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Introdução 

O desenvolvimento de catalisadores heterogêneos 

ativos em reações de transesterificação para a 

obtenção de biodiesel ou mistura de ésteres 

monoalquílicos de ácidos graxos, derivado de óleos 

vegetais ou gordura animal, tem como o principal 

objetivo oferecer vantagens técnicas e ambientais 

em comparação à catálise homogênea, pois facilita 

a separação e a purificação do biodiesel, permite 

reciclagem do catalisador sólido, redução dos 

efluentes líquidos gerados e a recuperação e a 

purificação da glicerina
1
. Neste trabalho avaliou-se a 

atividade do catalisador de óxido de alumínio e 

potássio, preparado pelo método de co-precipitação, 

tendo como objetivo catalisar a reação de 

transesterificação entre o óleo de soja e metanol 

para a obtenção de biodiesel. Os elementos para a 

constituição do catalisador foram selecionados pelo 

critério de que o óxido de alumínio apresenta 

característica anfótera e o óxido de potássio, 

característica básica. De acordo com a literatura 

disponível e dos processos industriais atuais de 

produção de biodiesel, catalisadores básicos 

apresentam menores tempos de reação. Portanto, o 

óxido misto sintetizado neste trabalho tem como 

objetivo atuar como um catalisador básico 

heterogêneo. 

Resultados e Discussão 

O catalisador foi produzido a partir de nitrato de 

alumínio (Al(NO3)3.9H2O). Uma solução aquosa 0,1 

mol/L de KOH foi utilizada como agente precipitante, 

utilizando-se uma relação molar K : Al de 2,05. Após 

a co-precipitação, o catalisador foi deixado em 

repouso por 24 horas, seco e calcinado a 600°C por 

6 horas.As reações de transesterificação foram 

realizadas utilizando-se óleo de soja comercial e 

metanol. A condição reacional testada foi de: 

temperatura de 60°C, durante 6 horas, com 2% de 

catalisador (em relação à massa de óleo) e razão 

molar 9,37 de metanol:óleo. A quantidade dos 

ésteres metílicos obtida foi analisada através de CG-

EM (Tabela1). Analisou-se a massa específica a 

20°C (Tabela 2), de acordo com a Resolução ANP, 

nº 14 de 2012, que determina as especificações do 

biodiesel e limita a massa específica entre 850 e 

900 kg/m
3
. Para efeito de comparação, utilizou-se a 

rota convencional de produção de biodiesel com 

catalisador homogêneo de metóxido de potássio. 

Investigou-se também a capacidade de reutilização 

(reciclo) do catalisador com e sem tratamentos 

térmicos. Os resultados até o momento indicaram 

que o catalisador pode ser reutilizado até 3 vezes 

sem perda aparente da atividade. Como trata-se de 

um trabalho preliminar, o quarto reciclo ainda não foi 

efetuado. O catalisador foi analisado por 

espectroscopia de absorção molecular na região do 

infravermelho (FTIR), antes da reação de 

transesterificação e após o reciclo. Pode-se 

observar que o pico característico da ligação entre 

oxigênio e potássio, manteve-se presente em 

ambas as análises, indicando que o potássio não foi 

lixiviado, após as lavagens do catalisador.  

 

Tabela 1. Porcentagem de ésteres metílicos. 

Éster metílico (%) 1°Reação 1°Reciclo KOH 

Olêico (C19H36O2) 30,91 30,52 28,08 

Linolêico (C19H34O2) 42,11 42,97 43,06 

Palmítico (C17H34O2) 14,97 14,94 15,27 

 

Tabela 2. Massa específica das reações. 

Ensaio 
Massa especifica a 

20°C Kg/m
3
 

1° Reação  881,53 

1° Reciclo 881,22 

2°Reciclo 881,49 

3° Reciclo 881,96 

KOH 881,21 

Conclusões 

O catalisador de óxido de alumino e potássio 

apresentou satisfatória atividade em relação à 

reação de transesterificação do biodiesel, 

comprovado pelos resultados dos ensaios analíticos, 

comparados com o catalisador homogêneo. 

Estudos sobre diferentes concentrações, tempo e 

reutilização do catalisador serão realizados 

futuramente, assim como, as demais técnicas de 

caracterização para comercialização do biodiesel, 

exigidas pela ANP. 
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