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Introdução 

O esgotamento das fontes de energia não 
renováveis como: petróleo e o carvão, somado com 
os efeitos adversos que estes causam ao meio 
ambiente, tem impulsionado novas pesquisas por 
fontes renováveis de energia. Neste sentido, o 
biodiesel surge como uma alternativa para suprir 
tais problemáticas.  
O biodiesel é um combustível líquido, 
biodegradável, não tóxico, produzido a partir de 
diferentes matérias-primas, tais como óleos 
vegetais diversos (mamona, dendê, soja, girassol, 
amendoim, algodão, etc.), gorduras animais, e 
óleos residuais. O processo mais utilizado para a 
obtenção do biodiesel é a reação de 
transesterificação do óleo
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. Nesta reação, o 

triglicerídeo reage com um álcool – geralmente 
metanol ou etanol – na presença de um catalisador, 
produzindo uma mistura de ésteres de ácido graxos 
(biodiesel) e glicerol (glicerina). 
A utilização de catalisadores sólidos ácidos facilita a 
separação do produto do meio, por serem menos 
corrosivos e poluentes e reduzem o custo do 
processo, eliminando etapas e equipamentos.  
Várias aplicações foram identificadas na área de 
catálise para o nióbio e seus compostos. Em 
particular, o óxido de nióbio(V) é o que apresenta 
maior acidez entre os óxidos metálicos
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 O presente trabalho tem como objetivo preparar 
biodiesel a partir de óleo de soja utilizando óxido de 
nióbio(V) anidro (Nb2O5) como catalisador. 

Resultados e Discussão 

Neste trabalho, as reações de transesterificação 
foram realizadas em sistema fechado com 
condensador e refluxo, utilizando água no 
resfriamento do sistema (Figura 1). O sistema de 
aquecimento foi mantido na temperatura adequada 
por chapa elétrica com agitação. O meio reacional 
foi mantido em banho-maria, assim tornando 
uniforme a temperatura. O álcool que não reagiu foi 
recuperado por destilação simples. As reações 
obedeceram às razões molares 20:1 e 24:1 
(álcool:óleo). A massa de catalisador heterogêneo 
foi de 7% de Nb2O5 em relação à massa do óleo, 
variando o tempo de reação entre 1, 2, 10 e 24 
horas em temperaturas de 60 e 120°C. 

 
Figura 1. Reação de transesterificação com refluxo. 
 

 
Figura 2. Amostras após a reação: 1, 2, 10 e 24 h. 
 
Observa-se na Figura 2 que não há muita diferença 
de coloração entre as amostras de 1, 2 e 10 horas, 
indicando que não formou biodiesel e nem glicerol. 
As amostras que reagiram por 24 horas 
apresentaram coloração esbranquiçada, com Nb2O5 
em suspensão. Na tentativa de obter biodisel, o 
Nb2O5 foi levado a aquecimento em 200°C/2 horas 
em mufla. O resultado foi o mesmo. A não 
formação de biodiesel utilizando-se Nb2O5 como 
catalisador ácido deve-se, provavelmente, devido à 
formação de água que envenena o catalisador 
sendo necessário o uso de um Dean Stark
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Conclusões 

Considerando a eficiência do Nb2O5 anidro como 
catalisador, o mesmo será usado como suporte em 
uma proposta para continuidade deste trabalho. 
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