figura 15 – Esquema das etapas da reação de glicerólise. 

 

Como mencionado anteriormente, misturas contendo aproximadamente 50% de 

monoglicerídeos são produzidas industrialmente através da reação de glicerólise. Tal 

nível de concentração é inadequado a certos tipos de aplicações como é o caso de 
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algumas coberturas, recheios e sorvetes, em que o comportamento de derretimento 

destes alimentos na boca é um ponto crítico (BAILEY, 1996). Isso porque, como 

monoglicerídeos são produzidos a partir de gorduras parcialmente ou completamente 

hidrogenadas, os triglicerídeos e diglicerídeos residuais apresentam um alto ponto de 

fusão, comprometendo a sensação de derretimento na boca (MARTINELLO, 2005). 

Além disso, deve-se destacar a maior capacidade de monoglicerídeos em se 

complexarem com amido, quando comparados aos diglicerídeos. 

Assim, nestes casos específicos de aplicação, devem ser utilizados emulsificantes 

conhecidos como monoglicerídeos destilados, os quais são monoglicerídeos com alta 

concentração, normalmente com teor acima de 90%, obtidos através do processo de 

destilação molecular ou destilação de percurso curto (CVENGROS, 1995). 

Recentemente, tem-se destacado na literatura o interesse pelo desenvolvimento de 

processos enzimáticos que possam substituir as tradicionais rotas químicas para a 

produção de monoglicerídeos. As principais vantagens destes processos catalisados por 

enzimas são as condições amenas de temperatura e de pH utilizadas, ou seja, baixas 

temperaturas e pH próximo do neutro (FERREIRA-DIAS et al., 2003). Tais condições 

diminuem o consumo energético e minimizam a ocorrência de reações indesejadas de 

polimerização (BORNSCHEUER et al., 1999). 

Apesar dos processos enzimáticos apresentarem algumas vantagens em relação 

aos processos catalisados quimicamente, o custo de produção ainda elevado inviabiliza 

produções em grande escala. Também recentemente, a aplicação de catalisadores 

heterogêneos (zeólitas) tem sido estudada como uma alternativa aos processos 

tradicionais para a produção de monoglicerídeos (PÉREZ-PARIENTE et al., 2003). 
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4.4 Aproveitamento do glicerol 

O Brasil está entre os maiores produtores e consumidores de biodiesel do mundo. 

Em 2010 foram produzidos 2,4 bilhões de litros e possui uma capacidade instalada para 

a produção de aproximadamente 5,8 bilhões de litros (ANP, 2011). 

O Biodiesel produzido pela transesterificação de óleos vegetais ou animais tem 

como principal subproduto a glicerina, produzida na proporção de 10 m
3
 de glicerina 

para cada 90 m
3
 de biodiesel (PINTO et al., 2005). Na literatura são citados alguns 

catalisadores heterogêneos que foram aplicados em reações de aproveitamento do 

glicerol. 

A esterificação também produz monoacilgliceróis sem desperdiçar o ácido graxo, 

podendo formar 1- e 2-monoacilgliceróis, 1,3- e 1,2-diacilgliceróis e triacilgliceróis. 

Para deslocar a reação para aumentar a formação de monoacilgliceróis, conforme 

ilustrado na Figura 16, diversas estratégias são utilizadas para remover água, reduzindo-

se a pressão ou utilizando-se agentes dessecantes (p. ex. a zeólita A) (FREITAS et al., 

2006). 

 

Figura 16 - Esterificação do ácido láurico com glicerol. 

 

Uma alternativa para eliminação da água e aumentar o rendimento ao 

monoacilglicerol seria a utilização de um sistema reacional aberto (SILVA et al., 2009). 

O uso de um sistema livre de solvente empregando-se a enzima Lipozyme IM-20
®

 

como catalisador, em reator aberto e banho de aquecimento a 55ºC, foi eficiente para a 

remoção total da água produzida na reação entre o ácido láurico e o glicerol 
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(PAGLIARO, et al., 2007). Os autores relataram ainda que a adição de peneiras 

moleculares ao meio auxiliou na remoção de água e não causou nenhum efeito sobre o 

rendimento de monoacilgliceróis. 

O desenvolvimento de catalisadores heterogêneos com superfície ácida e 

propriedades texturais específicas pode levar ao aumento do rendimento em 

monoacilgliceróis (FREITAS et al., 2009). Além disso, em comparação com os 

catalisadores homogêneos, os catalisadores têm a vantagem da sua fácil separação dos 

produtos e reciclagem, além de serem economicamente mais viáveis que as lipases. 

Em um estudo realizado por ABRO et al. (1997) sobre a influência de diferentes 

catalisadores na esterificação do ácido oléico na síntese de monoacilgliceróis, os autores 

compararam a produção monoacilglicerol a partir da conversão do ácido oléico usando 

diferentes catalisadores sob as mesmas condições reacionais: razão molar de ácido 

oléico/glicerol de 1:6,3; razão mássica de ácido oléico e catalisador de 4,5, temperatura 

de 90ºC, pressão de1 atm por 24h e agitação mecânica (MOTA et al., 2009). O estudo 

mostrou que a conversão foi muito baixa na ausência de catalisador. A utilização de 

catalisador homogêneo (ácido benzenossulfônico) leva a alta conversão, porém baixa 

seletividade ao monoacilglicerol (MAG). A zeólita HY e a argila montmorillonita 

aplicadas a esta reação apresentaram alta seletividade, porém, baixa conversão. Os 

autores relataram que a hidrofilicidade destes sólidos favorece a adsorção do glicerol 

dificultando o acesso do ácido oléico ao sítio ácido. Por outro lado, as resinas 

empregadas neste estudo apresentam seus centros ativos localizados principalmente na 

superfície, o que facilitou a adsorção do ácido graxo.  

No trabalho de ABRO et al. (1997), a resina K1481 (produzida pela Bayer), 

(Tabela 1) mostra que o maior desempenho quando comparada aos catalisadores 



 

21 
 

heterogêneos testados, levando os autores a  investigarem o desempenho catalítico de 

outras resinas catiônicas com diferentes características. 

Tabela 1: Resultados de conversão e seletividade apresentada pelos sólidos ácidos  

Catalisador Conversão (%) 
Seletividade (%) 

MAG DAG TAG 

Sem catalisador 1 - - - 

Zeólita HY510 5 67 27 6 

Montmorillonita-Li 10 71 24 5 

Resina K1481 49 78 21 1 

ABS 92 54 46 0 
MAG: monoacilglicerol; DAG: diacilglicerol; TAG: triacilglicerol; ABS: ácido benzenossulfônico 

(MOTA et al., 2009). 

 

Os resultados mostraram que a atividade catalítica varia de acordo com a estrutura 

da resina, determinando a viabilidade dos sítios ácidos e difusão dos reagentes, como 

principais fatores na explicação da conversão e seletividade. Apesar dos bons resultados 

estas resinas ainda são pouco utilizadas comercialmente. 

Há estudos utilizando resinas de troca iônica, como por exemplo, a Amberlyst-15, 

com bons resultados. No entanto, a maioria das resinas de troca iônica não é estável a 

temperaturas acima de 140°C, impedindo a sua aplicação em reações que requerem altas 

temperaturas (HIGGINS et al., 1988). 

 

4.5 Planejamento Estatístico de Experimentos 

Uma das principais questões que surgem em trabalhos experimentais é a 

determinação da influência de uma ou mais variáveis sobre outra variável de interesse. 

Uma prática comum em laboratório é realizar os experimentos alterando uma variável 

de cada vez, enquanto as demais permanecem constantes. Entretanto, a maneira mais 

eficiente de realizar um experimento é utilizar uma abordagem científica denominada 

planejamento estatístico de experimentos. Nele, todas as variáveis são modificadas ao 

mesmo tempo, de forma cuidadosamente planejada e estatisticamente coerente, através 
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de um planejamento experimental. A razão para isso é que as variáveis podem se 

influenciar mutuamente e o valor ideal para uma delas pode depender do valor da outra 

(BARROS NETO et al., 2003). Desta forma, dados apropriados são coletados em tempo 

e a custos mínimos.  

Em um planejamento fatorial são investigadas as influências de todas as variáveis 

experimentais de interesse e os efeitos de interação na resposta ou respostas. Se a 

combinação de k fatores é investigada em dois níveis, um planejamento fatorial 

consistirá de 2
k
 experimentos. Normalmente, os níveis dos fatores quantitativos (i.e. 

concentrações, valores de pH, etc.) são nomeados  pelos  sinais – (menos) para o nível 

mais baixo e + (mais) para o nível mais alto, porém o que importa é a relação inicial 

entre o sinal dado e o efeito obtido, não sendo um critério definido a nomeação dos 

sinais. Para fatores qualitativos (i.e. tipos de ácidos, tipos de catalisadores, etc.), como 

não existem valores altos ou baixos, fica a critério do experimentalista nomear os níveis 

a serem adotados no planejamento.  

O planejamento fatorial completo necessita de 2
k
 ensaios para sua execução, 

portanto, sua principal desvantagem é o grande número de ensaios que devem ser 

realizados a cada fator adicionado ao estudo.  

 

4.5.1 Planejamento Fatorial Fracionário 2k-p 

Em alguns casos, dependendo do número de fatores que são investigados, uma 

fração menor de combinações é necessária para realizar os experimentos fatoriais. Pode-

se realizar, por exemplo, um quarto (¼) do experimento fatorial completo. Este tipo de 

experimento é conhecido como experimento fatorial fracionado 2
k-2

. O experimento 

pode ser construído inicialmente com as combinações de tratamento ou colunas da 

matriz de um planejamento fatorial com k-2 fatores. Em seguida, são adicionadas duas 
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colunas com as interações, escolhidas apropriadamente pelo pesquisador que conduzirá 

os experimentos, que incluem os k-2 fatores. Uma característica importante desse 

experimento é a necessidade de determinar duas colunas geradoras para construir a 

matriz (GALDAMEZ, 2002).  

Desta maneira, com um número menor de experimentos, é possível obter 

informações daqueles efeitos mais importantes e retirar, na maioria das vezes, as 

mesmas conclusões caso fosse realizado um fatorial completo. Os planejamentos que 

apresentam estas características são conhecidos como planejamentos fatoriais 

fracionários. Normalmente, para a construção do planejamento fatorial fracionário 

desejado, utiliza-se um planejamento fatorial completo.  

 

4.5.2 Planejamento Composto Central 

Em muitos casos, a realização de repetições autênticas pode ser algo 

inconveniente por diversas razões. Para contornar este problema e obter uma boa 

estimativa dos erros, um experimento é normalmente incluído no centro do 

planejamento (Figura 17), em que o valor médio dos níveis de todas as variáveis é 

empregado. São os conhecidos experimentos no ponto central (nível zero). Deste modo, 

é possível avaliar a significância dos efeitos ou coeficientes, tanto em planejamentos de 

triagem (completos ou fracionários) como em metodologias de superfície de resposta. 

Além desta vantagem, recomenda-se este tipo de experimento pelas seguintes razões: o 

risco de perder a relação não linear entre os intervalos é minimizado e é possível estimar 

um modelo razoável e verificar se há falta de ajuste.  
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Figura 17. Planejamento estatístico com estratégia 2

2
 composto central. 

 

Logicamente não há como fugir das repetições, mas o número destas, na maioria 

dos casos, é significativamente reduzido (GALDAMEZ, 2006). No entanto, esta 

metodologia é possível de ser aplicada somente quando se utilizam variáveis 

quantitativas, visto que, para variáveis qualitativas, não há como adicionar níveis no 

ponto central.  

No delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), caso a função 

matemática de primeira ordem não foi capaz de ajustar a superfície de resposta é 

necessária à adição de mais 2
k
 ensaios nas condições axiais ou estrela. No DCCR o  é 

a distância do centro do delineamento até os pontos axiais. O parâmetro  garante a 

rotabilidade do DCCR e é dependente do número de pontos existentes na porção fatorial 

do delineamento. O cálculo de  é dado pela equação:  = (2
k
)
1/4

 (RODRIGUES et al, 

2006).  
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5 Materiais e Métodos 

5.1 Modificação da zeólita  comercial 

As zeólitas beta comerciais (Zeolyst), com razão 12,5 e 19,0 foram tratadas com 

uma solução isotônica de NH4Cl e NaCl (Synth), lavadas, secas e calcinadas como 

mostra o fluxograma da Figura 18. 

 
Figura 18 – Esquema do procedimento experimental de preparo dos catalisadores para 

a reação 

 

A solução isotônica consiste na quantidade relativa de uma substância de igual 

efeito tônico, neste caso o cloreto de amônio e o cloreto de sódio. Esta solução foi 

utilizada na troca iônica com o fim de variar a quantidade de prótons como cátion de 

compensação do alumínio de rede como mostra o esquema da Figura 19. 

A calcinação das amostras, que tem como objetivo a retirada da NH3, como 

mostra o esquema da Figura 19, foi realizada utilizando uma taxa de aquecimento de 

10ºC/min em atmosfera oxidante até a temperatura de 500ºC, na qual foi mantida por 2 

horas.   
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Figura 19 – Esquema do procedimento experimental de preparo dos catalisadores para 

a reação 

 

5.2 Testes Catalíticos 

A reação de esterificação do glicerol com ácido láurico foi realizada à pressão 

atmosférica, em um balão de fundo redondo, sob agitação e a uma temperatura de 

110ºC, como mostra o esquema da Figura 20. Nos testes catalíticos foi utilizada uma 

razão molar de glicerol: ácido láurico de 1,0 e a proporção de 5% em massa de 

catalisador por massa total da mistura reacional (MACHADO et al., 2000). A 

concentração do ácido láurico foi determinada por titulação, empregando-se uma 

solução padrão de NaOH (0,1003 mol L
-1

, Synth) e fenolftaleína como indicador 

(FREITAS et al., 2009).  

 

Figura 20 – Esquema reacional para a esterificação do glicerol 

 

5.3 Planejamento estatístico de experimentos 

Para verificar a influência das propriedades dos catalisadores foi utilizado um 

planejamento fatorial de delineamento composto central (DCC) com estratégia 2
k 

+ PC, 
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em que “k” refere-se aos números de fatores e “PC” aos pontos centrais. A Tabela 2 

apresenta os parâmetros variados, a razão NH4
+
/ NH4

+
+Na

+
 na solução (X1), a 

concentração de sais totais da solução (X2) e o tempo de reação (X3), tanto para as 

zeólitas com razão Si/Al de 12,5 como de 19,0.  

Tabela 2: Valores dos níveis assumidos pelas variáveis codificadas 

V
ar

iá
ve

l 

Níveis -1 0 +1 

X1 NH4
+
/ NH4

+
+Na

+
 0,2 0,5 0,8 

X2 Concentração de NH4
+
+Na

+
 (mol/L) 0,05 0,1 0,15 

X3 Tempo de reação (h) 1 12,5 24 

 

Ao aplicar a estratégia de planejamento estatístico de experimentos adotada, com 

k=3 e 3PC, foi gerada um conjunto de 11 experimentos para cada zeólita (Si/Al de 12,5 

e 19,0), como mostra a Tabela 3. 

Tabela 3: Experimentos com planejamento composto central (2
3 

+ 3 pontos centrais) 

Experimento X1 X2 X3 

1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 

3 -1 1 -1 

4 1 1 -1 

5 -1 -1 1 

6 1 -1 1 

7 -1 1 1 

8 1 1 1 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

 

A conversão do ácido láurico com diferentes tempos de reação foi calculada 

utilizando a Equação 1. 

100*(%)
o

o

C

CC
Conversão


      (equação 1) 
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Sendo: 

Co: concentração inicial do ácido láurico 

C: concentração final do ácido láurico 

 

Os produtos de reação foram tratados a fim de separar a fase orgânica 

(acilgliceróis) da fase aquosa (glicerol) antes de serem injetados no cromatógrafo 

(HERMIDA et al., 2010). O fluxograma da Figura 21 mostra o procedimento de 

separação das duas fases, que consistiu na retirada de uma alíquota de 100µL do 

produto da reação, no qual se adicionou 100µL de água e 100µL de acetato de metila, 

esta mistura foi centrifugada, a seguir retirou-se 20µL da fase orgânica, onde foram 

adicionados 480 µL de hexano e 0,2M de octanol como padrão interno e essa mistura 

foi injetada no cromatógrafo. 

 

Figura 21 – Procedimento da separação dos produtos da reação para análise no CG 

 

Após a separação da fase orgânica, as alíquotas de produtos foram analisadas em 

um cromatógrafo a gás (Perkin Elmer, modelo Clarus 600) com coluna capilar 

(30mx0,25mmx0,25mm) - (Crossbond® 5% difenil e 95% dimetil polisiloxano). As 

condições de análise utilizadas foram: temperatura do detector e injetor de 310ºC, 
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aquecimento da coluna de 60ºC min
-1

 até atingir 310ºC e velocidade do gás de arraste 

(N2) de 3,5 mL min
-1

. A seletividade a cada produto - mono, di e trilaurina - foi 

calculada aplicando as equações 2 a 4, mostradas a seguir. 

%100*(%)
tridimono

mono

mono

nnn

n
S


     (equação 2) 

%100*(%)
tridimono

di

di

nnn

n
S


     (equação 3) 

%100*(%)
tridimono

tri

tri

nnn

n
S


     (equação 4) 

Sendo: 

Smono: seletividade à monolaurina (%) 

Sdi: seletividade à dilaurina (%) 

Stri: seletividade à trilaurina (%) 

nmono: mols de monolaurina 

ndi: mols de dilaurina 

ntri: mols de trilaurina 

 

Os tempos de retenção dos produtos de esterificação do glicerol com ácido láurico 

são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4: Tempos de retenção dos reagentes e produtos da esterificação do glicerol com 

ácido láurico. 

6 Produto 7 Tempo de retenção (minutos) 

Octanol 2,8 

Ácido Láurico 6,1 

Monolaurinas 8,3 

Dilaurinas 17,9 

Trilaurinas 27,8 
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7.1 Caracterização dos sólidos 

7.1.1 Difração de raios-X 

Os difratogramas das amostras calcinadas foram obtidos utilizando um 

difratômetro da marca RIGAKU modelo ULTIMA com radiação CuKα. Os dados 

foram coletados em um intervalo 2θ entre 5° a 30°, com uma velocidade de varredura de 

2º min
-1

. As análises de difração de raios-X foram realizadas com o objetivo de verificar 

a cristalinidade relativa dos catalisadores e calcular o diâmetro médio das partículas das 

zeólitas. 

A Figura 22 apresenta o difratograma da amostra considerada padrão, ou seja, 

com 100% de cristalinidade, com os respectivos picos característicos da estrutura BEA, 

em torno de 7,7º e 22,5º, atribuídos aos planos [101] e [302] (AKBAR, 2010). 

 
Figura 22 – Difratograma da estrutura BEA com seus respectivos picos 

característicos - IZA (International Zeolites Association). 

 

A cristalinidade relativa das zeólitas utilizadas foi definida como a razão entre a 

área, do pico atribuído ao plano [302] da estrutura BEA da amostra e a área do pico 
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característico da amostra considerada padrão, como mostra a equação 5 (CULLITY, 

1978). 

 

100*
)cos(

)cos(
%

padrãoamostrapiárea

amostrapiárea
dadecristalini




  (equação 5) 

 

Os resultados de DRX dos sólidos obtidos também foram utilizados para calcular 

o diâmetro médio das partículas via equação de Scherrer, aplicando a equação 6 

(CULLITY, 1978). 

 





cos*

*

B

K
D         (equação 6) 

Sendo: 

K: constante que depende da forma das partículas (esfera = 0,94) 

λ: comprimento de onda da radiação eletromagnética 

B: largura na metade da altura do pico de difração 

 

Através dos resultados de difração de raios-X também foi calculada a distância 

entre os planos [302], aplicando-se a lei de Bragg, mostrada na equação 7 (CULLITY, 

1978). 





sen
d

2
302         (equação 7) 

7.1.2 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

As amostras das zeólitas beta, com massa constante, foram analisadas em um 

espectrômetro de infravermelho da marca Perkin Elmer modelo Spectrum 100 

utilizando uma faixa de 4000 - 400 cm
-1

 com resolução de 400 cm
-1

 na forma de 

transmitância. Os sólidos foram secos a 120ºC por 12 horas, durante o manuseio para a 
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pesagem foram mantidos em um dessecador com umidade controlada, diluídos a 2% em 

98% de KBr e prensadas na forma de pastilha para análise. Os métodos 

espectroscópicos baseiam-se na absorção e/ou emissão de radiação eletromagnética por 

muitas moléculas, quando os seus elétrons se movimentam entre diferentes níveis 

energéticos. Uma vez que diferentes substâncias têm diferentes padrões de absorção, a 

espectrofotometria permite identificar substâncias com base no seu espectro quando 

comparada com uma referência reportada na literatura (JIA et al., 1993; GUISNET et 

al., 1997; VIMONT et al., 2000). Esta técnica de caracterização foi usada para verificar 

a influência da modificação dos catalisadores na formação dos sítios ácidos necessários 

para a reação de esterificação do glicerol com ácido láurico.  

A Tabela 5 apresenta as principais frequências vibracionais e suas respectivas 

atribuições feitas para os espectros de infravermelho da zeólita beta (VIMONT et al., 

2000).  

Tabela 5: Dados relativos às frequências vibracionais e principais atribuições feitas para 

os espectros de IV da zeólita beta (VIMONT et al., 2000). 

Número de onda (cm
-1

) Atribuições 

3730- 2430 Moléculas de água adsorvidas em grupos hidroxila 

3690 – 3150 Estiramento de ligação OH 

1750 - 1550 Água adsorvida na superfície do catalisador 

1230 -1205 Estiramento Si-O assimétrica 

1120 – 1025 Vibrações do tetraedro de ligação T-O-T 

828 - 720 Estiramento simétrico de ligações T-O (T=Si ou Al) 

573 - 515 Estiramento da fase esquelética BEA 
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8 Resultados e Discussões 

8.1 Propriedades dos catalisadores 

8.1.1 Difração de raios-X 

Os catalisadores foram preparados aplicando o planejamento fatorial descrito na 

seção 4.3. A Tabela 6 apresenta as amostras preparadas seguindo a estratégia de 

planejamento e os resultados de cristalinidade relativa, diâmetro médio de partículas e 

distância entre os planos [302], calculados utilizando as equações 5, 6 e 7, a partir dos 

resultados de difração de raios-X. 

Os resultados mostram que a cristalinidade dos sólidos independe do teor de 

alumínio na rede, ou seja, todas as amostras apresentam uma cristalinidade relativa 

entre 78 e 100%. Com relação aos diâmetros das partículas das zeólitas, constata-se 

que as amostras com razão Si/Al igual a 12,5 apresentam partículas na faixa de 14 a 15 

nm, enquanto que as de razão Si/Al igual a 19,0 apresentam partículas de maior 

tamanho, de no máximo de 16 nm.  

Tabela 6: Condições de preparação das zeólitas de razão Si/Al igual 12,5 e 19 e seus 

respectivos resultados de cristalinidade e diâmetro de partículas. 

Amostra Cristalinidade (%) D (nm) d302 (nm) 

H-12,5-05-02 78,10 14,99 

0,2000 
H-12,5-15-02 87,90 13,83 

H-12,5-05-08 nd nd 

H-12,5-15-08 99,00 14,99 

H-19-05-02 88,80 16,36 

0,1988 
H-19-15-02 94,20 15,00 

H-19-05-08 87,90 15,00 

H-19-15-08 100,00 10,00 

 

A Tabela 6 mostra também os resultados da distância entre os planos [302] 

obtidos utilizando a equação 7 da seção 4.4.1. Observa-se que ocorreu um decréscimo 

na distância (d302) com a diminuição do alumínio na rede zeolítica. Estes resultados se 
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mostram coerentes com os relatos de Hajjar et al. (2008) ao realizar um tratamento de 

desaluminização da zeólita beta ocorria uma contração na distância entre os planos 

[302]. Cabe destacar que, como esperado, a variação dos cátions na rede das zeólitas 

modificadas neste trabalho não influência nas distâncias interplanares d302.  

 

8.1.2 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

A Figura 23 mostra os espectros de infravermelho das zeólitas beta com as duas 

razões de Si/Al, 12,5 e 19,0, com concentração totais de cátions (CT) igual a 0,15 mol/L 

e fração de prótons (So) de 0,8. Constata-se que ambos os espectros apresentam a banda 

de absorção característica atribuída à estrutura BEA, na faixa de 575 a 525 cm
-1

 

(GUISNET et al., 1997). Além disso, mostra duas bandas na faixa de 1025-1230 cm
-1

, 

atribuídas às vibrações do tetraedro T-O-T, referentes à ligação com o alumínio e o 

silício. Também se verifica a presença da banda de absorção na região de 3600 a 3200 

cm
-1

, atribuída às ligações de Si(OH)Al com pontes de hidrogênio, observa-se uma 

banda com maior intensidade para a zeólita com maior teor de alumínio na rede, ou seja, 

com razão Si/Al igual a 12,5. Como esperado, para a amostra que possui menor 

quantidade de alumínio na rede, no caso a beta com razão Si/Al = 19,0 houve uma 

diminuição na intensidade da banda de absorção nessa região (GUISNET et al., 1997). 
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Figura 23 – Espectros de IV das amostras Hβ12,5-15-0,8 e Hβ19,0-15-0,8 

 

A fim de verificar a influência da variação da CT e da fração de prótons (So=0,8) 

na formação dos sítios ácidos comparou-se os espectros de IV das zeólitas, mantendo-se 

constante o teor de alumínio na rede (Si/Al de 12,5), apresentados na Figura 24. 

Observa-se que para as zeólitas com alta concentração de cátions e diferentes teores de 

prótons (amostras Hβ12,5-15-02 e Hβ12,5-15-08) há uma diferença na intensidade da 

banda, em torno de 3450 cm
-1

, para as duas amostras. Essa banda de absorção é 

atribuída ao estiramento da ligação OH, devido à presença dos sítios ácidos no 

catalisador. Os resultados indicam que a amostra Hβ12,5-15-08 apresenta uma banda, 

nesse comprimento de onda, com maior intensidade que a amostra Hβ12,5-15-02, 

resultados que se mostram coerentes, já que neste ultimo caso somente 20% dos cátions 

presentes na solução de troca eram de NH4
+
 e consequentemente o teor de prótons como 

cátion de compensação poderá ser no máximo de 20% também. Essa diferença 

observada nas intensidades dessa banda para as amostras Hβ12,5-15-08 e Hβ12,5-15-

02, comprovam o sucesso no processo de troca iônica que visa à criação dos sítios 

ácidos necessários para a esterificação do glicerol. 
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Figura 24 – Espectros de IV para as amostras Hβ com Si/Al=12,5 e diferentes 

concentrações de sais totais e diferentes porcentagens de prótons 

 

Comparando os espectros de infravermelho das amostras Hβ12,5-05-0,8 e 

Hβ12,5-15-0,8 da Figura 24, verifica-se que a zeólita que foi tratada com a solução 

isotônica contendo maior teor de CT apresenta uma banda mais intensa na região de 

3600 a 3200 cm
-1

, reforçando mais uma vez a eficiência do processo de troca iônica 

usando uma solução isotônica. 

A Figura 25 mostra os espectros das zeólitas com razão Si/Al igual a 19,0, que 

foram tratadas variando-se a CT e da fração de prótons (So). Neste caso constata-se que 

para a zeólita beta com menos alumínio na rede, Si/Al de 19,0, somente o sólido que foi 

tratado com a solução contendo a menor CT alto teor de So apresenta uma diferença 

significativa na intensidade da banda atribuída à presença de sítios ácidos. 
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Figura 25 – Espectros de IV para as amostras Hβ com Si/Al=19,0 e diferentes 

concentrações de sais totais e diferentes porcentagens de prótons 

 

Os resultados observados nos espectros da Figura 25, mostram que para zeólitas 

com alta razão Si/Al, ou seja baixos teores de alumínio na rede, a variação da CT e da 

So da solução não modifica as propriedades ácidas do sólido de forma significativa. 

Estes efeitos são bastante contundentes ao se comparar com as propriedades observadas 

após o tratamento no caso da zeólita beta com razão Si/Al igual a 12,5. Para esta zeólita 

fica marcante que a variação da CT e da So tem forte influência na modificação do teor 

de sítios ácidos. Estes fatos indicam que o tratamento com a solução isotônica tem 

maior eficiência quanto maior for o teor de alumínio na rede da zeólita. 

 

 

8.2 Análise estatística 

A obtenção de produtos de maior valor agregado a partir do glicerol é de extrema 

importância comercial na atualidade em função da larga escala disponível no mercado. 

Considerando os processos de sínteses desses produtos, vários são fatores que 

interferem na conversão catalítica do glicerol, motivo pelo qual é muito importante o 
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uso de ferramentas como planejamento estatístico de experimentos (PATHAK et al., 

2010). Nesse sentido a análise estatística contribuiu para avaliar a influência da variação 

de sítios ácidos dos catalisadores e do tempo de reação, considerando como fator 

resposta a atividade e a seletividade na esterificação do glicerol com ácido láurico.  

A estratégia de planejamento adotada gerou um conjunto de 8 experimentos mais 

3 pontos centrais, como mostra a Tabela 5 para a zeólita beta com razão Si/Al igual a 

12,5, os resultados de conversão do ácido láurico, considerando como fator resposta a 

conversão do glicerol. Os resultados de testes catalíticos mostram que nas condições de 

reação deste trabalho foi possível obter uma conversão máxima do ácido láurico de 

70%. Estes resultados são bastante positivos, já que são valores de conversão próximos 

à ordem de grandeza obtida para amostras de SBA-15 funcionalizadas com ácido 

organosulfônico (HERMIDA et al., 2010). Estes resultados também se mostram 

próximos aos valores de conversão de ácido láurico utilizando lipases, e considerando a 

relação custo/beneficio quando comparado com o uso das zeólitas nas reações de 

esterificação do glicerol, os catalisadores zeolíticos se apresentam com um forte 

potencial de aplicação (ZHONG et al., 2013).  

Os resultados de conversão apresentados na Tabela 7 foram empregados para 

realizar as análises estatísticas utilizando o software Statistica®. As análises de 

superfícies de resposta foram realizadas para encontrar as condições ótimas de 

modificação das zeólitas e do tempo de reação de esterificação do glicerol.  
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Tabela 7: Respostas analisadas em função dos parâmetros variados para a zeólita beta 

com Si/Al = 12,5. 

Experimento 
Variáveis 

Fator resposta 

Conversão (%) 

S0 CT t (h) 

1 -1 -1 -1 41,07 

2 +1 -1 -1 12,00 

3 -1 +1 -1 13,10 

4 +1 +1 -1 13,70 

5 -1 -1 +1 68,08 

6 +1 -1 +1 63,30 

7 -1 +1 +1 64,63 

8 +1 +1 +1 64,38 

9 0 0 0 56,58 

10 0 0 0 58,75 

11 0 0 0 54,55 

 

A Figura 26 apresenta as superfícies de resposta das zeólitas beta com razão Si/Al 

de 12,5, onde a Fig 26 (a) representa a influência da concentração totais de sais (CT) e o 

tempo de reação (t), a Fig. 26 (b) que descreve o comportamento da conversão do 

glicerol quando se considera a variação da fração de sítios ácidos (So) e o tempo de 

reação e a Fig. 26 (c) representa o impacto na conversão do glicerol quando se considera 

a interação entre esses dois parâmetros, a CT e a So.  

Ao observar as superfícies das Figuras 26 (a) e (b) constata-se que a conversão do 

glicerol é maior para maiores tempos de reação e baixos valores de concentração totais 

de sais e de fração de prótons, em torno de 70% de conversão. Esses resultados indicam 

que provavelmente as zeólitas beta que tenham baixas concentrações de cátions e baixo 

teor de sítios ácidos, confirmados pelos espectros de IV da Figura 24, apresentam uma 

maior hidrofobicidade, consequentemente contribuem no deslocamento do equilíbrio da 

reação devido à menor afinidade pelas moléculas de água formadas durante a reação. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 26 – Superfícies de resposta para a conversão do ácido láurico 

 

Os resultados observados para essas zeólitas estão coerentes com os resultados 

obtidos com as zeólitas beta de Si/Al de 12,5 e 180, que apresentavam maior formação 

de sítios ácidos de força média a fraca (INOUE et al., 2012). No entanto, essa discussão 

terá maior subsídio após as análises de temperatura programada de adsorção com 

amônia (NH3), que serão realizadas em etapas futuras. 

A análise de variância foi realizada para verificar os efeitos dos principais 

parâmetros, as interações entre eles e para determinar os efeitos estatisticamente 

significativos para este sistema. A Tabela 8 mostra os valores dos principais efeitos e as 

interações entre estes parâmetros e o erro padrão.  
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Tabela 8: Efeitos dos parâmetros variados na conversão da glicerina utilizando a zeólita 

beta com Si/Al=12,5. 

Fatores Coeficientes Erro padrão t *
 

Valor de p* 

Média 56,62 3,12 18,12 0,000366 

Efeitos Principais 

CT (L) -4,18 1,91 -2,18 0,11 

CT (Q) -12,09 1,91 -3,85 0,03 

So (L) -3,58 3,66 -1,87 0,25 

t (L) 22,56 1,91 11,79 0,001 

Efeitos de Interações 

CT (L) xSo(L) 4,27 1,91 2,23 0,111 

CT (L) x t (L) 2,93 1,91 1,53 0,223 

So (L)x t(L) 2,98 1,91 1,56 0,216 
t: Valor de influencia no processo – teste t 

 p: probabilidade de significância no teste t 

 L: Modelo Linear     - Q: Modelo Quadrático 

 

A metodologia de superfície de resposta está baseada na construção de modelos 

matemáticos empíricos que geralmente empregam funções polinomiais ou quadráticas 

para descrever o sistema estudado (BARROS NETO et al., 2003). Nesse sentido, foi 

realizado um ajuste dos pontos experimentais usando a equação 8 e representados pelas 

superfícies de resposta da Figura 25, e constata-se que o modelo que melhor se ajusta 

foi o linear-quadrático com um coeficiente de correlação de R
2
=0,98286.  

 

Conv. (%) = 56,6267–4,1875CT–14,0942CT
2
–3,5800So+4,2750CT*So+2,0930 -

t*CT+2,9875t*So+ t 

(equação 8) 

 

A Figura 27 apresenta o histograma de Pareto com as variáveis e seu grau de 

significância na análise. Neste caso se considera que os parâmetros que apresentam um 

p ≥ 0,05 possuem uma significância estatística, ou seja, uma confiança de 95%. Ao 

observar o histograma constata-se que o parâmetro de maior influência na conversão do 

glicerol com ácido láurico é o tempo de reação seguido pela concentração totais de sais 

(CT).  
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Figura 27 – Histograma de Pareto com efeito das variáveis sobre a conversão do 

ácido láurico aplicando as zeólitas beta com razão Si/Al de 12,5. 

 

A Figura 28 apresenta os valores dos resíduos para o modelo da equação 8. 

Constata-se que a distribuição dos pontos está próxima da linha de tendência, o que 

mostra que os resultados experimentais e preditos obtidos a partir do ajuste ao modelo 

da equação 8 são aderentes e se mostram razoáveis com o R
2
 de 98,3%. Os desvios 

positivos e negativos estão na mesma proporção confirmando que o sistema não 

apresenta um comportamento tendencioso. 

 

Figura 28 – Comparação dos valores experimentais e preditos usados no ajuste da 

equação 8.  
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Os resultados de seletividade aos produtos como a monolaurina, dilaurina e 

trilaurina ao avaliar a influência da modificação dos sítios ácidos dos catalisadores (beta 

com Si/Al=12,5) e o tempo de reação são apresentados na Tabela 9. Os resultados 

mostram que a formação da monolaurina é altamente favorecida nessas condições de 

reação, com valores que ficam na faixa de 50 a 90%. De forma análoga à produção de 

dilaurina também se mostra bastante favorecida, obtendo-se uma quantidade de 9,5 a 

40%. Estes resultados mostram a importância destes catalisadores porque possibilitam a 

alta produção de compostos de maior valor agregado (mono- e dilaurina), mostrando 

seu forte potencial para aplicação em escala industrial devido ao baixo custo dos 

catalisadores. Constata-se também que a maior produção de monolaurina, 

aproximadamente 90%, se obtém para os níveis inferiores dos parâmetros variados, ou 

seja, com CT de 0,05; So de 0,2 e 1h de reação. Neste caso, a alta seletividade à 

monolaurina se apresenta bastante acima dos resultados observados por Hermida et. al 

(2010) colaboradores ao aplicar a sílica mesoporosa SBA-15 funcionalizada com ácido 

sulfônico na esterificação do glicerol com ácido láurico. 

 

Tabela 9: Resposta analisadas em função dos parâmetros variados para a zeólita beta 

com Si/Al=12,5. 

Experimento 
Variáveis 

Fator Resposta 

Seletividade (%) 

S0 CT t (h) monolaurina dilaurina trilaurina 

1 -1 -1 -1 89,95 9,37 0,68 

2 +1 -1 -1 84,34 15,66 0,00 

3 -1 +1 -1 78,80 20,31 0,89 

4 +1 +1 -1 78,15 20,36 1,49 

5 -1 -1 +1 68,17 31,63 0,20 

6 +1 -1 +1 50,25 39,88 9,87 

7 -1 +1 +1 65,00 29,20 5,80 

8 +1 +1 +1 62,43 30,08 7,49 

9 0 0 0 67,92 27,82 4,26 

10 0 0 0 67,87 28,32 3,81 

11 0 0 0 68,04 28,10 3,86 
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As análises de superfícies foram realizadas somente para os principais produtos, a 

monolaurina e a dilaurina utilizando os catalisadores beta com Si/Al=12,5. As 

superfícies que descrevem o comportamento da seletividade à monolaurina utilizando 

zeólitas beta com razão Si/Al igual a 12,5 são apresentadas na Figura 29. Essa mesma 

Figura (a) representa a influência da variação da concentração totais de sais (CT) e a 

variação da fração de sítios ácidos (So) na formação da monolaurina, já a Figura 29 (b) 

descreve o comportamento dessa formação quando se considera a variação da CT e o t e 

a Figura 29 (c) representa o impacto na formação desse produto quando se considera a 

variação do tempo de reação e a So. 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 29 – Superfícies de resposta para a formação da monolaurina 

 

Analisando as superfícies de respostas para a seletividade à monolaurina 

apresentadas na Figura 29, se constata a coerência na formação desse produto, já que se 

espera que em tempos baixos de reação seja possível produzir inicialmente o 
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monoglicerídeo. O di- e triglicerídeo são produtos gerados em etapas posteriores, isto é, 

uma reação em série (mono → di → tri). 

A análise de variância foi realizada para verificar os efeitos dos principais 

parâmetros, as interações entre eles e para determinar os efeitos estatisticamente 

significativos para este sistema quando se considera como fator resposta a seletividade à 

monolaurina. A Tabela 8 mostra os valores dos principais efeitos e as interações entre 

estes parâmetros e o erro padrão. 

Tabela 10: Efeitos dos parâmetros variados na seletividade à monolaurina utilizando a 

zeólita beta com Si/Al=12,5. 

Fatores Coeficientes Erro padrão t *
 

Valor de p* 

Média 67,94 1,22 55,45 0,000013 

Efeitos Principais 

CT (L) -3,34 0,75 -4,45 0,02 

CT (Q) 4,19 1,43 2,91 0,06 

So (L) -1,04 0,75 -1,38 0,26 

t (L) -10,67 0,75 -14,22 0,0007 

Efeitos de Interações 

CT (L) xSo(L) 2,53 0,75 3,38 0,043 

CT (L) x t (L) -1,77 0,75 -2,37 0,098 

So (L)x t(L) 3,29 0,75 4,39 0,021 
t: Valor de influencia no processo – teste t 

 p: probabilidade de significância no teste t 

 L: Modelo Linear     - Q: Modelo Quadrático 

 

O ajuste dos pontos experimentais observados nas superfícies de resposta da 

Figura 29 foi realizado usando a equação 9, e verifica que o modelo que melhor se 

ajusta foi o linear-quadrático obtendo-se um coeficiente de correlação de R
2
=0,98897.  

 

Sel. monolaurina (%) = 67,9433–3,34375CT+ 4,1929CT
2
- 1,04125 So 

+2,53875 CT*So -1,7788t*CT+3,2937t*So+ t 

(equação 9) 

 

A Figura 30 apresenta o histograma de Pareto com as variáveis e seu grau de 

significância na formação da monolaurina. Ao observar o histograma constata-se que o 
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parâmetro de maior significância, assim como no caso da conversão do glicerol, é o 

tempo de reação seguido pela concentração totais de sais (CT) pela interação entre a 

fração de sítios ácidos (So) e o t e por último pela interação da CT e So.  

 

Figura 30 – Histograma de Pareto para a análise dos efeitos dos parâmetros na 

seletividade à monolaurina 

 

A Figura 31 mostra os valores dos resíduos plotados para o ajuste ao modelo da 

equação 9 quando se compara com os valores experimentais. 

 

Figura 31 – Comparação dos valores experimentais e preditos usados no ajuste da 

equação 9. 
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Os resultados da Figura 31 se mostram bastante positivos, pois, constata-se que a 

distribuição dos resíduos apresenta uma alta aderência ao modelo escolhido e descreve 

de forma satisfatória o comportamento do sistema de trabalho. 

As superfícies que descrevem o comportamento da seletividade à dilaurina 

utilizando zeólitas beta com razão Si/Al igual a 12,5 são apresentadas na Figura 32. A 

Figura 32 (a) representa a influência da concentração totais de sais (CT) e a variação da 

fração de sítios ácidos (So) na formação da dilaurina, já a Fig. 32 (b) descreve o 

comportamento da formação desse produto quando se considera a variação da CT e o t e 

a Figura 32 (c) representa a influência na formação da dilaurina quando se considera a 

variação do tempo de reação e a So. 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 32 – Superfícies de resposta para a formação da dilaurina 

 

Os resultados das superfícies de resposta da Figura 32 mostram que a produção da 

dilaurina é favorecida quando se tem maiores tempos de reação, baixa concentração 
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totais de sais (CT) e altos teores de fração de sítios ácidos (So). Estes resultados fazem 

sugerir que a presença de maior quantidade de sítios ácidos fortes e maiores tempos de 

reação propiciam a alta produção de dilaurina (INOUE et al., 2012). 

O ajuste dos pontos experimentais da Figura 32 foi realizado usando a equação 10, 

e constata-se que assim como nas análises anteriores o modelo que melhor se ajusta foi 

o linear-quadrático obtendo um coeficiente de correlação de R
2
=0,9996. 

 

Sel. dilaurina (%) = 28,0800+1,9337CT- 3,5187CT
2
+ 0,4262 So – 

1,7012CT*So +0,3487t*CT-3,4837t*So+ t 

(equação 10) 

 

Utilizando-se os valores de seletividade à dilaurina da Tabela 8 procedeu-se à 

análise de variância. O histograma de Pareto mostrado na Figura 33, considerando um 

grau de significância de 95% mostra que os parâmetros variados de maior significância, 

em primeiro lugar continuam sendo o tempo de reação seguido pela interação da fração 

de sítios ácidos (So) com o tempo, a concentração totais de sais (CT) e a interação da 

fração de sítios ácidos (So) com a CT. Estes resultados mostram a forte interação dos 

vários parâmetros envolvidos neste sistema, demostrando a complexidade da influência 

das propriedades dos catalisadores e do tempo de reação de esterificação do glicerol 

com ácido láurico. Estas constatações se mostram coerentes com resultados observados 

por Pathak e colaboradores ao aplicar um planejamento estatístico de experimentos na 

conversão catalítica do glicerol (PATHAK et al., 2010).  
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Figura 33 – Histograma de Pareto para a análise dos efeitos dos parâmetros na 

seletividade à dilaurina. 

 

A Figura 34 mostra os valores dos resíduos plotados para o ajuste ao modelo da 

equação 10 quando se compara com os valores experimentais. Estes resultados se 

mostram melhores quando comparados com as análises anteriores, pois, constata-se que 

a distribuição dos resíduos apresenta uma alta aderência ao modelo escolhido e descreve 

de forma muito satisfatória o comportamento do sistema de reação.  

 

 

Figura 34 – Comparação dos valores experimentais e preditos usados no ajuste da 

equação 10. 
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A Tabela 11 apresenta o conjunto de experimentos realizados utilizando a zeólita 

beta com razão Si/Al igual a 19,0 e os resultados de conversão do ácido láurico. Os 

resultados de testes catalíticos quando a zeólita apresenta menos quantidade de alumínio 

na rede mostram que para esta razão Si/Al foi possível obter uma conversão máxima do 

ácido láurico de 74%. Quando comparado com os resultados da zeólita com Si/Al de 

12,5 a diferença não é muito significativa. Os resultados de conversão apresentados na 

Tabela 11 foram utilizados para realizar as análises estatísticas, as quais foram 

realizadas para encontrar as condições ótimas de modificação das propriedades das 

zeólitas e do tempo de reação de esterificação do glicerol quando a Si/Al for igual a 

19,0. 

Tabela 11: Resposta analisadas em função dos parâmetros variados para a zeólita beta 

com Si/Al=19,0. 

Experimento 
Variáveis 

Resposta 

Conversão (%) 

S0 CT t (h) 

1 -1 -1 -1 17,07 

2 +1 -1 -1 11,50 

3 -1 +1 -1 18,52 

4 +1 +1 -1 4,60 

5 -1 -1 +1 69,51 

6 +1 -1 +1 66,70 

7 -1 +1 +1 74,07 

8 +1 +1 +1 60,92 

9 0 0 0 67,01 

10 0 0 0 55,81 

11 0 0 0 63,95 

 

As superfícies que descrevem o comportamento da conversão do ácido láurico 

utilizando zeólitas beta com razão Si/Al igual a 19,0 ao variar os parâmetros mostrados 

na Tabela 9 são apresentadas na Figura 35. Constata-se que se obtém a conversão 

máxima do glicerol quando se aplica zeólitas com maiores CT, baixas frações de sítios 

ácidos e maiores tempos de reação. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 35 – Superfícies de resposta para a conversão do ácido láurico usando as zeólitas 

beta com razão Si/Al=19,0 

 

Neste caso também foi realizado um ajuste dos pontos experimentais usando a 

equação 11 e representados pelas superfícies de resposta da Figura 35, e de forma 

análoga constata-se que o modelo que melhor se ajusta foi o linear-quadrático com um 

coeficiente de correlação de R
2
=0,99082.  

 

Conversão (%) = 62,2567–4,425CT-21,9017CT
2
-0,8275So – 2,3425 CT*So + 

0,435 t*CT+ 0,5225t*So+ t 

(equação 11) 

 

O histograma de Pareto mostrado na Figura 36, considerando um grau de 

significância de 95% mostra que independente do teor de alumínio na rede, o parâmetro 

de maior significância estatística é o tempo de reação seguido pela concentração totais 

de sais (CT). No entanto, para zeólitas com menor teor de alumínio na rede constata-se 
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que o efeito da interação dos parâmetros variados apresenta maior influência. No caso 

da beta com Si/Al de 19,0, além dos dois parâmetros citados também apresentam grau 

de significância considerável a interação da fração de sítios ácidos (So) e o tempo e a 

interação da CT e So.  

 

 
Figura 36 – Histograma de Pareto com efeito das variáveis sobre a na conversão do 

ácido láurico utilizando zeólita beta com razão Si/Al=19,0. 

 

A Figura 37 mostra os valores dos resíduos plotados para o ajuste ao modelo da 

equação 11 quando se compara com os valores experimentais obtidos. Constata-se que a 

distribuição dos resíduos se mostra com menor aderência quando comparado às análises 

anteriores, porém ainda satisfatória com um coeficiente de correlação de 99,08%. 
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Figura 37 – Comparação dos valores experimentais e preditos usados no ajuste ao 

modelo da equação 11. 

8.3 Influência da razão Si/Al na atividade catalítica 

A Figura 38 apresenta a conversão do ácido láurico em função do tempo de 

reação para as zeólitas beta (Si/Al=12,5) variando os teores de sais totais (CT) da 

solução de troca e a fração de sítios ácidos (So). Constata-se que o catalisador beta que 

contém a menor CT e a menor So 12,5 (β12,5-05-02) apresenta a maior conversão de 

ácido láurico, em torno de 70%, após 24 horas de reação. Esses resultados indicam que 

não só a quantidade de sítios ácidos influencia na atividade dos catalisadores, mas que 

provavelmente, a força ácida dos centros ativos e a hidrofobicidade dos mesmos sejam 

importantes fatores para contribuir no aumento da conversão do ácido láurico (INOUE 

et al., 2012). Verifica-se também que a partir de 12 de reação o sistema praticamente 

entra em equilíbrio e esse fato foi confirmado com testes preliminares realizados com 

48 horas de reação (não mostrados neste trabalho). 
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Figura 38 – Conversão da reação de glicerol e ácido láurico pelo tempo, catalisada por 

zeólita beta (12,5) com diferentes concentrações de sítios ácidos. 

 

A Figura 39 também apresenta a conversão do ácido láurico em função do tempo 

de reação para as zeólitas beta (Si/Al=19,0) com a variação da concentração totais de 

sais (CT) e da fração de sítios ácidos (So) na solução de troca.  

 
Figura 39 – Conversão da reação pelo tempo, catalisada por zeólita beta (19) com 

diferentes concentrações de sítios ácidos. 
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Os resultados da Figura 39 mostram que a amostra Hβ 19(0,05 e 0,8) apresenta uma 

conversão de ácido láurico de 74% ao comparar com a amostra Hβ 12,5(0,05 e 0,2) 

mostrando que o catalisador que possui menor quantidade de alumínio na rede se 

apresenta um pouco mais ativo na esterificação do glicerol. Esta constatação confirma 

uma vez mais que um dos fatores que tem maior influência na atividade destes 

catalisadores durante a reação é a força dos sítios ácidos presentes e não o número de 

sítios ácidos (MACHADO et al., 2000).  

 

9 Conclusões 
 

Os resultados da aplicação do método de modificação das zeólitas utilizando a 

solução isotônica mostram que quanto maior o teor de alumínio na rede da zeólita maior 

a eficiência na variação da geração de sítios ácidos. 

O planejamento estatístico de experimentos se mostra uma excelente ferramenta 

para a aplicação no sistema catalítico adotado, já que os ajustes aos modelos 

matemáticos apresentaram uma alta aderência e mostraram de forma coerente o grau de 

significância estatística dos parâmetros variados. 

As análises estatísticas para as zeólitas com razão Si/Al igual a 12,5, considerando 

como fator resposta a conversão, indicam que o ponto ótimo para se obter altas 

conversões do glicerol está para tempos maiores de reação, baixas concentrações de sais 

totais e baixos teores de sítios ácidos. 

As análises estatísticas para as zeólitas com razão Si/Al igual a 12,5, considerando 

como fator resposta a seletividade à monolaurina, indicam que o ponto ótimo para se 

obter alta formação desse produto está para tempos menores de reação, baixas 

concentrações de sais totais e baixos teores de sítios ácidos. 
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As análises estatísticas para as zeólitas com razão Si/Al igual a 12,5, considerando 

como fator resposta a seletividade à dilaurina, indicam que o ponto ótimo para se obter 

alta formação desse produto está para tempos maiores de reação, baixas concentrações 

de sais totais e altos teores de sítios ácidos. 

Os resultados das análises estatísticas para as zeólitas com razão Si/Al igual a 19,0, 

considerando como fator resposta a conversão, indicam que o ponto ótimo para se obter 

altas conversões do glicerol está para tempos maiores de reação, altas concentrações de 

sais totais e baixos teores de sítios ácidos. Além disso, constata-se que para zeólitas com 

menores teores de alumínio ocorre uma maior influência dos efeitos das interações dos 

parâmetros variados no sistema. 

Os resultados a partir da comparação das zeólitas com Si/Al de 12,5 e 19,0 indicam 

que provavelmente dentre os fatores que tem maior influência na atividade destes 

catalisadores durante a esterificação do glicerol nessas condições é a força dos sítios 

ácidos presentes e não o número de sítios ácidos.  

 

10 Trabalho publicado nos anais do XXIII Congreso 

Iberoamericano de Catálisis (CICat 2012, Santa Fé – Argentina) 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de biodiesel do mundo, 

produziu 2,4 bilhões de litros em 2010 e possui uma capacidade instalada para a 

produção de aproximadamente 5,8 bilhões de litros. Esses fatos contribuíram para que 

desde 2008 o biodiesel venha sendo adicionado a porcentagens crescentes ao óleo diesel 

comercializado no país e atualmente está na proporção de 5%. O Biodiesel produzido 

pela transesterificação de óleos vegetais ou animais tem como principal subproduto a 
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glicerina, produzida na proporção de 10 m
3
 de glicerina para cada 90 m

3
 de biodiesel.  A 

oferta da glicerina aumentará e consequentemente seu preço cairá, gerando a 

necessidade de busca por aplicações com o objetivo de agregar valor à cadeia produtiva 

da glicerina. Uma das rotas bastante interessante é a reação de esterificação do glicerol 

com ácidos carboxílicos produzindo glicerídeos. A via química mais utilizada 

atualmente para a produção de acilgliceróis (mono, di e tri) são as reações de 

esterificação que utilizam os ácidos inorgânicos como catalisadores, que apesar de alto 

rendimento é uma reação lenta e requer altas temperaturas. Um dos processos que 

apresenta forte potencial para a transformação do glicerol é a conversão via 

esterificação deste com ácido láurico utilizando catalisadores heterogêneos. Os produtos 

dessa reação, cujo esquema é mostrado na Figura 40, se apresentam distribuída em uma 

mistura de monolaurina, dilaurina e trilaurina. 

 
Figura 40 – Esquema dos produtos da esterificação do glicerol com ácido láurico. 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo o aproveitamento do glicerol através da reação de 

esterificação com ácido láurico visando estudar a influência da variação da densidade 

dos sítios ácidos das zeólitas Beta, com razão Si/Al=12,5 e 180.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Os catalisadores foram modificados utilizando as soluções de trocas cujas 

concentrações são apresentadas na Tabela 12.  

 

Tabela 12: Códigos dos catalisadores e razões molares de cátions da solução de troca 

iônica. 

Catalisador 
[NH4

+
+Na

+
]=0,05 mols L

-1 

S0=NH4/(NH4
+
+Na

+
) 

-12,5-0,2 -180-0,2 0,2 

-12,5-0,5 -180-0,5 0,5 

-12,5-0,8 -180-0,8 0,8 

 

O procedimento de troca iônica foi realizado seguindo as etapas do fluxograma da 

Figura 41. 

 
Figura 41 – Procedimento de modificação das zeólitas beta comerciais. 

 

 

 

Troca Iônica

Solução Isotônica

40C - 3 h

Secagem

110C - 8 h

Calcinação

500C – 2 h

Lavagem, Filtração

Zeólita comercial (Zeolyst)

Si/Al=12,5 e 180
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Testes Catalíticos 

- A reação de esterificação do glicerol com ácido láurico foi realizada à Patm, em um 

balão de fundo redondo, sob agitação e a uma temperatura de 110ºC. 

- Razão molar de glicerol: ácido láurico de 1 e 5 % em massa de catalisador. 

- A concentração do ácido láurico foi determinada por titulação, empregando-se uma 

solução padrão de NaOH (0,1003 mol.L-1) e fenolftaleína como indicador. 

- A conversão do ácido láurico e a atividade específica foram calculadas aplicando as 

Equações 1 e 2 respectivamente. 

 

Equação 1 

 Equação 2 

 

Sendo: 

Co: concentração inicial do ácido láurico 

C: concentração do ácido láurico retirado em um determinado tempo 

no: mols iniciais do ácido láurico 

t: tempo 

mcat: massa do catalisador 

 

Difração de Raios-X (DRX) 

Os cálculos de cristalinidade relativa da estrutura BEA (plano 302) e o diâmetro 

médios das partículas via equação de Scherrer foram realizados utilizando as equações 3 

e 4 respectivamente. 

 Equação 3 
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cat
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Equação 4 

Onde: 

B: largura na metade da altura do pico de difração 

ϴ: ângulo de difração 

K: constante que depende da forma das partículas (esfera = 0,94) 

λ: comprimento de onda 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da difração de raios-X mostram que as amostras com razão 

Si/Al=180 apresentaram cristalinidades superiores às amostras com Si/Al=12,5 e 

diâmetro médio das partículas menores, como pode ser constatado na Tabela 13.  

 

Tabela 13: Cristalinidade relativa das amostras e diâmetro médio das partículas. 

Amostras Cristalinidade relativa (%) D
 
(nm) 

H-12,5-0,2 78,1 14,99 

H-12,5-0,5 94,7 13,83 

H-12,5-0,8 99,0 14,99 

H-180-0,2 98,8 11,24 

H-180-0,5 99,4 10,59 

H-180-0,8 100 10,71 

 

Os espectros na região do infravermelho são apresentados na Figura 42. 

Observando esses resultados constata-se que todas as amostras apresentam bandas 

características da estrutura BEA na faixa de 500 a 1500 cm
-1

.  

)cos(

K
Dhkl 
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Figura 42 – Espectros de Infravermelho das amostras de Hβ calcinadas com Si/Al=12,5 

e 180. 

 

Os espectros de IV dos sólidos preparados apresentam uma variação na 

intensidade das bandas na região de 3500 cm
-1

 atribuídas ao grupo OH. Observa-se que 

as zeólitas com razão Si/Al de 180 apresentam a banda dessa região com uma menor 

intensidade quando comparadas com as amostras com Si/Al de 12,5. Esses resultados se 

mostram bastante coerentes, pois, o grupo OH está associado com o teor de alumínio na 

rede e as amostras com maior razão Si/Al apresentam menor teor de alumínio na rede e 

consequentemente menor quantidade de grupos OH presentes.  

Os resultados de dessorsão de amônia a temperatura programada (TPD-NH3) são 

apresentados na Figura 43, no (a) mostra-se os termogramas das zeólitas com razão 

Si/Al igual a 12,5 contendo 20 e 80% de prótons como cátions de compensação 

(Hβ12,5-0,2 e Hβ12,5-0,8 respectivamente). 
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(a) 

  
(b) 

Figura 43 – Termograma de TPD-NH3 das zeólitas β com (a) Si/Al=12,5 e (b) 

Si/Al=180. 

 

Observando os termogramas da Figura 43 verifica-se que as amostras com maior 

teor de alumínio (Hβ-12,5-0,2 e Hβ-12,5-0,8) apresentam uma distribuição da força dos 

sítios ácidos entre média a fraca. Por outro lado, as amostras com razão Si/Al=180, 

mostrados na Figura 43 (b), apresentam a dessorção de NH3 nas faixas de temperaturas 

correspondentes aos sítios ácidos fracos, médios e fortes.  

A distribuição da quantidade de amônia dessorvida nas faixas de temperatura 

atribuídas aos sítios fracos, médios e fortes é mostrada na Tabela 14. 
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Tabela 14: Distribuição da quantidade de NH3 dessorvida. 

Amostra 
Sítios fracos 

(mol/g) 
Sítios médios 

(mol/g) 
Sítios fortes 

(mol/g) 
Total 

(mol/g) 

-12,5-0,2 177,4 326,5 67,6 571,5 

-12,5-0,8 242,1 310,3 334,5 886,9 

-180-0,2 109,0 61,2 12,7 182,9 

-180-0,5 200,4 71,3 3,2 274,9 

 

Os resultados da Tabela 14 mostram que as amostras com Si/Al=12,5 apresentam 

maior quantidade de NH3 dessorvida, esses resultados se mostram coerentes, já que 

esses catalisadores possuem maior teor de alumínio na rede e consequentemente maior 

numero de sítios ácidos. As amostras com So=0,2 apresentam a formação de maior 

quantidade de sítios ácidos fracos e médios. 

 

Testes Catalíticos 

A Figura 44 apresenta a conversão do ácido láurico em função do tempo de reação 

para as zeólitas beta utilizadas (Si/Al=12,5 e 180) com diferentes S0. Constata-se que 

após 24 h de reação a zeólita Hβ-12,5-0,2 apresenta a maior conversão (~ 70%) e o 

catalisador Hβ-180-0,5 apresenta a menor conversão em torno de 40%. Estes resultados 

indicam que o catalisador com maior quantidade de sítios ácidos de força média, como é 

o caso da amostra Hβ-12,5-0,2, se mostra mais ativo para esta reação. Pode ser que os 

centros ativos decorrentes dos sítios ácidos de força média possam estar influenciando 

de forma positiva na atividade, por contribuir no deslocamento do equilíbrio da reação. 

Por outro lado, o catalisador com maior quantidade de sítios ácidos fracos, 

amostra Hβ-180-0,5, se mostra menos ativo para esta reação, indicando que a alta 

quantidade de sítios ácidos fracos que esta amostra apresenta, não favorece a reação.  
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Figura 44 – Conversão do ácido láurico em função do tempo de reação. 

 

Por outro lado, o catalisador com maior quantidade de sítios ácidos fracos, 

amostra Hβ-180-0,5, se mostra menos ativo para esta reação, indicando que a alta 

quantidade de sítios ácidos fracos que esta amostra apresenta, não favorece a reação. 

Os resultados de atividade específica dos catalisadores em função do tempo de 

reação são mostrados na Figura 45. 

 
Figura 45 – Atividade específica em função do tempo de reação. 
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Os resultados da Figura 45 mostram que a amostra Hβ-12,5-0,2, que contém 20% 

de prótons como cátions de compensação, apresenta a maior atividade específica 

quando comparado aos demais catalisadores. Esse resultado provavelmente se deve ao 

caráter hidrofóbico gerado pela menor quantidade de prótons. No entanto, a amostra 

Hβ-12,5-0,2 apresenta uma brusca diminuição em sua atividade específica quando 

comparada com as demais zeólitas. 

 

CONCLUSÕES 

- Todos os catalisadores testados apresentaram atividade nas reações de esterificação do 

glicerol com ácido láurico nessas condições; 

- Os resultados mostraram que a influência positiva na atividade destes catalisadores 

está relacionada com a força dos sítios ácidos; 

- A hidrofobicidade decorrente dos sítios ácidos de força média contribui na maior 

atividade dos catalisadores. 
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11 Sugestões futuras 
 

Realizar as análises de temperatura programada de adsorção com amônia 

(TPD-NH3) para medir a distribuição da força ácida dos sítios.  

Realizar as análises dos produtos de reação dos catalisadores beta com razão Si/Al 

igual a 19,0 para o estudo de seletividade. 
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Realizar caracterizações complementares como microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e análises químicas dos sólidos para confirmar sua composição 

química.  
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13 Anexos 

ANEXO-1 

Troca iônica em solução isotônica  

Planilhas. 
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Procedimentos para troca iônica H-12,5-05 
              

Massa Atômica g/mol           

H 1,008           

Na 22,989           

Si 28,086           

Al 26,981           

O 15,990           

Cl 35,453           

N 14,007           

              

Preto = valor fixo Azul = resultado vermelho = variável indep.   

              

Zeólita BEA => Si/Al = 12,5         

              

Estrutura Zeolitica g/mol n =   Preparo da solução estoque 

        Vol. Sol. NaCl (L) = 0,100 

Na
+

n[AlnSi64-nO128]-BEA 3947,94 4,7   Conc. (mol/L) = 2 

        mol NaCl = 0,2000 

        massa NaCl (g) = 11,6884 

massa de zeólita (g) = 1,57           

        Vol. Sol. NH4Cl (L) = 0,100 

mol de alumínio BEA = 0,00189     Conc. (mol/L) = 2 

        mol NH4Cl = 0,2000 

        massa NH4Cl (g) = 10,6983 

C. NaCl + NH4Cl (mol/L) = 0,05           

Excesso (NH4
+
+Na

+)/Al = 4           

mol NH4
+
+Na

+
 na troca = 0,00754           

Vol. sol. cátions (mL) = 151           

              

Troca iônica             

3 h, 40 ºC             

              

S0 = NH4/(NH4++Na+) Mol NH4 Mol Na Soma V NH4 (mL) V Na (mL)   

0,2 0,00151 0,00603 0,007541 0,8 3,0   

0,5 0,00377 0,00377 0,007541 1,9 1,9   

0,8 0,00603 0,00151 0,007541 3,0 0,8   

              

Volume água (mL) = 147,1           

              

Preparação             

1. Prepare as soluções estoque para NaCl e NH4Cl       

2. Para cada S0 adicionar 1,4g de zeólita e o volume correspondente das soluções estoques  

3. Completar com o volume de água indicado.         

4. Manter sob agitação por 3 horas à 40ºC         
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Procedimentos para troca iônica H-12,5-10 
              

Massa Atomica g/mol           

H 1,008           

Na 22,989           

Si 28,086           

Al 26,981           

O 15,990           

Cl 35,453           

N 14,007           

              

Preto = valor fixo Azul = resultado vermelho = variável indep.   

              

Zeólita BEA => Si/Al = 12,5         

              

Estrutura Zeolítica g/mol n =   Preparo da solução estoque 

        Vol. Sol. NaCl (L) = 0,100 

Na
+

n[AlnSi64-nO128]-BEA 3947,941 4,7   Conc. (mol/L) =   2 

        mol NaCl =   0,2000 

        massa NaCl (g) = 11,6884 

massa de zeólita (g) = 1,4           

        Vol. Sol. NH4Cl (L) = 0,100 

mol de alumínio BEA = 0,001681     Conc. (mol/L) =   2 

        mol NH4Cl =   0,2000 

        massa NH4Cl (g) = 10,6983 

C. NaCl + NH4Cl (mol/L) = 0,1           

Excesso (NH4
+
+Na

+)/Al = 4           

mol NH4
+
+Na

+
 na troca = 0,006725           

Vol. sol. cátions (mL) = 67           

              

Troca iônica             

3 h, 40 ºC             

              

S0 = NH4/(NH4++Na+) Mol NH4 Mol Na Soma V NH4 (mL) V Na (mL)   

0,2 0,001345 0,00538 0,006725 0,7 2,7   

0,5 0,003362 0,003362 0,006725 1,7 1,7   

0,8 0,00538 0,001345 0,006725 2,7 0,7   

              

Volume água (mL) = 63,9           

              

              

Preparação             
1. Prepare as soluções estoque para NaCl e 
NH4Cl         

2. Para cada S0 adicionar 1,4g de zeólita e o volume correspondente das soluções estoques  

3. Completar com o volume de água indicado.         

4. Manter sob agitação por 3 horas à 40ºC         
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Procedimentos para troca iônica H-12,5-15 
              

Massa Atomica g/mol           

H 1,008           

Na 22,989           

Si 28,086           

Al 26,981           

O 15,990           

Cl 35,453           

N 14,007           

              

Preto = valor fixo Azul = resultado vermelho = variável indep.   

              

Zeólita BEA => Si/Al = 12,5         

              

Estrutura Zeolitica g/mol n =   Preparo da solução estoque 

        Vol. Sol. NaCl (L) = 0,100 

Na
+

n[AlnSi64-nO128]-BEA 3947,941 4,7   Conc. (mol/L) =   2 

        mol NaCl =   0,2000 

        massa NaCl (g) = 11,6884 

massa de zeólita (g) = 1,4           

        Vol. Sol. NH4Cl (L) = 0,100 

mol de alumínio BEA = 0,001681     Conc. (mol/L) =   2 

        mol NH4Cl =   0,2000 

        massa NH4Cl (g) = 10,6983 

C. NaCl + NH4Cl (mol/L) = 0,15           

Excesso (NH4
+
+Na

+)/Al = 4           

mol NH4
+
+Na

+
 na troca = 0,006725           

Vol. sol. cátions (mL) = 45           

              

Troca iônica             

3 h, 40 ºC             

              

S0 = NH4/(NH4++Na+) Mol NH4 Mol Na Soma V NH4 (mL) V Na (mL)   

0,2 0,001345 0,00538 0,006725 0,7 2,7   

0,5 0,003362 0,003362 0,006725 1,7 1,7   

0,8 0,00538 0,001345 0,006725 2,7 0,7   

              

Volume água (mL) = 41,5           

              

Preparação             
1. Prepare as soluções estoque para NaCl e 
NH4Cl         

2. Para cada S0 adicionar 1,4g de zeólita e o volume correspondente das soluções estoques  

3. Completar com o volume de água indicado.         

4. Manter sob agitação por 3 horas à 40ºC         
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ANEXO-2 

Análise de Distribuição de Produtos  

Planilhas. 
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  Reação de Esterificação do glicerol - (H-BEA-12,5-0,20-0,05) - Áreas 
 

  

  Áreas por integração Razão da Área produto/Área Padrão     

  Time (h) Octanol Ác. Laur. Monolau. Dilaurina Trilaurina Time (h) Octanol Ác. Laur. Monolau. Dilaurina Trilaurina     

  1 28535,79 297640,50 15438,57 2676,90 270,14 0 1 10,43043 0,541024797 0,093808512 0,009467     

  24 33713,55 147763,89 107692,20 83159,24 751,95 1 1 4,382923 3,194329876 2,466641454 0,022304 
 

  

                              

                              

  Reação de Esterificação do glicerol - (H-BEA-12,5-0,20-0,05) - Composições Quantitativas   

  Correção Massas dos Produtos (gramas) Moles dos Produtos (mol)   

  mOctanol Time (h) Octanol Ác. Laur. Monolau. Dilaurina Trilaurina Time (h) Octanol Ác. Laur. Monolau. Dilaurina Trilaurina   

  0,0109 0 0,0109 0,1136917 0,0058972 0,0010225 0,000103 0 8,37E-05 0,00056755 2,14911E-05 2,24E-06 1,61E-07   

  0,0156 1 0,0156 0,0683736 0,0498315 0,0384796 0,000348 1 0,00012 0,000341322 0,000181602 8,43E-05 5,44E-07   

                              

  Reação de Esterificação do glicerol - (H-BEA-12,5-0,20-0,05) - Conversões   Informações das Moléculas     

  Correção Seletividade (%)     Analisadas PM (g/mol)       

  malicota Time (h) Octanol Ác. Laur. Monolau. Dilaurina Trilaurina     Octanol 130,23       

    0 - - 89,95 9,37 0,68     Ác. Láurico 200,32       

    1 - - 68,17 31,63 0,20     Monolaur. 274,40       

                    Dilaurina 456,70       

                    Trilaurina 639,02       

                    Glicerol 92,09       

                    Água 18,02       

                    Acet. Etila 88,11       
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  Reação de Esterificação do glicerol - (H-BEA-12,5-0,20-0,15) - Áreas 
 

  

  Áreas por integração Razão da Área produto/Área Padrão     

  Time (h) Octanol Ác. Laur. Monolau. Dilaurina Trilaurina Time (h) Octanol Ác. Laur. Monolau. Dilaurina Trilaurina     

  0 59774465 826630650 42701994 13195702 0 0 1 13,82916 0,714385214 0,220758178 0     

  1 79438533 648359554 407295402 537977076 186388514 1 1 8,161777 5,127176782 6,772243339 2,346324 
 

  

                              

                              

  Reação de Esterificação do glicerol - (H-BEA-12,5-0,20-0,15) - Composições Quantitativas   

  Correção Massas dos Produtos (gramas) Moles dos Produtos (mol)   

  mOctanol Time (h) Octanol Ác. Laur. Monolau. Dilaurina Trilaurina Time (h) Octanol Ác. Laur. Monolau. Dilaurina Trilaurina   

  0,01 0 0,01 0,1382916 0,00714385 0,00220758 0 0 7,68E-05 0,000690353 2,60344E-05 4,83E-06 0   

  0,0169 1 0,0169 0,13793402 0,08664929 0,11445091 0,039653 1 0,00013 0,000688568 0,000315777 0,000251 6,21E-05   

                              

  Reação de Esterificação do glicerol - (H-BEA-12,5-0,20-0,15) - Conversões   Informações das Moléculas     

  Correção Seletividade (%)     Analisadas PM (g/mol)       

  malicota Time (h) Octanol Ác. Laur. Monolau. Dilaurina Trilaurina     Octanol 130,23       

    0 - - 84,34 15,66 0,00     Ác. Láurico 200,32       

    1 - - 50,25 39,88 9,87     Monolaur. 274,40       

                    Dilaurina 456,70       

                    Trilaurina 639,02       

                    Glicerol 92,09       

                    Água 18,02       

                    Acet. Etila 88,11       
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14  
                              

  Reação de Esterificação do glicerol - (H-BEA-12,5-0,80-0,05) - Áreas 
 

  

  Áreas por integração Razão da Área produto/Área Padrão     

  
Time (h) Octanol Ác. Laur. Monolau. Dilaurina Trilaurina Time (h) Octanol Ác. Laur. Monolau. Dilaurina 

Trilaurin
a 

    

  
1 62607525 489408974 103645179 44468099 2718015 1 1 

7,81709
5 

1,65547478
5 

0,71026764 0,043414     

  
24 52375256 300794189 224639094 167949899 46689606 24 1 

5,74305
9 

4,28903095 
3,20666497

6 
0,891444 

 
  

                              

  Reação de Esterificação do glicerol - (H-BEA-12,5-0,20-0,15) - Composições Quantitativas   

  Correção Massas dos Produtos (gramas) Moles dos Produtos (mol)   

  
mOctano

l 
Time (h) Octanol Ác. Laur. Monolau. Dilaurina 

Trilaurin
a 

Time (h) Octanol Ác. Laur. Monolau. Dilaurina 
Trilaurin

a   

  
0,0184 1 0,0184 0,14383455 0,03046074 0,01306892 0,000799 1 

0,00014
1 

0,00071802
4 

0,00011100
9 

2,86E-05 1,25E-06 
  

  
0,0115 24 0,0115 0,06604518 0,04932386 0,03687665 0,010252 24 8,83E-05 

0,00032969
8 

0,00017975
2 

8,07E-05 1,6E-05 
  

                              

  Reação de Esterificação do glicerol - (H-BEA-12,5-0,20-0,15) - Conversões   Informações das Moléculas     

  Correção Seletividade (%)     Analisadas PM (g/mol)       

  
malicota Time (h) Octanol Ác. Laur. Monolau. Dilaurina 

Trilaurin
a 

    Octanol 130,23       

    0 - - 78,80 20,31 0,89     Ác. Láurico 200,32       

    1 - - 65,00 29,20 5,80     Monolaur. 274,40       

                    Dilaurina 456,70       

                    Trilaurina 639,02       

                    Glicerol 92,09       

                    Água 18,02       

                    Acet. Etila 88,11       
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