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Introdução 

A transesterificação de triglicerídeos com alcoóis de 
baixo peso molecular catalisada por sítios ácidos ou 
básicos é o principal meio de produção do biodiesel, 
um combustível de origem renovável.1 

O Nb2O5.nH2O é conhecido por sua forte acidez 
superficial e é reportado2 que os sítios ácidos de 
Lewis aumentam a temperaturas superiores a 500 
°C, enquanto os sítios ácidos de Bronsted são mais 
abundantes a temperaturas entre 100 e 300 °C. 
Este trabalho é de continuidade de outros trabalhos 
do grupo de pesquisa3 e visa o estudo e aplicação 
de uma metodologia de preparação do biodiesel 
metílico, por meio da transesterificação do óleo de 
babaçu, amendoim e canola avaliando o tratamento 
térmico do Nb2O5.nH2O como catalisador em 
diferentes proporções. 

Resultados e Discussão 

As reações foram realizadas com metanol (1,0 ml), 
óleos de amendoim, babaçu e canola (0,5 g), DMSO 
(2,5 ml) como solvente, aumentando o ponto de 
ebulição da mistura e o Nb2O5.nH2O nas proporções 
e pré-tratamento mostradas na Tabela 1.  
Temperaturas elevadas e excesso de álcool 
favorecem a transesterificação, logo, todas as 
reações foram realizadas em condições de 
aquecimento de 170 ºC, em um sistema de refluxo 
durante 48 horas e, a cada 6 horas adicionando-se 
ao sistema 0,5 ml de álcool.  
A partir da espectroscopia de RMN de 1H os 
produtos obtidos foram analisados e então, a partir 
dos espectros foi realizada a quantificação por meio 
da seguinte expressão: 

  

Tal expressão relaciona a área de integração do 
sinal referente aos hidrogênios da metoxila do éster 
(3Ab) e a soma das áreas do sinal da metoxila e de 
um dos duplos dubletos atribuídos aos hidrogênios 
metilênicos da parte glicerídica do triglicerídeo (3Ab 
+ 2Ao). A partir do número de hidrogênios que 
geram os respectivos sinais no espectro, foram 
multiplicadas as respectivas áreas de integração. 

Tabela 1. Proporções do catalisador, temperatura 
de calcinação e taxas de conversão. 

Óleo 
Catalisador: 

óleo 
 (m/m) % 

Temp. de 
calcinação 

°C 

Taxa de 
conversão 

(%) 

Amendoim 

20 115 °C 12 
300 °C 16 

100 115 °C 14 
300°C 23 

0 -- 0 

Babaçu 

20 115 °C 21 
300 °C 22 

100 115 °C 21 
300 °C 26 

0 -- 0 

Canola 

20 115 °C 18 
300 °C 21 

100 115° C 20 
300 °C 33 

0 -- 0 
 
Na tabela, vemos que as taxas de conversão 
aumentam ligeiramente com o aumento da 
proporção do catalisador em relação ao óleo, isso 
ocorre pela maior disponibilidade do catalisador no 
meio. A temperatura de calcinação do Nb2O5.nH2O 
também influenciou nas taxas de conversão.  

Conclusões 

Os resultados mostraram que o uso do catalisador 
Nb2O5.nH2O favorece a reação de 
transesterificação, contudo, em rendimentos não 
muito satisfatório. O óleo de canola obteve a maior 
taxa de conversão (33 %), na proporção de 100% do 
catalisador em massa com o óleo e 300 ºC de 
temperatura de calcinação do Nb2O5.nH2O.  
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