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Introdução 

O uso de catalisadores tem como objetivo 
consolidado diminuir a barreira energética entre 
reagentes e produtos, aumentando a velocidade das 
reações químicas. A reação de transesterificação 
que envolve triglicerídeos de origem animal ou 
vegetal e um álcool de cadeia carbônica curta é 
termodinamicamente favorável, porém a velocidade 
de processamento desta é muito longa, o que 
justifica o uso de catalisadores para a produção de 
biodiesel. Atualmente, em nível mundial, o 
catalisador mais utilizado é o metóxido de potássio. 
Como este catalisador é homogêneo, é dispendiosa 
a separação e reaproveitamento deste catalisador, 
sendo este então considerado como uma impureza, 
tanto para o biodiesel, quanto para a glicerina. O 
uso de catalisadores heterogêneos possibilita a 
separação por processo físico simplificado 
(filtração), onde o catalisador pode ser reutilizado. 
Portanto, o uso de catalisadores heterogêneos 
apresenta propriedades que tornam seu uso 
interessante (reciclo e produtos com maior pureza), 
em substituição ao catalisador homogêneo. Neste 
trabalho, foram sintetizados quatro diferentes 
catalisadores heterogêneos pelo método sol-gel 
hidrolítico, utilizando-se como precursores 
isopropóxido de alumínio, hidróxido de potássio e 
nitrato de zinco. Os catalisadores foram definidos 
com a seguinte nomenclatura e composição: 
Tabela 1. Composição dos catalisadores. 

Catalisador Al:K(1) Al:K(2) Al:Zn(3) Al:Zn(4) 

Razão Molar 1:1 10:1 1:1 10:1 

O isopropóxido de alumínio foi selecionado para se 
obter um suporte de alumina (característica 
anfótera) e os elementos, potássio e zinco, foram 
adicionados como modificadores estruturais para 
aumentarem a basicidade do óxido misto, visto que, 
de acordo com a literatura, catalisadores básicos 
diminuem o tempo da reação de transesterificação. 

Resultados e Discussão 

Os catalisadores foram sintetizados pelo método 
sol-gel hidrolítico, onde o alcóxido metálico foi 
inicialmente hidrolisado, formando grupos aluminol e 
posteriormente policondensado para a formação de 
ligações óxido. Os sólidos obtidos foram secos 
lentamente e tratados termicamente após a síntese. 
As reações de transesterificação foram efetuadas 
com a razão molar metanol:óleo igual a 1:9, 
porcentagem de catalisador em função do óleo de 

soja igual a 14% (m/m), a 60 ºC, durante  6 horas, 
com agitação de 250 RPM. Após isso, foi realizado 
teste qualitativo para verificar se ocorreu a reação 
de transesterificação, com a adição de etanol na 
amostra. Foi constatado que apenas o catalisador 1 
produziu biodiesel. O catalisador e a glicerina foram 
separados e o biodiesel lavado e encaminhado para 
as análises de cromatografia gasosa acoplada à 
espectrometria de massas (Tabela 2) e 
densitometria digital (Tabela 3). O catalisador foi 
separado, lavado e reutilizado uma vez, sendo o 
biodiesel analisado pelas técnicas anteriormente 
informadas. Para efeito de comparação, utilizou-se 
a rota convencional de produção de biodiesel com 
catalisador homogêneo metóxido de potássio. 

Tabela 2. Porcentagem de ésteres metílicos. 

Éster metílico (%) Reação Reciclo KOH 

Linoleato (C19H34O2) 48,14 48,43 28,08 

Oleato (C19H36O2) 36,65 35,69 43,06 

Palmitato (C17H34O2) 10.49 10,99 15,27 
 

Tabela 3. Massa específica. 

Ensaio Massa específica a 20 ºC (Kg/m³) 

Reação 886,47 

Reciclo 881,08 

KOH 881,21 

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. 

Conclusões 

O catalisador 1 se apresentou eficaz na produção 
de biodiesel, comprovado pelos resultados dos 
ensaios analíticos, apresentando com sucesso 
reciclo em nova reação de transesterificação. Novos 
ensaios de reciclo serão realizados futuramente 
para avaliar o limite de reuso deste catalisador. Com 
relação às outras amostras, novas condições da 
reação de transesterificação serão estudas. 
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