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Introdução 

O biodiesel é um combustível composto por alquil 

ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivados 

de óleos ou gorduras. Para que a sua síntese ocorra 

com velocidade hábil, é necessário que se utilize um 

catalisador no meio reacional. Essa síntese 

geralmente é efetuada com óleo de soja ou sebo 

animal, na presença de um álcool (atualmente, o 

mais utilizado é o metanol), adicionando-se o 

catalisador (metóxido de potássio) e mantendo-se o 

sistema sob agitação e aquecimento controlados. O 

uso de metóxido de potássio gera diversos 

problemas nos custos de produção e, em maior 

escala, na formação de resíduos industriais. Estes 

problemas ocorrem, pois como é utilizado um 

catalisador homogêneo, necessita de algumas 

etapas físico-químicas para a separação deste do 

produto e do subproduto. Com isso, é de primordial 

importância o desenvolvimento de novas rotas de 

síntese de biodiesel que minimizem os resíduos 

prejudiciais (glicerina de baixa pureza, com resíduos 

do catalisador) e o custo de produção. Uma 

alternativa seria o desenvolvimento de catalisadores 

heterogêneos, que por serem sólidos, podem ser 

separados por processo físico simplificado 

(filtração), diminuindo-se os resíduos na glicerina e 

no biodiesel. Neste trabalho, sintetizou-se dois 

catalisadores pelo método de co-precipitação, com o 

objetivo de utilizá-los na reação de 

transesterificação. Os catalisadores do estudo 

apresentavam em sua composição, os seguintes 

elementos, de acordo com a tabela abaixo: 

Tabela 1. Razão molar dos metais. 

Catalisador Ca:Zn:K Al:Ba:K 
Razão molar 1:1:1,8 10:1:44 

Os sólidos obtidos foram secos e tratados 
termicamente após a síntese. As reações de 
transesterificação foram efetuadas com a razão 
molar metanol:óleo igual 10:1, porcentagem de 
catalisador em função do óleo de soja igual 14% 
(m/m), a 60 

o
C, durante  6 horas, com agitação de 

250 RPM. Após isso, para o catalisador Ca:Zn:K, o 
material e a glicerina foram separados e o biodiesel 
lavado, seco e encaminhado para as análises de 
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 
massas e densitometria digital. Os resultados 
obtidos foram comparados com biodiesel sintetizado 
com metóxido de potássio. Para o catalisador que 

foi separado, este foi lavado, calcinado e realizou-se 
um ensaio de reutilização do mesmo (reciclo).  

Resultados e Discussão 

Tabela 2. Porcentagem de ésteres metílicos. 

Éster metílico (%) Ca:Zn:K KOH 

Oléico (C19H36O2) 29,23 28,08 

Linoléico (C19H34O2) 42,15 43,06 

Palmítico (C17H34O2) 16,47 15,27 

Tabela 3. Massa específica das reações.* 

Ensaio Massa especifica a 20°C Kg/m
3
 

Ca:Zn:K 895,0 

KOH 881,2 

*Limite de 850–900 kg/m
3
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A reação de reciclo e a transesterificação com o 
catalisador Al:Ba:K não possibilitaram a produção de 
biodiesel, verificando-se a ausência de biodiesel por 
técnica analítica qualitativa com etanol. O Ca:Zn:K 
foi analisado por espectroscopia de absorção 
molecular na região do infravermelho (FTIR), antes 
e após a transesterificação. Pode-se concluir pelos 
espectros que a banda de absorção referente à 
ligação potássio e oxigênio (1384 cm

-1
) não estava 

mais presente após a lavagem do material, 
indicando que o potássio foi lixiviado da matriz. Este 
fato corrobora com a não obtenção de biodiesel pelo 
reciclo. 

Conclusões 

Neste trabalho, pode-se obter com sucesso 

biodiesel pelo uso de catalisador heterogêneo, em 

substituição ao homogêneo. Os materiais em estudo 

são ensaios preliminares, para a determinação de 

melhores suportes (óxidos de zinco ou alumínio), 

com diferentes metais para aumentar a basicidade. 

O efeito de sinergia, devido à mistura de mais de um 

metal no suporte também foi avaliado. Pretende-se, 

de acordo com os resultados obtidos, definir novas 

composições para os materiais, principalmente o 

Ca:Zn:K, visando evitar a lixiviação do potássio da 

matriz, para possibilitar o reciclo do catalisador. 
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