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RESUMO 

A diversificação da matriz energética, por razões econômicas, ambientais e da própria política 

energética das nações, tem suscitado foco especial nos biocombustíveis, particularmente no 

bioetanol e no biodiesel. Na indústria, o biodiesel (ésteres de ácidos graxos com um álcool de 

cadeia molecular curta) é, mais comumente, produzido pela transesterificação de triacilgliceróis 

de óleos vegetais ou gordura animal, com metanol ou etanol, sob catálise homogênea com uma 

base (KOH ou NaOH). Por representarem alternativas potencialmente mais sustentáveis, dos 

pontos de vistas econômicos e ambientais, o presente trabalho foi dedicado a avaliar a eficiência 

química de catalisadores heterogêneos baseados em materiais de minérios: (i) de nióbio, 

enriquecido em Nb2O5 (Geo.Nb2O5); (ii) de areia monazítica (Geo.Mona), uma fonte mineral 

de terras raras, e (iii) de rejeitos de mineração de fosfato, ricos em magnetita (Geo.Mag.CMT 

e Geo.Mag.CMA). Os materiais minerais foram preparados em mistura com componentes 

ácidos (H2SO4; HCl ou HF) ou básicos (KOH; , KBr, NaOH; CaO; KI; KF ou KCl). As reações 

de transesterificação foram conduzidas sob refluxo, com óleo de soja comercial e metanol, sob 

ação dos catalisadores sólidos. A razão molar padrão óleo:metanol foi de 1:100, com 10% de 

catalisador em relação ao óleo, a 60 ºC. Dos testes realizados com os materiais preparados com 

CaO sintético comercial, nas mesmas condições, a mistura calcinada a 800 ºC por 4 h rendeu 

ésteres metílicos sempre acima de 99%; o menor tempo de reação (2 h, para completar a 

transesterificação) foi conseguido com o catalisador baseado na Geo.Mona, em relação ao 

Geo.Nb2O5 (5 h), ao Geo.Mag.CMT (3 h) e o Geo.Mag.CMA também (2 h). Analisou-se o 

reuso consecutivo do catalisador. Após cada reação, o catalisador sólido era lavado com 

metanol e seco a 100 oC. O melhor resultado foi obtido com o rejeito magnético  com CaO 

calcinados a 200 ºC por 4 h, para o que se conseguiu até 8 reações consecutivas. Nas 

impregnações com ácidos e bases, os melhores resultados foram com a mistura Geo.Nb2O5 e 

KOH calcinada a 600 ºC, para a qual conseguiu 8 reações consecutivas, com rendimento 

químico em ésteres metílicos de praticamente 100% e tempo reacional de 10 min, no primeiro 

uso. O efeito catalítico sinérgico mais significativo foi conseguido com o catalisador baseado 

em cada um dos três materiais avaliados em mistura com CaO: nenhum efeito catalítico 

significativo na reação de transesterificação de triacilglcieróis do óleo foi observado apenas 

com o material mineral puro calcinado. O CaO puro como catalisador, também calcinado e 

usado em reação, levou a rendimentos químicos pouco acima de 80%. A mistura individual do 

material mineral com CaO, nas mesmas condições de preparação anteriores, levaram a 

rendimentos químicos de efetivamente 100%. Os presentes resultados revelam a excepcional 



 

 

potencialidade, dos pontos de vista químico, econômico e ambiental, dos catalisadores mistos, 

dos materiais minerais com CaO, ora avaliados, nos processos de produção industrial de 

biodiesel. 

 

Palavras-chave: Biodiesel; transesterificação; catalisador heterogêneo; óxido de nióbio; terras 

raras; magnetita. 



 

 

ABSTRACT 

The diversification of the energy matrix has been drawing special attention to biofuels, 

especially bioethanol and biodiesel, mainly for economic and environmental reasons and 

national energy policies. In industry, biodiesel (esters of fatty acids with a short-chain alcohols) 

is most commonly produced by the transesterification of triacylglycerols in vegetable oils or 

animal fats with methanol or ethanol using homogeneous catalysis with a base (KOH or NaOH). 

The present work was devoted to the evaluation of the chemical efficiency of heterogeneous 

catalysts based on mineral materials: (i) niobium, enriched in Nb2O5 (Geo.Nb2O5); (ii) monazite 

sand (Geo.Mona), a mineral source of rare earths, and (iii) phosphate mining tailings, rich in 

magnetite (Geo.Mag.CMT e Geo.Mag.CMA). The mineral materials were prepared in 

admixture with acidic (H2SO4, HCl or HF) or basic (KOH, KBr, NaOH, CaO, KI, KF or KCl) 

components. The transesterification reactions were conducted under reflux with commercial 

soybean oil and methanol in the presence of the solid catalysts. The standard molar ratio of 

oil:methanol was 1:100, using 10% catalyst relatively to the quantity of oil, at 60 °C. According 

to the tests performed with the materials prepared with commercial synthetic CaO under the 

same conditions, the yield of methyl esters with the mixture calcined at 800 °C for 4 h was 

always greater than 99%. The shortest reaction time (2 h to complete the transesterification) 

was achieved with the Geo.Mona catalyst; the reaction times with Geo.Nb2O5 (5 h), the 

Geo.Mag.CMT (3 h) and the Geo.Mag.CMA also (2 h) were longer. The consecutive reuse of 

the catalyst was also verified. After each reaction, the solid catalyst was washed with methanol 

and dried at 100 °C. The best result was obtained with the magnetic waste with CaO calcined 

at 200 ºC for 4 h, with which up to eight consecutive reactions were achieved. On impregnating 

with acids or bases, the best results are obtained with the Geo.Nb2O5 and KOH mixture calcined 

at 600 ºC, with which eight consecutive reactions were completed. Virtually 100% yields of 

methyl esters were obtained in a reaction time of 10 min in the first use. The most significant 

synergistic catalytic effect was achieved with each of the three minerals mixed with CaO. No 

significant catalytic effect on the transesterification reaction of triacylglycerols in the oil was 

observed with the pure calcined minerals. When the calcined CaO is used alone as catalyst, the 

reaction yielded just over 80%. For the mixture of the individual minerals with CaO under the 

same preparation conditions described above, the transesterification reaction led to virtually 

100% yields. The present results reveal an outstanding potential regarding the chemical, 

economic and environmental aspects of the mixed catalysts (the mineral material with CaO) for 

chemical processes leading to the industrial production of biodiesel. 



 

 

Keywords: Biodiesel; transesterification; heterogeneous catalyst; niobium oxide; earth rare; 

magnetite. 
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1 INTRODUÇÃO 

A contínua busca da diversificação da matriz energética global, por razões 

econômicas, ambientais e da própria política energética das nações, tem suscitado interesse 

muito especial em biocombustíveis (SUAREZ et al., 2009), principalmente no bioetanol e no 

biodiesel (OLIVEIRA, 2014). 

Na indústria, o biodiesel é primariamente produzido pela transesterificação de óleo 

vegetal e metanol sob catálise homogênea de caráter básico (KOH ou NaOH).  

O uso de catalisadores homogêneos básicos apresenta desvantagens importantes, 

como coformação de sabão, requerimento de elevado número de etapas de separação e 

purificação, com elevado consumo de água e a impossibilidade de reutilização do catalisador 

em processos de transesterificação consecutivos (POLICANO et al., 2014). Os efluentes 

gerados são mais nocivos, se descartados diretamente ao ambiente natural. 

A catálise heterogênea surgiu do interesse que se tem do processo de produção 

sustentável, dos pontos de vista econômico e ambiental, de biodiesel. Tal estratégia oferece 

vantagens tecnológico-industriais e ambientais, em relação à catálise homogênea, pois facilita 

a purificação dos monoésteres graxos, permite a reciclagem do catalisador sólido ao longo da 

sua vida útil e minimiza a geração de efluentes de maior potencial nocivo no ambiente natural. 

Além disso, facilita consideravelmente a recuperação e a purificação do glicerol, subproduto da 

reação (CORDEIRO et al., 2011). 

Catalisadores sólidos podem ser facilmente removidos de um meio reacional 

líquido através de operações unitárias simples como a filtração ou peneiramento, após o término 

da reação, evitando-se, assim, a geração do efluente mais poluidor ou contribuindo 

significativamente para sua redução (OLIVEIRA, 2014). Vários sólidos têm sido propostos 

como catalisadores em potencial para a síntese do biodiesel (CORDEIRO et al., 2011) via 

reação de transesterificação de triacilgliceróis. Porém, os catalisadores heterogêneos 

apresentados na literatura científica têm progressivamente menor eficiência química, com 

tempo reacional maior, em relação aos catalisadores homogêneos. Em alguns casos, as 

condições reacionais (p. ex., temperatura e pressão) são mais drásticas e requerem acréscimo 

de pelo menos uma operação unitária (filtração ou centrifugação) ao processo industrial, para a 

separação do catalisador heterogêneo, na ponta final da linha de produção. A eficiência química 

dos catalisadores heterogêneos é relacionada à natureza dos sítios ácidos ou básicos envolvidos 

no processo (CORDEIRO et al., 2011). 
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O presente trabalho teve como objetivo testar a eficiência de catalisadores 

heterogêneos baseados em materiais de minérios e de rejeitos de mineração, em mistura com 

CaO, ácidos e bases (NaOH, KOH, KF, KI, KBr, KCl, H2SO4, HCl, HF) particularmente o 

material rico em óxido de nióbio (Geo.Nb2O5), a areia monazítica (Geo.Mona), como minérios, 

e o concentrado magnético (Geo.Mag.CMA e Geo.Mag.CMT), do rejeito de mineração de 

fosfato, na produção de ésteres metílicos a partir do óleo de soja.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

O principal objetivo deste trabalho foi desenvolver e testar, em escala de bancada, 

catalisadores heterogêneos à base de materiais de minério rico em óxido de nióbio (aqui, 

sucintamente denominado Geo.Nb2O5), areias monazíticas (Geo.Mona) e concentrado 

magnético de rejeito de mineração de fosfato (Geo.Mag.CMA e Geo.Mag.CMT), para uso 

como catalisadores heterogêneos em reações de transesterificação de triacilgliceróis de bio-

óleo. 

2.2 Específicos 

(i) Preparar novos catalisadores heterogêneos sólidos, a partir de materiais de minério de 

óxido de nióbio e de areia monazítica, e do rejeito de mineração de fosfato rico em 

magnetita, para uso na reação de transesterificação de triacilgliceróis de bio-óleos, para 

a produção de biodiesel; 

(ii) Otimizar as condições de uso dos catalisadores, para se obter maior rendimento 

químico na reação de transesterificação; 

(iii) Determinar a composição química e o teor da matéria-prima utilizada e do produto 

final obtido. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Biocombustíveis 

No caminho do esgotamento das fontes de energia não renováveis, como petróleo, 

gás e carvão, os combustíveis alternativos derivados de fontes renováveis de energia (GAMA 

et al., 2010 apud PIMENTEL, 2015) têm ganhado patamares crescentes de relevância na escala 

global. No Brasil, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP por meio da lei nº 11097 de 13 de janeiro de 2005 (que dispõe sobre a 

introdução de biodiesel na matriz energética brasileira), biocombustível é definido como sendo: 

“Combustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna ou, 

conforme regulamento para outro tipo de geração de energia, que possa substituir parcial ou 

totalmente combustíveis de origem fóssil” (KNOTHE et al., 2011). 

Os biocombustíveis consistem de combustíveis líquidos produzidos a partir de 

recursos renováveis, como a biomassa vegetal ou animal, resíduos oleosos ou gordurosos 

urbanos ou rejeitos industriais. Apesar de serem combustíveis de base renovável, suas emissões 

por combustão também poluem. Porém, são considerados combustíveis com emissões neutras, 

no balanço global de carbono, pois grande parte do CO2 liberado na combustão é fixado pelas 

espécies fotossintéticas, inclusive as plantadas, para a produção das biomassas vegetais, 

matéria-prima industrial do biocombustível, integrando-se assim de forma ecológica e positiva 

no ciclo biológico do carbono, como é exemplificado na Figura 1 (SILVA, 2014). O uso dos 

biocombustíveis em misturas com combustíveis derivados do petróleo também pode resultar 

em queimas mais limpas e com menores quantidades de CO, CO2 e de partículas. Além de 

mitigar os efeitos nas mudanças climáticas, os biocombustíveis promovem e aprimoram a 

segurança do abastecimento de energia, bem como o desenvolvimento social nos meios rurais 

(HAMMOND; SETH, 2013). 

Os biocombustíveis podem ser basicamente classificados em três grupos: (i) os de 

primeira geração, principalmente de matérias-primas precursoras cultivadas no campo agrícola, 

e de relativamente baixa complexidade tecnológica de produção industrial, como por exemplo, 

o bioetanol (cana-de-açúcar, milho, beterraba etc.) e o biodiesel (soja, girassol etc.); (ii) os de 

segunda geração, que são obtidos a partir de recursos não destinados à alimentação; são de 

relativamente mais alta complexidade tecnológica e nem sempre geram competição por solos 

de plantio de alimentos, como o bioetanol, obtido pela hidrólise da lignocelulose de resíduos da 

cana-de-açúcar ou outros materiais lignocelulósicos lenhosos, e o biodiesel obtido a partir do 

óleo residual de fritura, gordura animal, gordura de efluentes urbanos e/ou industrial, e (iii) os 
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de terceira geração, que se caracterizam pela alta velocidade de produção do componente 

químico-precursor, alto teor de óleo e carboidratos, adaptação a um espectro amplo de 

temperatura e acidez do meio, capacidade de fixar nitrogênio da atmosfera e maior eficiência 

fotossintética, como o biodiesel de microalgas oleaginosas (OLIVEIRA, 2014). 

 

Figura 1 – Ciclo de carbono para produção de biodiesel. 

 

FONTE: https://empresaoilx.blogspot.com.br/2010/10/ciclo-do-biocombustivel.html. 

 

Há razões objetivas para se reconhecer o alto potencial das fontes de energia 

baseadas na biomassa, os biocombustíveis, nas áreas tropicais, onde há abundância de luz, calor, 

terra e água. 

Biodiesel e bioetanol são biocombustíveis interessantes, sob diversos pontos de 

vista: (i) da eficiência termodinâmica, por combustão, na propulsão de máquinas automotivas 

ou estacionárias; (ii) do valor de mercado, pela crescente demanda, por consumidores 

individuais ou por empresas, para uso em máquinas de grande porte ou em plantas industriais; 

(iii) por consistência estratégica com a política energética, pelos governos e pelo setor 

empresarial privado e (iv) pelos efeitos substancialmente menores sobre as alterações 

antrópicas ao ambiente natural, com menor contribuição ao acúmulo de monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, dióxido de enxofre e materiais particulados residuais na atmosfera, em 

relação à gasolina, ao petrodiesel ou a outros combustíveis fósseis (GUERREIRO et al., 2010). 

De qualquer modo, no balanço global da cadeia de produção, transformação e 

queima da biomassa, a tendência é que haja redução da proporção de gases responsáveis pela 

intensificação do efeito estufa, diminuição de óxidos de enxofre e mesmo de materiais 
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particulados, na atmosfera. Mais do que isso, tende a ser altamente rentável para o país, pois 

favorece a substituição de importações, gerando crescimento de renda e aumento do número de 

empregos (TEIXEIRA; TAQUIL, 2010). 

3.1.1. Biodiesel 

O biodiesel é a alternativa tecnologicamente mais viável de transformação de óleos 

vegetais para gerar um combustível capaz de fazer funcionar adequadamente um motor de 

combustão interna de ciclo diesel (GUARIEIRO, 2008). É um combustível renovável, 

tecnicamente competitivo, facilmente acessível e compatível com as necessidades de proteção 

ambiental. Não contém enxofre em proporções significativas; por isso, não contribui 

significativamente para a formação da chuva ácida. Seu uso tende a reduzir o percentual de 

CO2, o principal gás do efeito estufa na atmosfera, no ciclo de fixação fotossintética, para a 

produção da biomassa, e da combustão, para produção de trabalho (mecânico, elétrico etc.) 

(FEITOSA, 2012). 

A definição de biodiesel na mesma lei nº 11097 de 2005 é: “Biocombustível 

derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por 

compressão ou, conforme regulamento para outro tipo de geração de energia, que possa 

substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil” (www.planalto.gov.br). 

Segundo a Resolução da ANP n 7, de 19 de março de 2008, o biodiesel é definido como “um 

combustível composto de alquil ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivados de óleos 

vegetais ou de gorduras animais, conforme a especificação contida no Regulamento Técnico, 

parte integrante dessa Resolução” (DOMINGOS, 2010). 

O biodiesel, quimicamente, é uma mistura de ésteres monoalquílicos de ácidos 

graxos. A transesterificação de triacilgliceróis é o processo químico-industrial mais 

disseminado de fabricação (LÔBO, 2009). A reação de um triacilglicerol com um álcool de 

cadeia curta, em meio contendo um catalisador ácido, básico ou enzimático produz ésteres 

metílicos ou etílicos de ácidos graxos (biodiesel) e glicerina (coproduto) (MEHER, 2006). 

Na União Européia (UE), o biodiesel representa 82% da produção dos 

biocombustíveis, sendo o mais importante dentre eles. Atualmente, apesar do abrandamento do 

crescimento, em relação aos anos anteriores, a União Européia continua a ser o maior produtor 

de biodiesel, por bloco de países, a nível mundial (BERNARDO, 2010). Em 2016 a União 

Européia produziu 11,576 milhões de toneladas de biodiesel e, em 2017 a previsão é de 

21,119 milhões de toneladas (www.ebb-ue.org) (Figura 2). 

http://www.ebb-ue.org/
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Os Estados Unidos são o maior produtor de biodiesel do mundo, com 5,5 bilhões 

de litros, em 2016. O Brasil é o segundo maior produtor, com quase 4 bilhões de litros (um 

crescimento de 15% em relação a produção de 2014) e o maior consumidor, entre as nações. 

Porém, em 2016, a produção brasileira foi de 3,8 bilhões de litros de biodiesel, usados na 

formulação de 8% em mistura com o petrodiesel, apresentando um leve recuo (3,5%), em 

relação a 2015 (Figura 3). O biodiesel representou 1,1% da matriz energética brasileira, com 

48 unidades industriais produtoras instaladas, dentre as quais 37 usinas (92% da capacidade 

total instalada, em 2016) detentoras do selo de combustível social (www.mme.gov.br). 

 

Figura 2 - Produção de biodiesel na União Européia em 2016. 

 

Fonte: www.ebb.eu.orgtats.php modificada, acessado em 21 de novembro de 2017. 

 

Figura 3 – Produção de biodiesel no Brasil, de 2007 a 2016. 

 

Fonte: www.anp.gov.br, acessado em 21 de novembro de 2017. 
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A Medida Provisória MP 647/2014, de 28 de maio de 2014, convertida na Lei 

nº 13.033, de 24 de setembro de 2014, contribuiu para o crescimento da produção de biodiesel 

no Brasil (BRASIL, 2014). Conforme regulamentado, o diesel que era vendido nos postos pelo 

Brasil continha, em volume, 5% de biodiesel e 95% de diesel (B5). Em julho de 2014, o 

percentual subiu para 6% e entre novembro de 2014 a fevereiro de 2017 foi para 7%. Um novo 

horizonte de incrementos no uso do biodiesel foi estabelecido em março de 2017, conforme a 

Lei nº 13.263/2016, o percentual de mistura de biodiesel puro (B100) no diesel passou a ser de 

8% e, até março de 2018 será de 9% e, por fim, até março de 2019 de 10% (ANP, 2017). O 

Conselho Nacional de Política Energética poderá autorizar o aumento da proporção para até 

15%, após março de 2019, ao diesel de petróleo vendido nos postos de combustível 

(BiodieselBr, 2016) (Figura 4). A obrigatoriedade da adição de biodiesel ao diesel na matriz 

energética brasileira gera grandes estímulos de produção, também relacionados aos aspectos 

social, ambiental e econômico. 

 

Figura 4 - A evolução da proporção de biodiesel no diesel mineral no Brasil, de 2005 a 2019. 

 

Fonte: www.biodieselbr.com, acessado em abril 2016. 

 

As vantagens do biodiesel, nos aspectos técnicos e ambiental, de acordo com Corgo 

e Silva (2009), são: 

i. trata-se de uma fonte renovável de energia; 

ii. no Brasil, há muitas terras cultiváveis que podem produzir uma enorme variedade de 

oleaginosas, principalmente nos solos menos produtivos, com um baixo custo de 

produção; 

iii. é um ótimo lubrificante e pode aumentar a vida útil do motor;  

iv. tem risco de explosão baixo (precisa de uma fonte de calor acima de 150 °C para 

explodir); 

v. é de fácil transporte e fácil armazenamento, devido ao seu menor risco de explosão; 
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vi. possui teor médio de oxigênio em torno de 11% apresentando número de cetano superior 

ao diesel; 

vii. baixas emissões de particulados e de gases de efeito estufa; 

viii. contém quantidades insignificantes de enxofre, responsável pelas chuvas ácidas. 

O uso do biodiesel favorece a criação de empregos a montante e durante a produção 

traz benefícios ambientais, em relação aos combustíveis fósseis. Promove ainda o 

desenvolvimento da agricultura nas zonas rurais socialmente mais negligenciadas, criando 

empregos e evitando a desertificação (CORGO; SILVA, 2009). Por fim, uma das grandes 

vantagens do biodiesel é sua adaptabilidade aos motores do ciclo diesel, pois, diferentemente 

de outros combustíveis considerados limpos, como o gás natural e o biogás, a combustão do 

biodiesel não requer adaptação substantiva dos motores, configurando-se numa alternativa 

técnica capaz de mover a frota movida a diesel (RAMOS et al., 2003; PINTO et al., 2005 apud 

CARVALHO, 2011). 

Os principais desafios tecnológicos, econômicos e ambientais associados à 

produção industrial do biodiesel estão relacionados aos grandes volumes de glicerina, como 

subproduto, que só poderão ter mercado a preços relativamente baixos; todo o mercado de 

óleos-químico poderá ser afetado (Biodieselbr, 2016). 

O biodiesel tem menor poder calorífico (entalpia de combustão de pelo menos 10% 

menor) do que o do petrodiesel, emite maior quantidade de óxidos de nitrogênio (NOx) e tem 

maior densidade que o petrodiesel em regiões de clima frio (MURUGESAN et al., 2009 apud 

CARVALHO, 2011). 

Além dos desenvolvimentos científico e tecnológico, uma questão importante que 

permeia a utilização de biomassa para produzir combustível é o dilema da ameaça à segurança 

alimentar (SUAREZ, 2009). A utilização desordenada das reservas florestais pode ocasionar a 

extinção de espécies de fauna e flora, ou ainda, o esgotamento das capacidades do solo 

(Biodieselbr, 2016). 

No atual estado da arte, é provável que em muitos países ocorra a redestinação de 

áreas agrícolas para a produção de biomassa, em vez de alimentos, para atender a demanda de 

biodiesel. No Brasil, há várias opções viáveis para mitigar o problema da concorrência da 

biomassa energética versus alimentos, como o aproveitamento de áreas agricultáveis algo 

degradadas, no Centro-Oeste ou na Amazônia. De fato, o Brasil tem áreas de cultivo de 

biomassa para produção de biodiesel, mas a questão da competição com a produção de 

alimentos deve ser seriamente considerada (SUAREZ, 2009; Biodieselbr, 2016). Obviamente 

que o problema da ocupação da área agrícola degradada não exime a questão da 
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interconcorrência de outros fatores de produção, como mão-de-obra, capital, insumos agrícolas 

e água, com a agricultura de alimentos. 

Quanto ao armazenamento do biodiesel, os depósitos deverão ser de aço inox, aço-

carbono ou alumínio. Metais como o cobre, zinco, chumbo, bronze, latão e o estanho são atacados 

pelo biodiesel, dando origem a sedimentos (GOMES, 2006). 

Para a produção desse biocombustível, é possível utilizar um enorme número de 

espécies oleaginosas, fontes de alimentos ou não, com a intenção de se produzirem óleos vegetais, 

tais como soja, girassol, macaúba ou algas fotossintéticas, com significativo potencial para a 

produção de óleo. A produção de resíduos de origem animal ou vegetal, incluindo das florestas, 

também poderão fornecer recursos da biomassa para a produção de biodiesel. Outra excelente fonte 

de matéria-prima constitui-se dos óleos alimentares usados, na escala doméstica e industrial 

(DIYA’UDDEEN et al., 2012) (Figura 5). 

 

Figura 5 - Perfil nacional de matérias primas consumidas para produção de biodiesel – 

setembro 2017. 

 

Fonte: www.anp.gov.br, acessado em 22 de novembro de 2017. 

 

Deve-se mencionar, finalmente, que a maior parte do biodiesel na escala global é 

industrialmente sintetizada pelo processo de transesterificação de triacilgliceróis com metanol 

e catalisadores alcalinos homogêneos (SANTOS NETO, 2013). 

  

http://www.anp.gov.br/
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3.2 Transesterificação 

A transesterificação é considerada a rota química economicamente mais viável para a 

produção industrial de biodiesel, que leva a um produto final com características físicas e químicas, 

como viscosidade e índice de cetano, muito próximas às do petrodiesel (CARVALHO, 2011). De 

acordo com Tariq e colaboradores (2012), a transesterificação é definida por um mecanismo 

com uma sequência de três etapas consecutivas de reações reversíveis. A primeira etapa é a 

conversão de trigliceróis em digliceróis, seguida pela conversão de digliceróis a monogliceróis, 

e, finalmente, a conversão de monogliceróis, para a obtenção dos produtos finais: uma molécula 

de glicerol e três moléculas de ésteres (metílico ou etílico, dependendo do álcool utilizado), 

para cada triacilglicerol (SCHWAB, 1987; MEHER, 2006; UCHÔA, 2017), de acordo com as 

reações em série mostradas na Figura 6. A estequiometria da reação requer um mol de 

triacilglicerol para três de álcool. Entretanto, um excesso de álcool é utilizado para aumentar a 

conversão em ésteres (AGARWAL, 2007). A reação de transesterificação pode ser catalisada 

tanto por catalisadores homogêneos quanto heterogêneos – que podem ser ácidos ou básicos 

(ATADASHI et al., 2013). 

Diferentes tipos de alcoóis podem ser usados no processo de transesterificação, 

incluindo o etanol, o metanol, o propanol, o butanol e o amil-álcool (BERGEMANN et al., 

2013; SHARMA et al., 2013; UCHÔA, 2017); a escolha do álcool é determinante na 

composição do produto final (VIOMAR, 2013). As duas rotas, com metanol e com etanol são 

usadas na indústria, mas a com metanol é a mais comum, em razão do baixo custo, menor teor 

de água (a água tende a retardar a reação) e por suas propriedades físicas e químicas (UCHÔA, 

2017) mais favoráveis ao rendimento da reação, como a maior polaridade (FREEDMAN et al., 

1984). 

Devido à variedade de óleos que podem ser usados para a produção de biodiesel, as 

condições de reação são críticas, principalmente no que se refere ao tipo de catalisador e à 

ocorrência de água ou ácidos graxos livres (AGLs) nas matérias primas (KNOTHE et al., 2005). 

A água é um dos causadores de reações paralelas de saponificação, consumindo o catalisador e 

reduzindo a eficiência da reação de transesterificação; dependendo do catalisador, os ácidos 

graxos podem gerar sabões. Para que o processo de produção de biodiesel seja satisfatório, é 

preciso que o óleo vegetal utilizado contenha no máximo 0,5% de AGL, valor que é 

determinado pelo teor de acidez através de titulações básicas (PIMENTEL, 2015). 
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Figura 6 – Etapas da reação de transesterificação. 

 

FONTE: SILVA, 2014. 

 

Dos catalisadores para a transesterificação de triacilgliceróis com álcool de cadeia 

molecular curta (VIOMAR, 2013), os homogêneos mais usados são o hidróxido de sódio 

(NaOH) ou hidróxido de potássio (KOH), seguidos dos aquilatos metálicos (metóxido ou 

etóxido de sódio, metais sódio e ligas sódio-potássio (FUKUDA et al., 2001; CARVALHO, 

2011). 

A transesterificação sofre os efeitos das variações causadas pelo tipo de álcool, 

pelas proporções de álcool em relação ao óleo, pelo tipo de catalisador, pela proporção de 

catalisador, pela agitação da mistura, pela temperatura em que os reagentes são deixados a 

reagir (HANNA, 1999; CANAKCI; VAN GERPEN, 2001; ALVES, 2012). 

3.3 Catálise 

Aproximadamente 90% dos processos químico-industriais envolvem catalisadores 

em pelo menos uma de suas etapas. Até por razões ambientais, a catálise vem se tornando 

progressivamente mais importante. É considerado também, constituir um importante fator 

tecnológico de melhoria da qualidade de vida e do bem-estar social (SOMORJAI et al., 2005; 

FECHETE et al., 2012). 

A União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) define um catalisador 

como “um material estranho à estequiometria que, em pequenas quantidades, aumenta a 

velocidade de uma reação química, sem ser consumido ao longo do processo” (IUPAC, 1976). 

O catalisador é capaz de modificar a energia de ativação de uma reação química, sem que seja 
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alterado o seu equilíbrio, uma vez que este acelera tanto a reação direta quanto a inversa 

(SANTOS NETO, 2013). 

Existem dois tipos mais gerais de catálise: a catálise homogênea e a heterogênea. 

Na homogênea, os reagentes e o catalisador encontram-se na mesma fase, no mesmo estado de 

agregação. Na heterogênea, os reagentes e o catalisador encontram-se em fases diferentes; se 

sólido, o mecanismo fundamental inicia-se pela adsorção de moléculas nos sítios ativos da 

superfície do catalisador. A adsorção pode ser relativamente fraca, fenômeno denominado de 

adsorção física ou de Van der Waals, ou pode ser mais forte, denominada adsorção química ou 

quimissorção. A catálise enzimática é um tipo de catálise heterogênea, em que o catalisador é, 

necessariamente, uma enzima (PEREIRA, 2006). 

A catálise homogênea tem maior importância na escala industrial, pois os 

catalisadores são mais ativos, levam menos tempo para a transesterificação; os catalisadores 

heterogêneos são tecnologicamente mais interessantes para reações em óleos com maior teor 

de ácidos graxos livres (TARIG et al., 2012). 

Os catalisadores homogêneos usados para a produção de biodiesel são alcalinos ou 

ácidos. Os catalisadores alcalinos são mais adequados em óleos virgens, com baixo teor de 

ácidos graxos livres; uma elevada quantidade de ácidos livres causa a formação de sabão 

(Figura 7), que dificulta o processo de separação (SCHUCHARDT, 1998). 

 

Figura 7 - Reações secundárias da transesterificação de óleos vegetais por catálise básica 

formando sabões: (a) saponificação do éster formado e (b) neutralização dos ácidos graxos 

livres. 

 

FONTE: SCHUCHARDT, 1998. 
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Já os catalisadores ácidos heterogêneos são mais recomendados para reações de 

transesterificação em óleos de frituras, com alto índice de ácidos graxos livres. Os ácidos de 

Brönsted são os mais utilizados na catálise ácida. O mais investigado é o H2SO4, mas outros 

ácidos como HCl, BF3, H3PO4 e também ácidos sulfônicos têm sido investigados (LOTERO et 

al., 2005 apud UCHÔA, 2017). 

3.3.1. Catalisador homogêneo 

A catálise homogênea ainda prevalece industrialmente para a produção de 

biodiesel, por apresentar uma cinética rápida e permitir o uso de condições brandas de reação. 

Os catalisadores homogêneos mais utilizados são os hidróxidos e os metóxidos de sódio e 

potássio (ZANETTE, 2010). 

A retirada do catalisador homogêneo no fim do processo de produção do biodiesel 

é tecnicamente difícil e tende a majorar o custo do produto final. Além disso, a geração de 

grandes quantidades de resíduos e a dificuldade para reciclá-los torna os catalisadores 

homogêneos ambientalmente menos favoráveis (ZANETTE, 2010 apud CEOLIM, 2013). 

A separação final do catalisador homogêneo é complexa, tornando o processo mais 

difícil e, consequentemente, mais caro. Salienta-se também que para ajuste à especificação 

técnica do biodiesel produzido por via homogênea, uma proporção de água correspondente a 

3 vezes o volume de biodiesel produzido é empregada para purificação do produto final, 

aumentando o impacto ambiental e o custo de sua produção. Uma opção alternativa seria o uso 

de catalisadores que pudessem ser de alguma forma, separados do efluente industrial 

(GOLDANI, et al., 2008). 

Os catalisadores homogêneos básicos têm sido preferidos em processos industriais, 

por serem mais econômicos, devido ao processo ser conduzido em temperaturas mais baixas, 

os tempos de reação serem menores e a síntese realizada sob pressão atmosférica. Além disso, 

o rendimento reacional é elevado e sem etapas químicas intermediárias. Os catalisadores 

homogêneos mais comumente usados são: NaOH, CH3ONa, KOH, e CH3OK. O fator limitante 

do processo homogêneo é a purificação do biodiesel e não a sua produção em si. A perda na 

conversão em ésteres e a elevação dos custos do sistema são outras consequências deste 

problema. Do ponto de vista industrial, a produção de biodiesel via catálise básica homogênea 

tem outros inconvenientes: (i) requer etapas de lavagem e purificação do produto, para se chegar 

ao padrão de qualidade exigido; (ii) dificuldade de se remover sódio e potássio residuais e (iii)  

separação do biodiesel e do glicerol, etapa que ainda precisa ser otimizada, na linha da planta 

industrial (SEMWAL et al., 2011). 
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3.3.2. Catalisador heterogêneo 

A catálise heterogênea é uma opção tecnológica interessante, pois atende a 

demanda por processos menos poluentes e mais seletivos, em função das inúmeras vantagens 

sobre os catalisadores homogêneos clássicos: baixa ação corrosiva; fácil separação; poucos 

problemas na manipulação dos rejeitos industriais; fácil manuseio e possibilidade de 

reutilização do catalisador. Além disso, o catalisador heterogêneo permite minimizar os 

problemas relativos às etapas finais de purificação do biodiesel, reduzindo a ocorrência das 

reações indesejáveis de saponificação e permite redução e simplificação dos custos do processo 

pela diminuição do número de operações associadas (AKOH et al., 2007; CORDEIRO et al., 

2011 apud CARVALHO, 2011). 

Alguns óleos vegetais apresentam altos teores de ácidos graxos livres, o que 

compromete o uso da catálise básica. Os catalisadores heterogêneos ácidos são os substitutos 

mais promissores dos catalisadores homogêneos básicos, pois podem ser empregados na 

transesterificação de óleos vegetais com elevados teores de ácidos graxos livres e na catálise 

ácida in situ, ou seja, no óleo cru (CORDEIRO, et al., 2011). Para o Brasil, rotas tecnológicas 

que empreguem esses catalisadores são de relevância estratégica, na medida em que alguns 

óleos vegetais, principalmente os produzidos com matérias-primas de algumas palmeiras têm 

elevada quantidade de ácidos graxos livres, viabilizando, ainda, o uso de óleos residuais de 

frituras e de gorduras animais (MARCINIUK, 2007). 

São vantagens que colocam os catalisadores heterogêneos em destaque de 

interesses, para o direcionamento da pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico, em 

diversos setores, incluindo a produção de biodiesel (BORGES; DÍAZ, 2012). 

No grupo de catalisadores heterogêneos, há sólidos com sítios ácidos ou básicos ou 

bifuncionais, ácidos e básicos, ativos (CORDEIRO et al., 2011). Como exemplos de 

catalisadores heterogêneos comumente mencionados, têm-se as zeólitas, óxidos e sais 

inorgânicos, compostos de coordenação, resinas trocadoras de íons e líquidos iônicos, entre 

outros (CORDEIRO et al., 2011). Buscam-se, ainda, o desenvolvimento de materiais com 

propriedades químicas e físicas mais adequadas à preparação de novos catalisadores. Por 

premissa, os novos materiais devem ser relativamente de fácil obtenção, a partir de precursores 

naturalmente abundantes, terem custo baixo, serem passíveis de modificação e funcionalização 

por rotas químicas simples, para a adição de sítios ácidos ou básicos ou para a 

bifuncionalização, e mesmo por terem propriedades magnéticas, por exemplo, magnetização 
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espontânea que permita sua remoção do meio líquido pós-reacional com um campo magnético 

de magnitude moderada (MACEDO, 2015). 

A principal limitação dos catalisadores heterogêneos, até aqui, é que não são 

quimicamente tão eficientes quanto os homogêneos. Em geral, necessitam de condições 

experimentais mais severas ou tempos reacionais maiores para alcançarem valores de conversão 

comparáveis aos homogêneos (ALBUQUERQUE, 2008).  

As vantagens e desvantagens dos processos de catálise homogênea e heterogênea 

estão resumidas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Vantagens e desvantagens dos processos catalíticos: homogêneo e heterogêneo. 

Processos Vantagens Desvantagens 

Catálise Ácida Homogênea Boa atividade catalítica sob 

condições suaves. 

Não forma detergente e pode 

ser utilizada com matérias-

primas contendo grandes 

quantidades de ácidos graxos 

livres. 

Reação é mais lenta 

comparada a catálise básica 

homogênea. 

Problemas de corrosão. 

Separação e reutilização do 

catalisador não é usual. 

Catálise Básica Homogênea Elevada atividade catalítica. 

Ideal para óleos e gorduras 

com baixas quantidades de 

ácidos graxos livres. 

Baixo custo, amplamente 

disponível e não corrosiva. 

Possível formação de 

detergente. 

Não é adequado para 

matérias-primas com altas 

quantidades de ácidos graxos 

livres. 

O catalisador não é 

reutilizado e o procedimento 

requer muitas etapas de 

lavagem. 

 

Catálise Ácida Heterogênea Fácil separação e reutilização 

do catalisador. 

Altos custos para preparar o 

catalisador. 

Requer condições reacionais 

mais severas. 

Podem sofrer desativação. 

Catálise Básica Heterogênea Facilidade de purificação do 

produto. 

Minimiza a geração de 

efluentes. 

Catalisador pode ser 

reutilizado. 

Pode apresentar lixiviação 

dos sítios ativos. 

Altos custos de síntese do 

catalisador. 

Catálise Enzimática Fácil separação. 

Produz biodiesel e glicerina 

com alta pureza. 

Condições reacionais suaves. 

Altos custos opracionais. 

Sensível ao metanol, o qual 

pode desativar a enzima. 

Fonte: UCHÔA, 2017 adaptado. 

 

Os catalisadores sólidos que podem vir a substituir, com eficiência química pelo 

menos equivalente, os homogêneos líquidos, ácidos ou básicos, na reação de transesterificação 

e requerem ainda ampla pesquisa e desenvolvimento. Schuchardt et al. (1998) reportaram uma 

família de bases não-iônicas, as guanidinas, inicialmente usadas para catálise homogênea e que, 

posteriormente, foram heterogeneizadas e utilizadas em reatores contínuos. Altas conversões 

foram obtidas, mas os catalisadores precisaram ser ativados com metóxidos, o que os tornavam 

industrialmente inviáveis; o uso direto de metóxidos como catalisadores homogêneos seria mais 

vantajoso (SCHUCHARDT et.al., 1998). 
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A maioria dos catalisadores são óxidos alcalinos suportados. Monteiro e Cruz 

(2004) avaliaram as seguintes misturas de óxidos heterogêneos, ZrO2-SiO2, KOH/ZrO2-SiO2, 

C2O3-SiO2, M2O5-SiO2, Na2O-SiO2, La2O3 (10%)-MCM-41, MgO (10%)-MCM-41, BaO 

(10%)-MCM-41, CaO e MgO e suas ações como catalisadores na transesterificação de 

triacilgliceróis de óleo de soja, em 8 h de reação a 70 ºC, com razões de massa metanol:óleo de 

soja:catalisador de 4,5:6,0:0,3. As melhores conversões, de 81 %, em ésteres metílicos foram 

conseguidas com La2O3 (10%)-MCM-41, com Na2O-SiO2 76 %,com CaO, 67 % (PINTO et al.; 

2005).  

Os catalisadores heterogêneos devem ter estabilidade (química e térmica), boa 

acessibilidade e porosidade, fato que pode ser evidenciado pela ancoragem dos grupos 

orgânicos em seus sítios ativos, além disso, podem ser recuperados e reaproveitados. Os 

catalisadores nanoestruturados têm relativamente maior superfície de contato, que favorece a 

exposição dos reagentes no sítio ativo, produzindo maiores rendimentos químicos, em situações 

reacionais mais brandas (ABREU et al., 2005). 

Os óxidos de nióbio e seus derivados foram descritos como um catalisador 

compatível para várias reações orgânicas (GUO et al., 1993; GONZALEZ et al., 2000 apud 

CARVALHO, 2016). Brandão e colaboradores (2009) descreveram a utilização do óxido de 

nióbio amorfo na reação de esterificação do óleo de soja, obtendo um rendimento máximo de 

apenas 36% após 60 min de reação, e um rendimento de apenas 3% para a reação de 

transesterificação do mesmo óleo. As propriedades, métodos de síntese e aplicações das 

nanoestruturas de pentóxido de nióbio e seus filmes finos foram descritas em células solares e 

diodos emissores de luz, dispositivos de detecção em geral, baterias e supercapacitores, além 

de dispositivos eletrocrômicos (RANI et al., 2014). 

Carvalho (2011) sintetizou biodiesel por transesterificação etílica em diferentes 

matérias primas lipídicas empregando óxido de nióbio (Nb2O5; área superficial, 152 m2 g-1; 

volume de poro, 0,250 cm3 g-1 e diâmetro médio de poro, 0,659 Å) impregnado com elevado 

teor de sódio, como catalisador heterogêneo. O óxido de nióbio impregnado com sódio 

apresentou uma área superficial de 0,74 m2 g-1, um volume de poro de 0,006 cm3 g-1 e diâmetro 

médio de poro 3,275 Å. A proporção de catalisador utilizado no experimento foi de 10% em 

massa em relação à massa de material graxo utilizada. Os ensaios foram conduzidos em 

condições fixas de temperatura a 78,5 ºC, razão molar óleo:etanol variando, dependendo da 

matéria prima e 5 h de reação. Os resultados obtidos revelaram que o catalisador modificado 

levou a conversões maiores do que 90%. A reutilização do catalisador foi determinada por meio 
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de bateladas consecutivas, resultando em conversões similares à primeira reação (

CARVALHO, 2011 apud PIMENTEL, 2015). 

Dentre os produtos utilizados como sólidos básicos para produção de biodiesel, os 

óxidos de metais alcalinos terrosos, especialmente óxido de cálcio são mais interessantes, por 

apresentarem basicidades relativamente elevadas, baixa solubilidade em metanol e 

possibilidade de serem sintetizados a partir de matérias-primas de baixo custo, como calcário e 

hidróxido de cálcio (ZABETI et al., 2009). Kouzu e colaboradores (2009) relataram que CaO 

obtido a partir de calcinação do calcário em pó, (CaCO3) a 900 °C por 1 h 30 min em fluxo de 

gás hélio foi catalisador eficiente para transesterificação de triacilgliceróis de óleo de soja 

refinado. O rendimento da reação foi de 93% após 1 h de reação em refluxo na temperatura de 

ebulição do metanol, mediante emprego de uma razão molar óleo:metanol de 1:12. No entanto, 

o produto final da reação apresentou teor de 3.065 ppm de cálcio (KOUZU et al., 2008), valor 

muito superior aos estabelecidos pelos padrões nacionais e internacionais que definem as 

especificações de qualidade do biodiesel (ANP: teor máximo de Ca 5 ppm). 

Além disso, o CaO, catalisador sólido básico tem algumas vantagens: longo tempo 

de ação, alta atividade química e requer moderadas condições reacionais (PINTO et al., 2005). 

A velocidade de reação, entretanto, é considerada muito baixa para produzir biodiesel (LIU et 

al., 2008; HELWANI et al., 2009 apud UCHÔA, 2017) 

3.4. Óxido de nióbio 

O nióbio é o elemento de número atômico 41, da tabela periódica dos elementos 

químicos, e é classificado como metal de transição. A densidade do metal é de 8,57 g cm-3 e 

dureza 6, na escala de Mohs (de um a dez; o limite máximo da escala é atribuído ao diamante). 

Outras propriedades químicas do metal nióbio: em condições normais de temperatura e pressão 

(CNTP, ou seja, a 273,15 K – 0 ºC e pressão de 105 Pa), encontra-se no estado sólido da matéria, 

seu ponto de fusão ou derretimento é de 2468 ºC e seu ponto de ebulição ou de evaporação é 

de 4744 ºC (DNPM, 2010). 

O nióbio tem forte afinidade geoquímica com o tântalo; são estreitamente 

associados e encontrados juntos na maioria das rochas e minerais em que ocorrem. Na natureza, 

há mais de 90 espécies minerais de nióbio e tântalo conhecidas, das quais se pode destacar, com 

suas respectivas composições químicas, a série columbita-tantalita (Fe, Mn)(Nb, Ta2)O6, com 

teor máximo de 76% de Nb2O5; o pirocloro (Na3, Ca)2 (Nb, Ti)(O,F), com teor máximo de 71% 

de Nb2O5; o bariopirocloro (Ba, Sr)2 (Nb, Ti)2 (O, OH)7, com teor máximo de 67% de Nb2O5; 
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a loparita (Ce, Na, Ca)2 (Ti, Nb)2 O6, com teor máximo de 20% de Nb2O5 e a pandaíta (Ba, Sr)2 

(Nb, Ti, Ta)2 (O, OH, F)7 (DNPM, 2010). 

A columbita-tantalita e o pirocloro, que, por simplificação utilizam-se da 

terminologia química Nb2O5, são as principais fontes de nióbio no Brasil e no mundo. 

A columbita-tantalita é encontrada comumente associada aos pegmatitos, ou seja, 

são membros finais ao magma granítico, que não entram na rocha primeiramente cristalizada. 

Além disso, trata-se de rocha plutônica, resfriada lentamente abaixo da superfície terrestre (os 

magmas vulcânicos, como os basaltos, extravasam e resfriam rapidamente), dando origem a 

cristais que podem atingir metros de comprimento; podem mesmo superar os 20 mm de largura. 

Nos pegmatitos, encontra-se uma gama de minerais como quartzo, feldspato, mica, terras-raras, 

gemas (água marinha e topázio, por exemplo), além dos minerais, estanho (cassiterita), 

tungstênio (wolframita) e a columbita-tantalita (DNPM, 2010). 

O pirocloro encontra-se em carbonatitos associados às intrusões alcalinas do 

cretáceo superior, da era mesozóica. Os carbonatitos costumam conter um ou mais dos 

seguintes minerais: nióbio, níquel, cobre, titânio, vermiculita, apatita (fosfato), terras-raras, 

barita, fluorita, além dos minerais nucleares tório e urânio (DNPM, 2010). 

Até o final dos anos de 1950, o nióbio era obtido como subproduto do tratamento 

das columbitas e tantalitas, minerais pouco abundantes, implicando elevado preço e uso restrito 

a um tipo de aço inoxidável e algumas superligas. Com as descobertas de significativas reservas 

de pirocloro no Brasil e no Canadá e com sua viabilização técnica, houve uma transformação 

radical nos aspectos de preços e disponibilidade (MME, 2012). O Brasil tem as maiores reservas 

mundiais de nióbio (Araxá, no estado de Minas Gerais, Catalão e Ouvidor, no estado de Goiás), 

seguido pelo Canadá (Saint Honoré, na província francófona do Quebec e Ontário), Austrália 

(província da Austrália Ocidental), Egito, República Democrática do Congo, Groenlândia 

(território pertencente a Dinamarca), Rússia (Sibéria), Finlândia, dentre outros. É também o 

maior produtor mundial da substância, representando mais de 95% do total mundial (DNPM, 

2013). 

As reservas lavráveis de nióbio no Brasil estão nos estados de Minas Gerais, 

Amazonas, Goiás, Rondônia e Paraíba. Em Minas Gerais, as principais encontram-se em Araxá, 

com dimensão equivalente a 400,7 Mt de minério pirocloro [(Na, Ca)2 Nb2O6 (OH, F)]; em 

Goiás, as principais reservas estão em Catalão, com reserva lavrável de 95,7 Mt de minério 

pirocloro: no Amazonas, o depósito de Pitinga tem reserva lavrável de 170,2 Mt de minério 

columbita-tantalita e, de modo menos representativo, o estado de Rondônia com reservas 
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lavráveis de 5,8 Mt e teores variando em média de 0,23% a 1,85% de Nb2O5 contido (DNPM, 

2013). 

O interesse em aplicações da nióbia (Nb2O5) como catalisador vem crescendo 

consideravelmente, em razão da sua potencial aplicabilidade nos mais diversos campos da 

indústria (NOWAK; ZIÓLEK, 1999). A catálise heterogênea é um deles, sendo uma área 

grande para eventual aplicação desses compostos de nióbio. 

O elemento químico nióbio exibe propriedades especiais, que nenhum de seus 

vizinhos da tabela periódica tem, tais como estabilidade e forte interação do suporte com o 

metal, características importantes para um catalisador. Isso ocorre apesar de existirem poucas 

diferenças da eletronegatividade e do raio iônico entre o nióbio e seus vizinhos (vanádio, 

zircônio, molibdênio) da tabela periódica (ZIÓLEK et al., 2003 apud SANTOS NETO, 2013). 

As funções de compostos de nióbio em catálise podem ser: promotor ou fase ativa; 

catalisador ácido sólido; material redox e suporte. A nióbia suportada tem sido utilizada como 

catalisador e como modificadora de propriedades metálicas. Óxidos de nióbio aumentam 

notavelmente a atividade catalítica e prolongam a vida de catalisadores, quando são adicionados 

em pequenas quantidades como promotores (BURCH; SWARNAKAR, 1991). 

O óxido de nióbio amorfo aumenta o grau de cristalinidade e forma fases mais 

estáveis de Nb2O5 entre 300 ºC e 1000 ºC. Jheng e colaboradores (1991) mostraram uma 

diminuição muito grande da área específica do óxido de nióbio em função do aumento da 

temperatura, devido à formação de grandes cristalitos de Nb2O5, ou seja, devido ao aumento do 

seu diâmetro (JHENG et al., 1991 apud SILVA, 2010). 

O Nb2O5.nH2O é conhecido por sua forte acidez superficial, mesmo em água. A 

liberação das águas das intercamadas por tratamento térmico pode causar perda de 

cristalinidade do ácido nióbico, ocasionando aumento da área específica, aumentando a 

atividade catalítica, o que justifica a utilização de pré tratamento por calcinação (DE LA CRUZ, 

2004 apud DOMINGOS, 2010). Nowak e Ziolek (1999) afirmam que essa acidez aumenta com 

o tratamento do óxido a temperaturas entre 100 ºC e 300 °C e diminui a temperaturas superiores 

a 500 °C, devido à perda das moléculas de água na superfície. Como unidade estrutural o óxido 

de nióbio amorfo Nb2O5.nH2O tem o octaedro distorcido (NbO6), o pentaedro (NbO7) e o 

hexaedro (NbO8), que começa a cristalizar em baixas temperaturas, desde aproximadamente 

500 ºC, mas, a cristalização ocorre mais rapidamente em altas temperaturas, até 

aproximadamente 830 ºC (JHENG et al., 1991; NOWAK; ZIOLEK, 1999). A transição 

cristalográfica ocorre mais rapidamente a altas temperaturas (acima de 1000 ºC), com 

aquecimento por 4 h, pela completa conversão da forma pentagonal para a hexagonal. Acima 
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de 1000 ºC, a forma hexagonal é a termodinamicamente mais estável. Essas transições 

cristalográfico-estruturais acontecem lentamente, são irreversíveis, e em temperaturas que 

ainda não estão bem definidas (JHENG et al., 1991; NOWAK; ZIOLEK, 1999 apud SILVA, 

2010). 

Gonçalves e colaboradores (2010) estudaram na esterificação a reatividade dos 

ácidos láurico, palmítico, esteárico, oléico, linoleíco com metanol, utilizando ácido nióbico em 

pó como um catalisador heterogêneo. A conversão de ácido oléico em oleato de metila foi de 

aproximadamente 75%. As condições utilizadas no experimento foram: temperatura 150 °C; 

razão molar metanol:ácido graxo 2:1 e 20% de catalisador (GONÇALVES et al., 2010 apud 

SANTOS NETO, 2013). 

3.5. Terras raras (ETR) 

Os elementos terras raras (ETR) compõem um grupo de elementos químicos da 

série dos lantanídeos (número atômico entre 57 e 71), começando por lantânio (La) e 

terminando por lutécio (Lu), acrescidos do escândio (Sc) e do ítrio (Y). A aparência terrosa de 

seus óxidos levou a denominação de “terras”. O termo “raras” surgiu em razão de apresentarem 

propriedades químicas muito similares, de terem sido apenas conhecidos em minerais oriundos 

da Escandinávia e por serem de difícil separação química. De fato, na crosta terrestre, alguns 

ETR ocorrem em proporções similares às do cromo, níquel, cobre ou chumbo. Estão contidos, 

principalmente, nos minerais dos grupos da bastnaesita (Ce, La)CO3F, monazita (Ce,La)PO4, 

argilas iônicas portadoras de terras raras e xenotímio (YPO4). As maiores reservas de 

bastnaesita estão na China (Baotou) e nos Estados Unidos da América (Mountain Pass). No 

Brasil, Austrália, Índia, África do Sul, Tailândia e Siri Lanka, os ETR ocorrem na monazita e 

em areias com outros minerais pesados como a ilmenita, zirconita e rutilo. Destacam-se os 

importantes depósitos de ETR em carbonatitos, como em Araxá, MG, Catalão, GO, Mato Preto, 

PR e Anitápolis, SC (DNPM, 2010). 

A China tem cerca de 40,52 % das reservas mundiais de terras raras, seguida pelo 

Brasil (16,21%) e Estados Unidos da América (9,58%). A China também continua na liderança 

da produção mundial, com mais de 87% dos óxidos de terras raras produzidos em 2012 (95% 

em 2011). Porém, a China consome mais de 67% da produção mundial, seguida pelo Japão, 

EUA e Alemanha. Embora haja muita pesquisa sobre o assunto, não há substitutos eficientes 

para os diversos usos tecnológicos dos ETR (DNPM, 2013). 

No fim de 2012, o DNPM aprovou novas reservas lavráveis em duas áreas em 

Araxá, MG, com 14,20 Mt e 7,73 Mt de óxidos de terras raras contidos, teores de 3,02% e 
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2,35%, respectivamente, e uma área em Itapirapuã Paulista, com 97,96 mil toneladas de óxidos 

de terras raras contidos, teor de 4,89%, elevando o Brasil à posição de segundo maior detentor 

mundial de reservas de ETR, logo após a China. As empresas que detêm essas reservas são: 

CBMM – Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia (14 Mt de reservas lavráveis), 

CODEMIG – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (8 Mt de reservas 

lavráveis) e Vale Fertilizantes S.A. Outras reservas pertencem à Mineração Terras Raras (6 Mt 

de reservas medidas, com teor de 0,5% de óxidos de TR, num total de 30 mil toneladas contidas, 

em processo de reavaliação), Indústrias Nucleares do Brasil (INB; 609 mil t de reserva lavrável, 

com teor de 0,103% de monazita, com 422 t contidas) e Vale S.A (17,2 mil toneladas de TR de 

reservas medidas e indicadas, contendo 57% de monazita, equivalente a 9,7 mil t). Reservas 

ainda não aprovadas pelo DNPM encontram-se na província mineral de Pitinga, em Presidente 

Figueiredo, AM, com 2 Mt de xenotímio e teor de 1% de ítrio) e Catalão, GO, onde a Vale é 

proprietária de um depósito com 32,8 Mt de reservas lavráveis com teor médio de 8,4% de 

óxidos de terras raras contidos e teores de urânio e tório inferiores a 0,01% (LAPIDO-

LOUREIRO, 2003 apud DNPM, 2014). No rejeito da mineração de nióbio da CBMM, em 

Araxá, estão concentradas quantidades importantes de terras raras, com grande potencial de 

aproveitamento (DNPM, 2013). 

 Os principais minerais de terras-raras, de valor comercial, são a monazita, a 

bastnaesita [(Ce, La)CO3F] e o xenotímio (YPO4). A monazita é um mineral raro de fosfato 

raro com uma composição química de [(Ce, La, Nd, Th) (PO4, SiO4)]. Sua fórmula química 

revela que o cério, o lantânio, o neodímio e o tório podem se substituir na estrutura do mineral; 

e também ocorre a substituição de sílica por fosfato. Monazita é parte de várias séries de 

soluções sólidas com outros minerais (geology.com; 2017). 

 O mineral monazita contém um significativo teor de tório (pode variar de 0,1 a 35%, 

sendo que em muitos minerais comerciais o teor está entre 6 e 12%) e quantidades menores de 

urânio (até 1,5 massa%). A bastnasita é um fluorcarbonato de terras-raras [(ETR)FCO3]. Sua 

composição é parecida com a da monazita, exceto que o tório está presente em menor 

proporção, geralmente <1%. Os elementos de terras-raras predominantes, nos dois minerais, 

são os leves (lantânio, cério, praseodímio, neodímio e samário) que representam cerca de 90%. 

O restante, ou seja, os 10%, é constituído pelos minerais pesados. Geralmente ocorre em 

pequenos grãos isolados, como um mineral acessório em rochas ígneas e metamórficas, como 

granito, pegmatita, xisto e gneis. Esses grãos são resistentes às intempéries e tornam-se 

concentrados em solos e sedimentos descendentes da rocha hospedeira. Quando em 

concentrações suficientemente altas, são extraídos pelo conteúdo de terras raras e tório. O 
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xenotímio é um fosfato de ítrio e terras-raras pesadas, [(ETR) PO4], fisicamente muito 

semelhante e que ocorre associado à monazita. A diferença é a relação porcentual entre os 

lantanídeos, pois enquanto que na monazita a predominância é do grupo de terras-raras leves; 

na xenotíma é do grupo das terras-raras pesadas. A xenotíma é a melhor fonte de terras-raras 

pesadas, contêm cerca de 35% de terras-raras pesadas e somente cerca de 16% de terras-raras 

leves. A Tabela 2 mostra a composição típica da monazita, da bastnaesita e da xenotíma 

encontradas no Brasil (ALBANEZ, 1996). 

 

Tabela 2 – Composição média dos minerais; monazita, bastnaesita e 

xenotíma encontradas no Brasil. 

 

Fonte: Albanez, 1996. 

 

Existem três tipos de monazita, a saber: a) tipo praia, b) tipo rocha e c) tipo minério. 

A do tipo praia é encontrada em depósitos sedimentares, originários da desagregação de rochas 

ígneas e metamórficas. Geralmente, ocorre como areia escura devido à presença de minérios 

tais como, ilmenita, zircônia e rutilo. Esse tipo de monazita é o melhor, tanto em qualidade 

como em quantidade de terras-raras. As reservas brasileiras estão distribuídas ao longo do litoral 

entre o Rio de Janeiro e o Maranhão. Como são minerais economicamente exploráveis, pode-

se dizer que a monazita seja quase sempre derivada como subproduto da produção de minerais 

que contêm titânio e zircônio. A monazita tipo rocha é encontrada nos leitos e aluviões de vários 

rios do Brasil. Ocorre nos pegmatitos do Nordeste, em Governador Valadares (MG) e na Serra 
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dos Pirinéus (GO). A presença de quartzo e outros minerais associados nos mesmos cristais, 

desse tipo de monazita, tornam seu processamento possível, economicamente, somente pelo 

ataque ácido. A produção, em bases comerciais, da monazita tipo rocha ou aluvião é viável 

somente como subproduto de outros minerais que estejam associados. O minério tem baixo teor 

de terras-raras, cerca de 13% em óxidos de lantanídeos (M2O3; M = lantanídeo). Está, 

geralmente, associada a outros minérios como goiazita e goethita. Ocorre em Araxá, MG 

(ALBANEZ, 1996). 

A demanda pelos ETR vem se intensificando devido ao uso diversificado em 

setores de alta tecnologia da indústria: catalisadores para refino do petróleo, partes de veículos 

automotores, baterias para carros híbridos, ímãs permanentes para motores miniaturizados, telas 

planas de televisão e de computadores, lasers, polimento de vidros, cerâmica (DNPM, 2010). 

O cério tem aplicação em diversos tipos de indústria, como o de metalúrgica, de 

cerâmica e vidros e na catálise. Entre as formas mais empregadas industrialmente de cério, o 

óxido e o mischmetal, uma liga metálica, que tem o cério como seu principal constituinte; em 

torno de 50%, é produzido por eletrólise do cloreto. A Tabela 3 mostra a composição típica do 

mischmetal. Os elementos de terras-raras mais empregados são os "leves": cério, lantânio, 

neodímio e praseodímio. Os dois primeiros são produzidos com alto grau de pureza, em grande 

escala. Devido à grande variedade de aplicações tecnológicas dos elementos de terras-raras, 

tanto na sua forma pura quanto natural, será restringido aqui somente a alguns aspectos da 

aplicação do óxido de cério. Dar-se-á ênfase à catálise química, principalmente, na utilização 

deste composto como promotor em catalisadores de exaustão (QUEIROZ, 1982 apud 

ALBANEZ, 1996). 

  



40 

 

Tabela 3 – Composição química do mischmetal. 

 

Fonte: QUEIROZ, 1982. 

 

Na indústria cerâmica, o CeO2, pode ser utilizado como aditivo opacificante para 

azulejos brancos, ou apenas para produzir efeitos estéticos, nos esmaltes que protegem os 

metais, pois apresenta bom índice de retração, de aproximadamente 2,2 (ZrO2 = 2,0 e TiO2 = 

2,6), alta estabilidade térmica e, existe somente em uma forma cristalina. Além disto, pode ser 

utilizado como estabilizador da constante dielétrica de outros óxidos como o óxido de titânio; 

como estabilizador de fases, para o óxido de zircônio, ZrO2. A adição de 12 mol % de CeO2 no 

ZrO2 produz um material com elevada dureza e boa resistência mecânica. Em materiais 

vitrocerâmicos, por exemplo, em restaurações dentárias, que devem imitar o mais possível, a 

aparência natural dos dentes. Nesse caso, o CeO2 é adicionado em quantidades muito pequenas, 

0,1% em peso, para proporcionar a fluorescência requerida nos materiais de fluorossilicatos 

(ABRÃO, 1994 apud ALBANEZ, 1996). 

Na catálise, podem-se citar alguns exemplos de catalisadores que incluem o cério 

em sua composição, como os para a síntese de compostos orgânicos, os de craqueamento de 

petróleo, catalisadores para combustão, catalisadores para oxidação do óxido de enxofre e os 

catalisadores para controle dos gases de exaustão de veículos automotivos. Para esta última 

aplicação, as características do CeO2 são: alta área superficial específica e boa estabilidade 

térmica. Outro exemplo interessante da utilização do cério em catálise é sua aplicação nos 

revestimentos dos fornos caseiros onde este elemento entra na composição dos catalisadores de 

oxidação dos hidrocarbonetos (QUEIROZ, 1982).  

O hidróxido de cério III, Ce(OH)3, oxida facilmente a hidróxido de cério IV, 

Ce(OH)4, facilmente na presença de peróxido de hidrogênio (H2O2) ou simplesmente em ar. O 
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precipitado formado é amorfo, difícil de filtrar, convertendo-se a óxido de cério IV hidratado, 

CeO2.2H2O, durante o processo de secagem. Esse é o material comercial conhecido como 

“óxido de cério hidratado”, disponível em vários graus de pureza. Comporta-se quimicamente 

como o óxido de cério IV (KILBOURN, 1990 apud ALBANEZ, 1996). 

O carbonato de cério, Ce(CO3)3.nH2O, pode ser obtido a partir da decomposição do 

tricloroacetato ou do carbonato de sódio. As condições de precipitação e do processo de 

secagem determinam o teor de água que estará contido no sólido. Por decomposição térmica, 

formam-se primeiramente as espécies hidróxi-carbonato, oxicarbonato e, em temperatura 

próxima a 550 ºC, o óxido de cério (CeO2) (ALBANEZ, 1996). 

O nitrato de cério, Ce(NO3).6H2O, é o sal de cério mais comum. Decompõe-se a 

óxido, por calcinação. Uma das aplicações do nitrato é a impregnação de sólidos porosos, para 

obtenção do óxido de cério in situ (ALBANEZ, 1996). 

O fluoreto de cério hidratado pode ser preparado por precipitação. O sal anidro pode 

ser obtido por desitratação controlada do CeF3.nH2O, um dos precursores do cério metálico 

(ALBANEZ, 1996). 

O óxido de cério III (Ce2O3) pode ser preparado em condições fortemente redutoras, 

porém é instável em ar e água, convertendo-se facilmente a óxido de cério IV (CeO2) 

(KILBOURN, 1990). 

O óxido de cério IV, CeO2 é o mais estável entre os lantanídeos e tem uma das mais 

altas energias de formação para um óxido. Pode ser obtido pela calcinação do hidróxido de 

cério III ou qualquer dos vários sais de cério e oxiácido, como oxalato, carbonato ou nitrato. A 

coloração do óxido varia de acordo com a pureza, tamanho e formato da partícula. Pode ser 

branco quando muito puro; bege claro, quando puro, podendo variar para amarelo ou amarelo 

escuro, quando aquecido ou com traços de praseodímio. É cristalino e muito difícil de 

solubilizar com ácidos ou hidróxidos. Pode ser dissolvido por ácidos na presença de agentes 

redutores como H2O2 ou hidroxilamina. O ácido sulfúrico concentrado e quente transforma o 

óxido em Ce(SO4)2, sendo uma das maneiras de se obter Ce IV em solução (ALBANEZ, 1996). 

O óxido de cério tem a estrutura da fluorita com grande energia reticular cristalina. 

Os materiais empregados como catalisadores heterogêneos deverão ter sempre alta 

área superficial. Daí a importância de se obter sólidos com alta área superficial no campo da 

catálise. A razão catalítica (moléculas produzidas por segundo) é proporcional à área ativa 

disponível (ALVERO et al., 1984; RAO et al., 1966). 

Como exemplos do que foi reportado por Alvero, Rao e colaboradores, Le Loarer 

(1987) afirma que obteve CeO2 com área superficial entre 100 m²∕g e 150 m²∕g, por 
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autoclavagem do hidróxido de cério, seguida de calcinação a 350 ºC e 450 ºC, que cai para 

15 m²∕g quando a temperatura de calcinação aumenta para 900 ºC. Powell e colaboradores 

(1988) obtiveram um produto, por “spray dryer”, que após calcinação a 800 ºC apresentou área 

superficial específica de 20 m²∕g. Alvero e colaboradores (1984) obtiveram CeO2 a partir da 

precipitação do nitrato de cério com amônia, seguida de calcinação a 600 ºC, com superfície 

específica de 30 m²∕g. Fierro e colaboradores (1985) obtiveram CeO2 por decomposição 

térmica. O óxido apresentou área superficial específica de 60 m²∕g, quando calcinado a 600 ºC 

e 14 m²∕g na temperatura de 800 ºC (ALBANEZ. 1996). 

Ao se observar os valores das áreas superficiais específicas obtidos por esses 

pesquisadores citados anteriormente e as temperaturas utilizadas nos tratamentos térmicos, 

observa-se que, se a temperatura é menor do que 500 ºC, a área superficial específica é bastante 

elevada, para temperaturas acima de 500 ºC ocorre um decréscimo bastante acentuado da área 

superficial.  

Mais recentemente, alguns pesquisadores, como Yu e colaboradores (2011), 

relataram os resultados dos efeitos da temperatura de calcinação sobre o óxido de cério (IV) 

(CeO2) impregnado com uma base de Lewis, o óxido de cálcio (CaO), que tem atividade 

catalítica conhecida na reação de transesterificação de biodiesel. Thitsartarn e Kawi (2011) 

relataram que nos seus experimentos, a melhor proporção de CaO.CeO2 foi de 1:1 na 

temperatura de 650 ºC de calcinação, formando 97,5% de ésteres, ou seja, biodiesel. Afirmaram 

também que a área de superfície específica diminuiu ligeiramente quando a temperatura de 

calcinação passou de 500 ºC para 650 ºC e, diminuiu significativamente quando essa 

temperatura passou de 650 ºC para 750 ºC (THITSARTARN; KAWI, 2011). 

Zheng e colaboradores (2017) relataram que a menor atividade catalítica do Ca.Ce 

foi por calcinação a 700 ºC e, de 800 ºC a 1000 ºC, a atividade catalítica diminuiu gradualmente 

enquanto a estabilidade do catalisador melhora. Com o aumento da temperatura de calcinação 

a área de superfície específica e o volume dos poros diminuem significativamente e o tamanho 

médio do cristalito de CaO aumenta. Esses fatores reduzem os sítios catalíticos ativos 

diminuindo a atividade catalítica. Considerando a atividade catalítica e a estabilidade do 

catalisador, a melhor temperatura de calcinação foi de 800 ºC (ZHENG et al., 2017). 
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3.6.  Magnetita 

A magnetita (Fe3O4) é um mineral ferrimagnético que contém ferro em dois estados de 

oxidação, Fe2+ e Fe3+ (SILVA et al., 1994; SANTANA et al., 2008 apud OLIVEIRA, FABRIS; 

PEREIRA, 2013). É uma fonte importante de minério de ferro. É um óxido com estrutura de 

espinélio invertida, com os íons O2- coordenados tanto a íons Fe2+ e Fe3+, nos sítios de 

coordenação octaédrica, quanto a íons Fe3+ em coordenação tetraédrica (Figura 8) 

(SCHWERTMANN; CORNELL, 2000 apud OLIVEIRA; FABRIS; PEREIRA, 2013). Os íons 

Fe3+ são divididos igualmente entre as posições tetraédricas e octaédricas e os íons Fe2+ ocupam 

sítios de coordenação octaédrico. Os íons Fe²+ respondem pela magnetização de saturação 

(OLIVEIRA, FABRIS, PEREIRA, 2013). Possui estrutura cristalográfica de rede cúbica de 

face centrada, em que cada célula unitária é formada por sítios tetraédricos e octaédricos 

(CICCOTTI, 2014). Costa et al. (2011) afirmam que a magnetita apresenta importantes 

características para uso em reações do tipo Fenton, pois o Fe2+ tem importante papel como 

doador de elétrons. Além disso, os sítios octaédricos na estrutura da magnetita acomodam os 

íons Fe2+ e Fe3+ e, por isso, o Fe2+ pode ser reversivamente oxidado (COSTA et al., 2011) 

(Figura 9). 

 

Figura 8 – O mineral e estrutura cristalina da magnetita. 

 

Fontes: Entendendo Geologia, 2012; OLIVEIRA; FABRIS; PEREIRA, 2013. 
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Figura 9 - Espectro Mössbauer característico da magnetita à temperatura ambiente. 

 
Fonte: CARIOCA, 2010 

 

A magnetita é um mineral de estrutura ferrimagnética (com magnetização espontânea) 

de ampla ocorrência no geoambiente, estando presente em rochas ígneas, sedimentares e 

metamórficas. É a pedra-ímã mais magnética de todos os minerais conhecidos (CICCOTTI, 

2014). Trata-se do óxido de ferro principal do rejeito de mineração de fosfato. Em algumas 

dessas rochas, é o principal constituinte e pode formar grandes corpos de minério (BORGES, 

2006). Por ser não tóxico aos mamíferos permite fácil manipulação, diretamente, do material. 

É de baixo custo e de ampla aplicabilidade, o que a torna um dos principais sistemas oxídicos 

em estudo no campo das nanopartículas magnéticas (CICCOTTI, 2014). É muito interessante 

também para a indústria eletrônica (produção de cabeça reprodutora de som e vídeo). Seu uso 

industrial abrange áreas da medicina, química, biologia, ciência dos materiais e, obviamente, 

da geologia. Essa utilidade em diversas áreas é devido à capacidade de se comportar 

distintamente, nos diversos graus de deformação. Os padrões de transformação da magnetita 

(sistema cristalino cúbico) para outras fases cristalograficamente estáveis também obedecem às 

diferentes condições de pressão e temperatura presentes durante sua formação (SANTANA; 

RAMOS; FABRIS, 2007). Deve-se minorar ainda a possibilidade de dopagem química da 

magnetita por substituição isomórfica dos cátions metálicos da sua estrutura, processo que pode 

alterar convenientemente suas propriedades eletrônicas e acentuar sua atividade catalítica 

(COSTA, 2011). 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Óxido de nióbio 

4.1.1. Obtenção da amostra 

A amostra do minério baseado em óxido de nióbio (99,8% de pentóxido de 

dinióbio) (Figura 10) foi gentilmente cedida pela Companhia Brasileira de Mineração e 

Metalurgia – CBMM, cuja reserva mineral e planta industrial de produção encontram-se 

localizadas no município de Araxá, estado de Minas Gerais, Brasil. 

 

Figura 10 – Óxido de nióbio recebido da CBMM. 

 

FONTE: próprio autor. 

 

O complexo industrial da CBMM em Araxá, compreende além da mina, uma 

unidade de concentração, unidades de refino e metalurgia, unidades de óxido de nióbio, óxidos 

especiais, ligas especiais e nióbio metálico, além da unidade de embalagem e expedição (vide 

Figura 11). 

 

Figura 11 – Complexo Industrial da CBMM – Araxá, MG. 

 

Fonte: www.cbmm.com.br. 

 

http://www.cbmm.com.br/
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As atividades de mineração são feitas a céu aberto (vide Figura 12). Uma esteira 

transportadora leva o minério da mina até as instalações de homogeneização e, dali, até a 

Unidade de Concentração.  

 

Figura 12 – Mina de nióbio da CBMM em Araxá – MG. 

 

Fonte: www.cbmm.com.br. 

 

A unidade de processamento mineral recebe o minério do pátio de homogeneização 

de minério e enriquece o grau de pirocloro, mineral que contém nióbio, através de um processo 

que compreende a moagem úmida, separação magnética, deslamagens e flotação, como é 

mostrado na Figura 13. 

 

Figura 13 – Usina de beneficiamento mineral da CBMM. 

 

Fonte: www.cbmm.com.br. 

 

A amostra recebida da CBMM é proveniente da unidade de refino, conforme 

fluxograma exposto na  

Figura 14. Dessa forma, tal amostra passou por processos físicos de britagem, 

moagem e flotação e, posteriormente, foi refinada por meio do processo pirometalúrgico que 

retirou impurezas como enxofre, fósforo e chumbo da mesma. 

 

http://www.cbmm.com.br/
http://www.cbmm.com.br/
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Figura 14 – Fluxograma processo de produção da CBMM, com destaque para a unidade de 

refino, da qual a amostra foi cedida. 

 

Fonte: www.cbmm.com.br. 

 

A CBMM comercializa apenas produtos acabados de nióbio. Nenhuma quantidade 

de minério de nióbio deixa Araxá sem que ele seja transformado em produto final de alto valor 

agregado (CBMM, 2016). 

4.1.2. Preparação dos catalisadores heterogêneos 

A amostra de óxido de nióbio, tal como recebida da CBMM foi inicialmente 

submetida como catalisador na reação de transesterificação. Posteriormente, foi calcinada em 

várias temperaturas de 100 em 100, de 100 ºC a 1000 ºC em um forno mufla. Adotou-se um 

tempo de calcinação de 4 h, pois, de acordo com Silva (2010) e testes com tempos de calcinação 

inferiores realizados em laboratório, o óxido de nióbio atinge a conversão completa da estrutura 

cristalina quando calcinado por 4 h. Além disso, o óxido de nióbio foi calcinado em diversas 

temperaturas sob atmosfera de H2∕N2, foi utilizado puro como catalisador puro e, 

posteriormente, impregnado com alguns ácidos e bases, antes e após calcinação final, como 

está sumarizado na Tabela 4. 

  

http://www.cbmm.com.br/
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Tabela 4 - Nomenclatura e composição dos catalisadores à base de Geo.Nb2O5 

Código do catalisador Composição 

Geo.Nb2O5 Pentóxido de nióbio; minério enriquecido como 

recebido da CBMM 

Geo.Nb2O5 calcinado Pentóxido de nióbio calcinado de 100 em 100 

ºC, de 100 ºC até 1000 ºC. 

Geo.Nb2O5 red700 Pentóxido de nióbio calcinado a 700 ºC por 4 h 

em H2∕N2. 

Geo.Nb2O5 red750 Pentóxido de nióbio calcinado a 750 ºC por 4 h 

em H2∕N2. 

Geo.Nb2O5 red900 Pentóxido de nióbio calcinado a 900 ºC por 4 h 

em H2∕N2. 

Geo.Nb2O5 red700 - KI Pentóxido de nióbio calcinado a 700 ºC por 4 h 

em H2∕N2 + solução KI a 35%. 

Geo.Nb2O5 red700 - KI c1000 Pentóxido de nióbio calcinado a 700 ºC por 4 h 

em H2∕N2 + solução KI a 35% calcinados a 

1000 ºC por 4 h. 

Geo.Nb2O5 red700 - KBr Pentóxido de nióbio calcinado a 700 ºC por 4 h 

em H2∕N2 + solução KBr a 35%. 

Geo.Nb2O5 red700 - KBr c500 Pentóxido de nióbio calcinado a 700 ºC por 4 h 

em H2∕N2 + solução KBr a 35% calcinados a 

500 ºC por 4 h. 

Geo.Nb2O5 red700 - HCl Pentóxido de nióbio calcinado a 700 ºC por 4 h 

em H2∕N2 + solução HCl a 0,5 M. 

Geo.Nb2O5 red700 - HCl c500 Pentóxido de nióbio calcinado a 700 ºC por 4 h 

em H2∕N2 + solução HCl a 0,5 M calcinados a 

500 ºC por 4 h. 

Geo.Nb2O5 red750 - KI Pentóxido de nióbio calcinado a 750 ºC por 4 h 

em H2∕N2 + solução KI a 35%. 

Geo.Nb2O5 red750 - KI c500 Pentóxido de nióbio calcinado a 750 ºC por 4 h 

em H2∕N2 + solução KI a 35% calcinados a 

500 ºC por 4 h. 

Geo.Nb2O5 red900 - KF Pentóxido de nióbio calcinado a 900 ºC por 4 h 

em H2∕N2 + solução KF a 35%. 

Geo.Nb2O5 red900 - H2SO4 Pentóxido de nióbio calcinado a 900 ºC por 4 h 

em H2∕N2 + solução H2SO4 a 0,5 M. 

 

Foram utilizados também o pentóxido de nióbio em mistura com óxido de cálcio na 

proporção em massa Geo.Nb2O5:CaO de 50:50, nas mesmas temperaturas de calcinação, ou 

seja, de 100 ºC em 100 ºC, de 400 ºC até 1000 ºC, como é mostrado na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Nomenclatura e composição dos catalisadores à base de Geo.Nb2O5.CaO. 

Código do catalisador Composição 

Geo.Nb2O5-CaO c400 Pentóxido de nióbio 50 massa% + óxido de 

cálcio 50 massa% calcinados a 400 ºC por 4 h. 

Geo.Nb2O5-CaO c500 Pentóxido de nióbio 50 massa% + óxido de 

cálcio 50 massa% calcinados a 500 ºC por 4 h. 

Geo.Nb2O5-CaO c600 Pentóxido de nióbio 50 massa% + óxido de 

cálcio 50 massa% calcinados a 600 ºC por 4 h. 

Geo.Nb2O5-CaO c700 Pentóxido de nióbio 50 massa% + óxido de 

cálcio 50 massa% calcinados a 700 ºC por 4 h. 

Geo.Nb2O5-CaO c800 Pentóxido de nióbio 50 massa% + óxido de 

cálcio 50 massa% calcinados a 800 ºC por 4 h. 

Geo.Nb2O5-CaO c900 Pentóxido de nióbio 50 massa% + óxido de 

cálcio 50 massa% calcinados a 900 ºC por 4 h. 

Geo.Nb2O5-CaO c1000 Pentóxido de nióbio 50 massa% + óxido de 

cálcio 50 massa% calcinados a 1000 ºC por 4 h. 

 

Foi, então, testado o óxido de nióbio impregnado com os ácidos clorídrico, sulfúrico 

e fluorídrico, todos em solução de 0,5 M, agitação em ultrassom por dois ciclos de 1.80, repouso 

por 2 h, filtragem e secagem em estufa a 100 ºC por 4 h. Os catalisadores foram testados sem 

calcinação e calcinados nas temperaturas de 500 ºC, 800 ºC e, em alguns casos, de 1000 ºC. 

Seguindo a linha exploratória do uso de nióbio com ácidos e bases, o nióbio foi 

impregnado com hidróxido de sódio (NaOH) em soluções de 0,1 M e 0,5 M, agitação em 

ultrassom por dois ciclos de 1.80, repouso por 2 h e secagem em estufa a 100 ºC, por 4 h. Os 

materiais foram testados de três formas: sem calcinação, com calcinação nas temperaturas de 

500 ºC e 600 ºC e apenas o óxido de nióbio calcinado a 1000 ºC e depois impregnado com o 

NaOH. 

Por fim, o óxido de nióbio foi impregnado com bases, como o KOH, KCl, KI, KBr 

e KF, em soluções de 35%, exceto o KCl, que solubiliza até 34%, e o KI que foi também 

impregnado em solução de 30%, como sistematizado na Tabela 6. 

  



50 

 

Tabela 6 – Catalisadores à base de nióbio impregnado com ácidos e bases. 

Código do catalisador Composição 

Geo.Nb2O5 - NaOH 0,1M Pentóxido de nióbio +NaOH solução 0,1 M 

Geo.Nb2O5 - NaOH Pentóxido de nióbio +NaOH solução 0,5 M 

Geo.Nb2O5 - KBr Pentóxido de nióbio +KBr solução 35% 

Geo.Nb2O5 - KCl Pentóxido de nióbio + KCl solução de 34% 

Geo.Nb2O5 - KI 30% Pentóxido de nióbio + KI solução de 30% 

Geo.Nb2O5 - KI Pentóxido de nióbio + KI solução de 35% 

Geo.Nb2O5 - KF Pentóxido de nióbio + KF solução de 35% 

Geo.Nb2O5 - KOH Pentóxido de nióbio + KOH solução de 35% 

Geo.Nb2O5 - HCl Pentóxido de nióbio + HCl solução de 0,5 M 

Geo.Nb2O5 - H2SO4 Pentóxido de nióbio + H2SO4 solução de 

0,5M 

Geo.Nb2O5 - HF Pentóxido de nióbio + HF solução de 0,5 M 

Geo.Nb2O5 - NaOH c500 Pentóxido de nióbio + NaOH solução de 

0,5 M calcinados a 500 ºC por 4 h 

Geo.Nb2O5 - NaOH c600 Pentóxido de nióbio + NaOH solução de 

0,5 M calcinados a 600 ºC por 4 h 

Geo.Nb2O5 - NaOH c800 Pentóxido de nióbio + NaOH solução de 

0,5 M calcinados a 800 ºC por 4 h 

Geo.Nb2O5 - KBr c500 Pentóxido de nióbio + KBr solução 35% 

calcinados a 500 ºC por 4 h 

Geo.Nb2O5 - KBr c800 Pentóxido de nióbio + KBr solução 35% 

calcinados a 800 ºC por 4 h 

Geo.Nb2O5 - KBr c1000 Pentóxido de nióbio + KBr solução 35% 

calcinados a 1000 C por 4 h 

Geo.Nb2O5 - KCl c500 Pentóxido de nióbio +KCl solução 34% 

calcinados a 500 ºC por 4 h 

Geo.Nb2O5 - KCl c800 Pentóxido de nióbio +KCl solução 34% 

calcinados a 800 ºC por 4 h 

Geo.Nb2O5 - KI c500 Pentóxido de nióbio + KI solução 35% 

calcinados a 500 ºC por 4 h 
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Geo.Nb2O5 - KI c800 Pentóxido de nióbio + KI solução 35% 

calcinados a 800 ºC por 4 h 

Geo.Nb2O5 - KF c500 Pentóxido de nióbio + KF solução 35% 

calcinados a 500 ºC por 4 h 

Geo.Nb2O5 - KF c600 Pentóxido de nióbio + KF solução 35% 

calcinados a 600 ºC por 4 h 

Geo.Nb2O5 - KF c800 Pentóxido de nióbio + KF solução 35% 

calcinados a 800 ºC por 4 h 

Geo.Nb2O5 - KF c1000 Pentóxido de nióbio + KF solução 35% 

calcinados a 1000 ºC por 4 h 

Geo.Nb2O5 - KOH c500 Pentóxido de nióbio + KOH solução 35% 

calcinados a 500 ºC 

Geo.Nb2O5 - KOH c800 Pentóxido de nióbio + KOH solução 35% 

calcinados a 800 ºC 

Geo.Nb2O5 - HCl pre1000 Pentóxido de nióbio calcinado a 1000 ºC + 

HCl solução 0,5 M sem calcinação final 

Geo.Nb2O5 - HCl c500 Pentóxido de nióbio + HCl solução de 0,5 M 

calcinados a 500 ºC por 4 h 

Geo.Nb2O5 - HCl pre1000+500 Pentóxido de nióbio calcinado a 1000 ºC por 

4 h + HCl solução 0,5 M calcinados a 500 ºC 

por 4 h 

Geo.Nb2O5 - HCl c800 Pentóxido de nióbio + HCl solução de 0,5 M 

calcinados a 800 ºC por 4 h 

Geo.Nb2O5 - H2SO4 c500 Pentóxido de nióbio + H2SO4 solução 0,5 M 

calcinados a 500 ºC por 4 h 

Geo.Nb2O5 - H2SO4 pre 1000 Pentóxido de nióbio calcinado a 1000 ºC por 

4 h + H2SO4 solução 0,5 M sem calcinação 

final 

Geo.Nb2O5 - H2SO4 pre 1000 +500 Pentóxido de nióbio calcinado a 1000 ºC por 

4 h + H2SO4 solução 0,5 M calcinados a 

500 ºC por 4 h 

Geo.Nb2O5 - H2SO4 c800 Pentóxido de nióbio + H2SO4 solução 0,5 M 

calcinados a 800 ºC por 4 h 
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4.1.3. Caracterização dos catalisadores 

As amostras de óxido de nióbio foram caracterizadas por difração de raios X 

(DRX), pelo método de pó, utilizando-se um difratômetro Rigaku, modelo DMax Ultima Plus, 

com tubo de radiação CuKα;  = 1.541838 Å), tensão de 40 kV e corrente de 30 mA, do Centro 

de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN, em Belo Horizonte, MG. Para a análise 

mineral qualitativa dos difratogramas foi utilizada a biblioteca do banco PCPDFWIN® versão 

1.30 (JCPDS, 1980).  

A morfologia dos materiais preparados foi investigada por microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) utilizando o equipamento Zeiss (FEG-SEM), MODELO Sigma UP, dados 

também foram obtidos por espectrocospia de energia dispersiva de raios-X (EDS). As análises 

foram feitas no CDTN. 

A análise por fluorescência de raios X, feita em um equipamento EDX-720, no 

Laboratório LipemVale-UFVJM, teve fins semi-quantitativos e se baseia na medição das 

intensidades dos raios-X característicos emitidos pelos elementos que constituem a amostra. 

As medidas experimentais de magnetometria de amostra vibrante – VSM - foram 

realizadas no CDTN com um magnetômetro VSM Margem modelo 7404, com a amostra na 

temperatura ambiente. A partir das curvas de magnetização, foi possível obter informações 

acerca de propriedades magnéticas do material, como o campo coercitivo (Hc), magnetização 

de saturação (Ms) e a magnetização remanescente (Mr). 

4.1.4. Reações de transesterificação 

As reações do Geo.Nb2O5.CaO foram conduzidas em sistema de refluxo com manta 

de aquecimento e agitação magnética. O álcool utilizado foi o metanol P.A. Foram testadas 

várias razões molares de óleo:metanol de 1:275 a 1:5. A quantidade do catalisador aplicado nos 

processos reacionais variou de 1 massa% a 10 massa% em relação a massa do óleo vegetal, 

com o objetivo de minimizar seu uso nas reações, não esquecendo do tempo reacional e da 

conversão em ésteres adequada (de acordo com norma da ANP). Todas as temperaturas de 

calcinação testadas formaram biodieseis. 

Na Tabela 7, estão expostos os outros catalisadores utilizados, temperaturas de 

calcinação, quando houve, suas razões molares óleo:metanol, porcentagem de catalisador 

utilizado nas reações de transesterificação e a formação ou não de ésteres ao final da mesma. 
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Todas as reações foram acompanhadas por cromatografia de camada delgada 

(CCD), utilizando-se como eluente hexano:acetato de etila na razão em volume de 3:1 e iodo 

para revelação das placas. Após término das reações, o catalisador foi separado e reutilizado 

em novos ciclos. A fração contendo glicerina e ésteres foi colocada em funil de decantação. A 

glicerina (parte inferior) foi retirada e a mistura de ésteres teve o pH medido e, posteriormente, 

foi lavada com água quente e seca com sulfato de magnésio. 

 

Tabela 7- Catalisadores, temperaturas de calcinação, razão molar óleo:metanol e quantidade 

de catalisador utilizada nas reações de transesterificação. 

Catalisador Temperatura  

calcinação (ºC) 

Razão molar  

óleo:metanol 

% de 

catalisador 

Formação 

ésteres 

Geo.Nb2O5 * 1:100 10 Não 

Geo.Nb2O5calcinado 100 a 1000 1:100 10 Não 

Geo.Nb2O5 red700 700 1:100 10 Não 

Geo.Nb2O5 red750 750 1:100 10 Não 

Geo.Nb2O5 red900 900 1:100 10 Não 

Geo.Nb2O5red700 - KI 700 1:100 10 Não 

Geo.Nb2O5red700 - KI c1000 700+1000 1:100 10 Não 

Geo.Nb2O5 red700 - KBr 700 1:100 10 Não 

Geo.Nb2O5red700 – KBr c500 700+500 1:100 10 Não 

Geo.Nb2O5 red700 - HCl 700 1:100 10 Não 

Geo.Nb2O5red700 – HCl c500 700+500 1:100 10 Não 

Geo.Nb2O5 red750 - KI 750 1:100 10 Não 

Geo.Nb2O5red750 - KI c500 750+500 1:100 10 Não 

Geo.Nb2O5 red900 - KF 900 1:100 10 Sim 

Geo.Nb2O5red900 - H2SO4 900 1:100 10 Não 

Geo.Nb2O5 - NaOH 0,1M * 1:100 5,0 e 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - NaOH * 1:20 a 1:100 1,0 e 10,0 Sim 

Geo.Nb2O5 - KBr * 1:100 1,0 e 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - KCl * 1:100 5,0 e 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 -KI 30% * 1:100 5,0 e 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - KI * 1:100 5,0 e 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - KF * 1:100 5,0 e 10,0 Sim 

Geo.Nb2O5 - KOH * 1:20 a 1:100 5,0 e 10,0 Sim 

Geo.Nb2O5 - HCl * 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - H2SO4 * 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - HF * 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - NaOH c500 500 1:100 5,0 e 10,0 Sim 

Geo.Nb2O5 - NaOH c600 600 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - NaOH c800 800 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - KBr c500 500 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - KBr c800 800 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - KBr c1000 1000 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - KCl c500 500 1:100 10,0 Não 
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Geo.Nb2O5 - KCl c800 800 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - KI c500 500 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - KI c800 800 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - KF c500 500 1:100 5,0 a 10 Não 

Geo.Nb2O5 - KF c600 600 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - KF c800 800 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - KF c1000 1000 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - KOH c500 500 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - KOH c800 800 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - HCl pre1000 1000 e 500 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - HCl c500 500 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - HClpre1000+500 1000 e 500 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - HCl c800 800 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - H2SO4 c500 500 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - H2SO4 pre 1000 1000 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - H2SO4pre1000 

+500 

1000 e 500 1:100 10,0 Não 

Geo.Nb2O5 - H2SO4 c800 800 1:100 10,0 Não 
Legenda: * se aplica quando não houve calcinação. 

 

4.1.5. Reutilizações dos catalisadores 

Os testes de reutilizações dos catalisadores foram realizados sucessivamente com 

metanol P.A. e óleo de soja comercial em sistema de refluxo e manta de aquecimento com 

agitação magnética. A conversão de triacilgliceróis em ésteres de ácidos graxos foi conduzida 

com a proporção molar óleo:metanol de soja de 1:100 a 60 ºC e 5,0 massa% do catalisador em 

relação ao óleo. Após o término da reação de transesterificação, determinado pelo total 

consumo dos triacilgliceróis acompanhado por CCD, o catalisador foi separado por filtragem, 

lavado com pequenas frações de metanol, seco em estufa a 100 ºC por 1 h e reutilizado em 

seguida em outros ciclos reacionais, obedecendo às mesmas proporções da primeira reação. As 

reutilizações só foram realizadas nos catalisadores em que houve formação inicial de biodieseis 

e, na Tabela 8 estão mostrados apenas os catalisadores que possibilitaram reutilizações. 

  



55 

 

Tabela 8 – Reutilizações alcançadas com catalisadores baseados em Geo.Nb2O5. 

Catalisador Nº Reutilizações 

Geo.Nb2O5-CaO c400 2 

Geo.Nb2O5-CaO c500 2 

Geo.Nb2O5-CaO c600 5 

Geo.Nb2O5-CaO c700 2 

Geo.Nb2O5-CaO c800 1 

Geo.Nb2O5-CaO c900 2 

Geo.Nb2O5-CaO c1000 4 

Geo.Nb2O5 - NaOH 3 

Geo.Nb2O5 - KF 2 

Geo.Nb2O5red900 - KF 2 

Geo.Nb2O5 - KOH 7 

Geo.Nb2O5 - KOHc600 8 

 

4.1.6. Influência da temperatura de calcinação nas reações de transesterificação 

A calcinação revelou-se de grande importância para a funcionalidade dos 

catalisadores: sem essa etapa, alguns catalisadores testados não converteram os triacilgliceróis 

do óleo na mistura de ésteres (biodiesel). Todos os catalisadores utilizados foram, então, 

calcinados em diferentes tempos para avaliar sua funcionalidade na reação de transesterificação.  

4.2. Nitrato de cério sintético 

4.2.1. Obtenção da amostra 

O nitrato de cério sintético utilizado neste estudo foi adquirido da Sigma-Aldrich, 

na forma de Ce(NO3)3.6H2O, com 99,99% de pureza. 

4.2.2. Preparação do catalisador 

O nitrato de cério foi utilizado puro não calcinado em testes à temperatura ambiente 

e a 60 ºC e puro calcinado a 650 ºC por 8 h e a 1000 ºC, por 4 h.  

Yu e colaboradores (2011) usaram o nitrato de cério com óxido de cálcio numa 

razão molar de 1:6,6, calcinados a várias temperaturas com H2∕O2 por 5 h a 600 ºC. Nas reações 

de transesterificação com metanol, óleo de pistache chinês (planta típica da China), razão molar 

óleo:metanol de 1:30, 9 massa% de catalisador em relação ao óleo, na temperatura de 100 ºC, 

obtiveram em 6 h de reação, uma conversão em ésteres metílicos de 80%, indicando que o cério 

age como suporte ao óxido de cálcio, possivelmente diminuindo sua lixiviação nas reações. 
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Dessa forma, foi calcinada a mistura Ce(NO3)3.6H2O - CaO na proporção em massa 

de 50:50, em intervalos de temperatura de 100 ºC em 100 ºC, de 400 ºC até 1000 ºC por 4 h. 

4.2.3. Caracterização do catalisador 

As amostras de nitrato de cério foram caracterizadas por difração de raios X (DRX), 

pelo método do pó, utilizando-se um difratômetro Shimadzu DRX 6000 (tubo de radiação 

CuKα;  = 1.541838 Å) equipado com um monocromador de grafite. Para a análise mineral 

qualitativa dos difratogramas, foi utilizada a biblioteca do banco PCPDFWIN® versão 1.30 

(JCPDS, 1980). As medidas visando a espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS) 

foi realizada em um equipamento SwiftED3000 (Oxford Instruments) com tensão de aceleração 

de 15 kV. 

4.2.4. Reações de transesterificação 

As reações foram conduzidas em sistema de refluxo com manta de aquecimento e 

agitação magnética. O álcool utilizado foi o metanol P.A. Foram testadas as razões molares de 

óleo:metanol de 1:100, 1:20 e 1:12 (Tabela 9). A quantidade do catalisador aplicado nos 

processos reacionais variou de 1 massa% a 4 massa%, em relação à massa do óleo vegetal, visto 

que com apenas 1% não levou à formação de biodiesel, essa massa foi aumentando 

gradativamente, até atingir-se a conversão. 

As reações foram acompanhadas por cromatografia de camada delgada (CCD), 

utilizando-se como eluente a mistura de hexano:acetato de etila na razão em volume de 3:1 e 

iodo para revelação das placas. Após o término das reações, o catalisador foi separado e o nitrato 

de cério reutilizado em novos ciclos. A fração, contendo glicerina e ésteres, foi colocada em 

funil de decantação. A glicerina (parte inferior) foi retirada e a mistura de ésteres teve o pH 

medido e, posteriormente, foi lavada com água destilada e seca com sulfato de magnésio. 
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Tabela 9 - Catalisadores, razão molar óleo álcool e quantidade de catalisador utilizada nas 

reações de transesterificação. 

Catalisador Razão molar 

óleo:metanol 

% de catalisador 

Ce(NO3)3.6H2O sem calcinar 1:20 e 1:100 4,0 

Ce(NO3)3.6H2O calcinado650 1:12, 1:20 e 

1:100 

4,0 

Ce(NO3)3.6H2O calcinado1000 1:561, 1:100, 

1:20 

1,0 a 4,0 

Ce(NO3)3.6H2O - CaO 

calcinado400 

1:100 4,0 

Ce(NO3)3.6H2O - CaO 

calcinado500 

1:100 4,0 

Ce(NO3)3.6H2O - CaO 

calcinado600 

1:100 4,0 

Ce(NO3)3.6H2O - CaO 

calcinado700 

1:100 4,0 

Ce(NO3)3.6H2O - CaO 

calcinado800 

1:100 4,0 

Ce(NO3)3.6H2O - CaO 

calcinado900 

1:100 4,0 

Ce(NO3)3.6H2O - CaO 

calcinado1000 

1:100 4,0 

 

4.2.5. Reutilizações dos catalisadores 

Os testes de reutilizações sucessivas do catalisador foram feitos com óleo de soja 

comercial e metanol P.A. A conversão de triacilgliceróis em ésteres de ácidos graxos foi 

conduzida com a proporção molar óleo:metanol de 1:100 a 60 ºC e 4,0 massa% do catalisador, 

em relação ao óleo. Após o término da reação de transesterificação, determinado pelo total 

consumo dos triacilgliceróis acompanhado por CCD, o catalisador foi separado, lavado com 

pequenas frações de metanol e reutilizado em seguida em outros ciclos reacionais, obedecendo 

às mesmas proporções da primeira reação. Essa reutilização foi relativamente fácil, pois o 

catalisador precipita totalmente na vidraria quando ocorre a conversão completa do óleo em 

biodiesel e, por isso, sua separação pode ser realizada a olho nu, quase sempre sem a 

necessidade da filtragem por bomba a vácuo. 

4.2.6. Influência da temperatura de calcinação na reação de transesterificação 

A calcinação mostrou-se de importância crítica para a funcionalidade dos 

catalisadores: sem essa etapa, os catalisadores testados não levaram à conversão dos 
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triacilgliceróis do óleo em biodiesel. Todos os catalisadores utilizados foram, então, calcinados 

em diferentes tempos até atingir sua funcionalidade na reação de transesterificação. Partindo 

desse parâmetro, estipulou-se que o melhor tempo de calcinação era de 4 h. A partir daí, todos 

os catalisadores foram calcinados em forno mufla em temperaturas no intervalo de 400 ºC a 

1000 ºC, por 4 h. 

4.3. Monazita 

4.3.1. Obtenção da amostra 

A amostra de areia monazítica, um minério fonte de terras raras [(Ln,Th)PO4; Ln = 

lantanídeo], foi gentilmente cedida pelas Indústrias Nucleares do Brasil (INB). As jazidas de 

minerais pesados exploradas pela INB estão no município de São Francisco de Itabapoana, 

litoral norte do estado do Rio de Janeiro, na costa marinha, conforme é mostrado na Figura 15. 

A unidade de processamento de minerais pesados (UMP), denominada INB Buena, é 

encarregada da prospecção, pesquisa mineral, lavra, beneficiamento, industrialização e 

comercialização desses minérios pesados conhecidos popularmente como areias monazíticas. 

Figura 15 – Unidade de Buena - INB. 

 

Fonte: www.inb.gov.br. 

 

Por se tratar de reservas minerais formadas pela regressão do mar - paleopraia -, a 

lavra do minério e a recomposição do solo lavrado são realizadas, concomitantemente, sem 

nenhum impacto ambiental significativo, de tal forma que não se distingue a área trabalhada 

das demais existentes, liberadas para plantio, pastagens e outros fins (Figura 16). 
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Figura 16 – Lavra e recomposição do terreno – INB. 

 

Fonte: INB apresentações 2013. 

 

O processo de lavra inicia-se pela retirada da camada superficial do solo rico em 

matéria orgânica. Esse material é estocado no próprio local, por curto período de tempo, e é 

utilizado na fase final de recuperação dos terrenos lavrados. Após essa fase, com auxílio de 

escavadeiras hidráulicas e caminhões basculantes convencionais, o minério é extraído e 

conduzido para o beneficiamento na Unidade de Tratamento de Minérios (Vide Figura 17). 

 

Figura 17 – Lavra do minério – INB. 

 

Fonte: www.inb.gov.br. 

 

Após a separação da fração útil (pesada), que corresponde a 10 a 15% do volume 

total do minério, é dada seqüência ao processo de beneficiamento. A fração estéril (leve), que 

representa os 85 a 90% restantes é reconduzida à mina para fechamento da cava resultante da 

extração do minério. 

A amostra proveniente da INB é o produto final do processo mineral realizado pela 

usina de tratamento de minérios da Unidade de Buena, conforme é mostrado no fluxograma da 

Figura 18. Ou seja, o minério lavrado é deslamado em hidrociclones com corte em 200 mesh 

http://www.inb.gov.br/
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Tyler; concentrado em espirais Hamphrey gerando um concentrado de minerais pesados; seco 

em forno rotativo e, por fim, sofre separações magnéticas, eletrostáticas e gravimétricas 

respectivamente. Desse processo, são obtidos como produtos finais os minerais de ilmenita 

(titânio de ferro), rutilo (dióxido de titânio), zirconita (silicato de zircônio) e monazita (fosfato 

de terras raras), todos utilizados pela indústria. 

 

Figura 18 – Fluxograma do processo mineral da INB. 

 

Fonte: INB apresentações 2013. 

 

A monazita comercializada pela INB e fornecida para este estudo constitui, então, 

em um minério rico em terras raras (mínimo de 60%), com interesse de aplicações em setores 

de tecnologia de ponta. 

4.3.2. Preparação dos catalisadores 

Seguindo a mesma linha do trabalho para o nióbio, a amostra de monazita recebida 

da INB foi, inicialmente, testada “tal e qual” foi recebida em reações de transesterificação de 

24 h e 48 h à temperatura ambiente, com óleo de soja comercial, metanol P.A., razão molar 

óleo:metanol de 1:100, em sistema de refluxo com manta de aquecimento e agitação magnética. 

Após o insucesso desses ensaios iniciais, dado que não ocorreu a formação de ésteres metílicos, 

testou-se a amostra nas mesmas proporções reacionais, mas com temperatura de reação de 
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60 ºC. Com a persistência do resultado negativo, passou-se à calcinação da monazita em várias 

temperaturas entre 100 ºC e 1000 ºC, em forno mufla (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Nomenclatura e composição dos catalisadores à base de areia monazítica. 

Código do catalisador Composição 

Geo.Mona c500 Monazita calcinada a 500 ºC por 4 h.  

Geo.Mona c600 Monazita calcinada a 600 ºC por 4 h. 

Geo.Mona c800 Monazita calcinada a 800 ºC por 4 h. 

Geo.Mona red900 Monazita calcinada em H2∕N2 em 900 ºC. 

Geo.Mona c1000∕2h Monazita calcinada em 1000 ºC por 2 h. 

Geo.Mona c1000 Monazita calcinada em 1000 ºC por 4 h. 

Geo.Mona c1000∕5h Monazita calcinada em 1000 ºC por 5 h. 

 

A amostra de monazita, “tal e qual” como foi recebida, passou por um peneiramento 

em um agitador eletromagnético Bertel 300 W – 60 Hz, com a série mesh Taylor de 32, 48, 65, 

100 e 200, a fim de se testar a possível ação catalítica das frações da amostra. O tempo de 

peneiramento foi um ciclo de 15 min com 70% de vibração. Foram testados esses catalisadores 

sem calcinar e calcinados a 1000 ºC por 4 h em reações de transesterificação (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Nomenclatura e composição dos catalisadores à base de monazita nas frações 

granulométricas. 

Código do catalisador Composição 

Geo.Mona 32# Monazita retida em 32# 

Geo.Mona 48# Monazita retida em 48# 

Geo.Mona 65# Monazita retida em 65# 

Geo.Mona 100# Monazita retida em 100# 

Geo.Mona 200# Monazita retida em 200# 

Geo.Mona -200# Monazita passante em 200# 

Geo.Mona 65# c1000 Monazita retida em 65# calcinada em 

1000 ºC por 4 h 

Geo.Mona 100# c1000 Monazita retida em 100# calcinada em 

1000 ºC por 4 h 

Geo.Mona 200# c1000 Monazita retida em 200# calcinada em 

1000 ºC por 4 h 

Geo.Mona -200# c1000 Monazita passante em 200# calcinada em 

1000 ºC por 4 h 

 

Após os testes de utilização da monazita pura como catalisador heterogêneo nas 

reações de transesterificação, impregnou-se a monazita 50 massa%, juntamente com o óxido de 
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cálcio 50 massa% a seco e, após, calcinou-se a mistura nas temperaturas de 100 ºC a 1000 ºC, 

em intervalos de 100 ºC, por 4 h em forno mufla (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Nomenclatura e composição dos catalisadores à base de monazita e óxido de 

cálcio. 

Código do catalisador  Composição 

Geo.Mona - CaO c100 Monazita 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 100 ºC por 4 h. 

Geo.Mona - CaO c200 Monazita 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 200 ºC por 4 h. 

Geo.Mona - CaO c300 Monazita 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 300 ºC por 4 h. 

Geo.Mona - CaO c400 Monazita 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 400 ºC por 4 h. 

Geo.Mona - CaO c500 Monazita 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 500 ºC por 4 h. 

Geo.Mona - Ca c600 Monazita 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 600 ºC por 4 h. 

Geo.Mona - CaO c700 Monazita 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 700 ºC por 4 h. 

Geo.Mona - CaO c800 Monazita 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 800 ºC por 4 h. 

Geo.Mona - CaO c900 Monazita 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 900 ºC por 4 h. 

Geo.Mona - CaO c1000 Monazita 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 1000 ºC por 4 h. 

 

A monazita, tal como o óxido de nióbio, foi impregnada com hidróxido de sódio 

(NaOH) em soluções de 0,5 M, sob agitação em ultrassom por dois ciclos de 1.80, repouso por 

2 h e secagem em estufa a 100 ºC por 4 h. Após este processo, foi testado de duas formas: sem 

calcinação, com calcinação na temperatura de 600 ºC.  

Por fim, a monazita foi impregnada com bases como o KOH, KCl, KI, KBr e KF, 

em soluções de 35%, exceto o KCl que solubiliza até 34%, e ácidos como o HCl, HF e H2SO4 

em soluções de 0,5 M. Todos foram impregnados, agitados em ultrassom por dois ciclos de 

1.80, deixados em repouso por 2 h e secos em estufa a 100 ºC por 4 h. Foram testados sem 

calcinação e calcinados a 600 ºC e, alguns a 1000 ºC. Os catalisadores formados com a amostra 

de monazita impregnada com ácidos e bases estão explicitados na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Nomenclatura e composição dos catalisadores à base de monazita. 

Código do catalisador  Composição 

Geo.Mona - KOH Monazita + solução KOH a 35% 

Geo.Mona - KOH c600 Monazita + solução de KOH a 35% 

calcinados a 600 ºC por 4 h. 

Geo.Mona - KCl Monazita +solução de KCl a 34% 

Geo.Mona - KCl c600 Monazita +solução de KCl a 34% calcinados 

a 600 C por 4 h. 

Geo.Mona - KBr Monazita +solução de KBr a 35% 

Geo.Mona - KBr c600 Monazita +solução de KBr a 35% calcinados 

a 600 ºC por 4 h. 

Geo.Mona - KF Monazita + solução de KF a 35%. 

Geo.Mona - KF c600 Monazita +solução de KF a 35% calcinados a 

600 ºC por 4 h. 

Geo.Mona red900 - KF Monazita calcinada em H2∕N2 a 900 ºC 

+solução de KF sem calcinação final. 

Geo.Mona - KI Monazita + solução de KI a 35%. 

Geo.Mona - KI pre1000 Monazita calcinada a 1000 ºC por 4 h + 

solução de KI a 35% sem calcinação final 

Geo.Mona - KI c600 Monazita + solução de KI a 35% calcinados a 

600 ºC por 4 h. 

Geo.Mona - HCl Monazita + solução de HCl a 0,5 M. 

Geo.Mona - HCl pre1000 Monazita calcinada a 1000 ºC + solução de 

HCl sem calcinação final. 

Geo.Mona - HCl c600 Monazita + solução de HCl a 0,5 M 

calcinados a 600 ºC por 4 h. 

Geo.Mona - HF Monazita + solução de HF a 0,5 M. 

Geo.Mona - HF c600 Monazita + solução de HF a 0,5 M calcinados 

a 600 ºC por 4 h. 

Geo.Mona - NaOH Monazita + solução de NaOH a 0,5 M. 

Geo.Mona - NaOH c600 Monazita + solução de NaOH a 0,5 M 

calcinados a 600 ºC por 4 h. 

Geo.Mona - H2SO4 Monazita + solução de H2SO4 a 0,5 M. 

Geo.Mona - H2SO4 c600 Monazita + solução de H2SO4 a 0,5 M 

calcinados a 600 ºC por 4 h. 

Geo.Mona red900 - H2SO4 Monazita calcinada em H2∕N2 a 900 ºC + 

solução de H2SO4 a 0,5 M. 

 

4.3.3. Caracterização dos catalisadores 

As amostras de monazita foram caracterizadas por difração de raios X (DRX), pelo 

método de pó, utilizando-se um difratômetro Rigaki, modelo D-Max Ultima Plus (tubo de 

radiação CuKα;  = 1.541838 Å) equipado com um monocromador de grafite, do Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN. Para a análise mineral qualitativa dos 

difratogramas, foi utilizada a biblioteca do banco PCPDFWIN® versão 1.30 (JCPDS, 1980).  
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As amostras minerais contendo a monazita foram analisadas por espectroscopia 

Mössbauer (EM). Os espectros foram coletados a 150 K e a 298 K, com um espectrômetro de 

transmissão com aceleração constante e uma fonte de 57Co em matriz de ródio de ~25 mCi. Os 

deslocamentos isoméricos foram expressos em relação ao α-Fe, padrão também usado para a 

calibração da escala de velocidade Doppler. Os dados coletados foram ajustados por um 

algoritmo dos mínimos quadrados, com uso do software WinNormos ™ for Igor.  

A morfologia dos materiais preparados foi investigada por MEV e dados químicos 

por espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS) foram obtidos em um equipamento 

Zeiss (FEG-SEM), modelo Sigma UP. 

A análise por fluorescência de raios-X, feita em um equipamento EDX-720, no 

Laboratório LipemVale-UFVJM, teve fins semi-quantitativos e se baseia na medição das 

intensidades dos raios-X característicos emitidos pelos elementos que constituem a amostra. 

As medidas experimentais de magnetometria de amostra vibrante – VSM foram 

realizadas no CDTN com um magnetômetro VSM Lakeshore modelo 7404, com a amostra na 

temperatura ambiente. A partir das curvas de magnetização, foi possível obter informações 

acerca de propriedades magnéticas do material, como o campo coercitivo (Hc), magnetização 

de saturação (Ms) e a magnetização remanescente (Mr). 

4.3.4. Reações de transesterificação 

As reações do Geo.Mona.CaO foram conduzidas em sistema de refluxo com manta 

de aquecimento e agitação magnética. O álcool utilizado foi o metanol P.A. Foram testadas 

várias razões molares de óleo:metanol, iniciando em 1:100 até 1:20. A quantidade do 

catalisador aplicado nos processos reacionais variou de 1 massa% a 20 massa% em relação a 

massa do óleo vegetal, com o objetivo de minimizar seu uso nas reações, não esquecendo do 

tempo reacional e da conversão em ésteres adequada (de acordo com norma da ANP). Todas as 

temperaturas de calcinação testadas formaram biodieseis. 

Na Tabela 14, estão listados os outros catalisadores utilizados, temperaturas de 

calcinação quando houve, suas razões molares óleo:metanol, porcentagem de catalisador 

utilizado nas reações de transesterificação e a formação ou não de ésteres ao final da mesma. 

Todas as reações foram acompanhadas por cromatografia de camada delgada 

(CCD), utilizando-se como eluente hexano:acetato de etila na razão em volume de 3:1 e iodo 

para revelação das placas. Após término das reações, quando houve formação de ésteres 

metílicos, o catalisador foi separado e reutilizado em novos ciclos. A fração contendo glicerina 
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e ésteres foi colocada em funil de decantação. A glicerina (parte inferior) foi retirada e a mistura 

de ésteres teve o pH medido e, posteriormente, foi lavada com água destilada e seca com sulfato 

de magnésio. 

 

Tabela 14 - Catalisadores, temperaturas de calcinação, razão molar óleo álcool e quantidade 

de catalisador utilizada nas reações de transesterificação. 

Catalisador Temperatura 

calc. (ºC) 

Razão molar 

óleo:metanol 

% de 

catalisador 

Formação 

ésteres 

Geo.Mona c500 500 1:100 10, 20, 40 e 

50 

Não 

Geo.Mona c600 600 1:100 10 e 20 Não 

Geo.Mona c800 800 1:100 10 e 20 Não 

Geo.Mona red900 900 1:100 10 Não 

Geo.Mona c1000∕2h 1000 1:100 10 Não 

Geo.Mona c1000 1000 1:100 10, 20 e 50 Sim 

Geo.Mona c1000∕5h 1000 1:100 10 e 20 Não 

Geo.Mona 32# * 1:100 10 Não 

Geo.Mona 48# * 1:100 10 Não 

Geo.Mona 65# * 1:100 10 Não 

Geo.Mona 100# * 1:100 10 Não 

Geo.Mona 200# * 1:100 10 Não 

Geo.Mona -200# * 1:100 10 Não 

Geo.Mona 65#c1000 1000 1:100 10 Não 

Geo.Mona 100# c1000 1000 1:100 10 Não 

Geo.Mona 200# c1000 1000 1:100 10 Não 

Geo.Mona -200# c1000 1000 1:100 10 Não 

Geo.Mona - KOH 800 1:100 5 e 10 Sim 

Geo.Mona - KOH c600 600 1:100 10 Sim 

Geo.Mona - KCl * 1:100 10 e 20 Não 

Geo.Mona - KCl c600 600 1:100 10 Não 

Geo.Mona - KBr * 1:100 10 e 20 Não 

Geo.Mona - KBr c600 600 1:100 10 Não 

Geo.Mona - KF * 1:100 5, 10 e 20 Sim 

Geo.Mona - KF c600 600 1:100 10 Não 

Geo.Mona red900 - KF 900 1:100 20 Sim 

Geo.Mona.KI * 1:100 10, 20, 50 Não 

Geo.Mona.KI pre1000 1000 1:100 10 e 20 Não 

Geo.Mona - KI c600 600 1:100 10 Não 

Geo.Mona - HCl * 1:100 10, 20 e 50 Não 

Geo.Mona - HCl 

pre1000 

1000 1:100 10 Não 

Geo.Mona - HCl c600 600 1:100 10 Não 

Geo.Mona - HF * 1:100 10, 20 e 50 Não 

Geo.Mona - HF c600 600 1:100 10 Não 

Geo.Mona - NaOH * 1:100 5, 10 e 20 Sim 



66 

 

Geo.Mona - NaOH 

c600 

600 1:100 10 Não 

Geo.Mona - H2SO4 * 1:100 10, 20 e 50 Não 

Geo.Mona - H2SO4 

c600 

600 1:100 10 Não 

Geo.Mona red900 - 

H2SO4 

900 1:100 10 Não 

Legenda: *não houve calcinação. 

 

4.3.5. Reutilizações dos catalisadores 

Os testes de reutilizações sucessivas dos catalisadores foram realizados 

sucessivamente com metanol P.A. e óleo de soja comercial em sistema de refluxo e manta de 

aquecimento com agitação magnética. A conversão de triacilgliceróis em ésteres de ácidos 

graxos foi conduzida com a proporção molar óleo:metanol de 1:100 a 60 ºC e 10,0 massa% do 

catalisador em relação ao óleo. Após o término da reação de transesterificação, determinado 

pelo total consumo dos triacilgliceróis acompanhado por CCD, o catalisador foi separado por 

filtragem, lavado com pequenas frações de metanol, seco em estufa a 100 ºC por 1 h e 

reutilizado em seguida em outros ciclos reacionais, obedecendo às mesmas proporções da 

primeira reação, conforme é mostrado na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Reutilizações dos catalisadores baseados em monazita. 

Catalisador Nº Reutilizações 

Geo.Mona – CaO c100 2 

Geo.Mona – CaO c200 2 

Geo.Mona – CaO c300 2 

Geo.Mona – CaO c400 4 

Geo.Mona – CaO c500 4 

Geo.Mona – CaO c600 4 

Geo.Mona – CaO c700 5 

Geo.Mona – CaO c800 4 

Geo.Mona – CaO c900 2 

Geo.Mona - KOH 2 

Geo.Mona – KOH c600 3 

Geo.Mona - KF* 2 
Legenda: *Reação realizada na proporção óleo:metanol de 1:30 MM e 10 massa% de catalisador em relação ao 

óleo. 
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4.3.6. Influência da temperatura de calcinação na reação de transesterificação 

A calcinação mostrou-se de grande importância para a funcionalidade dos 

catalisadores; sem essa etapa, alguns catalisadores testados não converteram os triacilgliceróis 

do óleo em biodiesel. Por outro lado, outros catalisadores que estavam ativos, ou seja, formando 

biodiesel, após a etapa de calcinação não funcionaram mais nas reações de transesterificação.  

 4.4. Rejeito Magnético 

4.4.1. Obtenção das amostras 

De uma maneira geral, todo processo de beneficiamento de um bem mineral acaba 

por gerar dois tipos distintos de produtos: (i) o concentrado, com características físicas e/ou 

químicas que atendam ao mercado consumidor e, por isso, com valor comercial, e (ii) os rejeitos 

que compreendem todos os outros materiais que não são comercializáveis, em função de sua 

composição mineralógica, granulometria e/ou concentração (NICOLI, 2014).  

A geração de rejeitos é consequência do processo de mineração. No processo de 

lavra, a sociedade tem de estar consciente de que os benefícios gerados pela atividade de 

mineração implicam alguns danos comumente associados à atividade mineradora. Estruturas 

seguras de contenção/armazenamento devem ser implantadas, para se garantir que os rejeitos 

não sejam lançados diretamente a corpos d´água receptores (rios, córregos, lagos etc), 

garantindo que a prática minerária tenha o menor impacto possível ao meio ambiente e às 

populações residentes a jusante do empreendimento (NICOLI, 2014). Aliado a isso, as 

mineradoras incentivam estudos para novos usos de seus rejeitos, incentivando a comunidade 

científica com parcerias e possuindo seus próprios laboratórios e equipes de pesquisas e 

desenvolvimento. 

De acordo com a NBR 13028 (ABNT, 2006), rejeito é todo e qualquer material não 

aproveitável economicamente, gerado durante o processo de beneficiamento de minérios 

Rejeitos de mineração é qualquer subproduto oriundo das atividades de extração de minérios 

ou do beneficiamento mineral, que correspondam à porção mineral com pequeno ou nenhum 

valor econômico. Esses rejeitos, que são produzidos cada vez em maior quantidade, podem 

causar danos ambientais senão forem bem acondicionados e monitorados. A propósito, a alta 

produção atual de rejeitos tem gerado uma grande preocupação por parte das empresas. 

Profissionais da área procuram constantemente diminuir os custos associados aos processos de 

disposição/contenção desse tipo de material, propor novas tecnologias de acondicionamento, 

além de novos usos destes. 
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As amostras de rejeitos de magnetitas utilizadas neste trabalho são provenientes do 

rejeito magnético da mineração de fosfato de duas unidades diferentes da Vale Fertilizantes 

S.A. A amostra proveniente da unidade de Tapira apresentou teor de 66% de ferro. A amostra 

proveniente da unidade de Araxá apresentou teor de 64% de ferro. O fósforo é um elemento 

químico abundantemente distribuído no globo terrestre, em diversos compostos, sendo mais 

comum na forma de fosfatos. A principal aplicação do fósforo é na fabricação de ácido 

fosfórico, para fertilizantes, que, tanto em escala global quanto nacional, consome cerca de 90% 

da sua produção. Apenas 10% destinam-se a outras aplicações, como fabricação de ração 

animal, produtos de limpeza, inseticidas, produtos cerâmicos, tratamento de água, metalurgia e 

indústria farmacêutica. Seus minérios são rochas naturais que se formam em ambientes 

geológicos diversos. Frequentemente contêm mais de um tipo de fosfato, sendo os mais comuns 

os fosfatos de cálcio, do grupo da apatita, chamados de rochas fosfáticas. Quando em 

quantidade e concentração suficientes, formam depósitos de valor econômico (LAPIDO – 

LOUREIRO; NASCIMENTO, 2011).  

Cerca de 80% das jazidas fosfáticas brasileiras são de origem ígnea, com proporção 

significativa de rochas carbonatíticas e de minerais micáceos, com baixo teor, em geral expresso 

em P2O5, enquanto que em termos mundiais esse percentual é maior e está em torno de 17% 

(SOUZA; FONSECA, 2009). Os principais depósitos ígneos brasileiros estão localizados nos 

municípios de Tapira, MG, Araxá, MG, Cajati, SP, Catalão, GO e Ouvidor, GO, sendo 

explorados pelas empresas Vale Fertilizantes e Anglo American Fosfatos Brasil. 

O Complexo de Mineração de Tapira (CMT) está localizado na porção meridional 

da província de Tapira em Minas Gerais. Situa-se a norte da cidade homônima e cerca de 35 km 

a sudoeste da cidade de Araxá, MG, ocupando uma área de 78.403.000 m2 (Figura 19). Engloba 

atividades de lavra a céu aberto, beneficiamento do minério por flotação, operação de 

mineroduto e instalações de suporte. A intrusão deformou as rochas encaixantes do grupo 

Canastra em uma estrutura dômica que apresenta em torno de 5,2 km de diâmetro. O complexo 

apresenta forma aproximadamente elíptica, com uma área total de 35 km2 (BORGES, 2006; 

BEZERRA; BROD, 2011).  



69 

 

Figura 19 – Vista aérea e mapa de localização do Complexo de Mineração de Tapira – CMT. 

 

Fonte: REIS, 2010. 
 

De acordo com relatório do CETEM (CETEM, 2002), os produtos da usina de 

Tapira constituem-se, em média, por 14% de concentrado fosfático, que é utilizado para 

produção de fertilizantes, 15% de rejeito magnético, 20% de lamas e 51% de rejeitos de 

flotação. Atualmente, são minerados no Complexo de Mineração de Tapira somente fosfato e 

titânio, mas apenas o fosfato é aproveitado comercialmente, ficando o minério de titânio 

estocado, à espera de processos técnicos e economicamente viáveis para o seu aproveitamento 

(BEZERRA, 2011). 

Também operado pela Vale Fertilizantes, o Complexo Carbonatítico do Barreiro 

(Figura 20), em Araxá, teve uma produção de 9.902.749 toneladas de minério no ano de 2011 

(Minerios & Minerales, 2009), o que lhe confere o segundo lugar em mineração de rocha 

fosfática no Brasil.  

 

Figura 20 - Vista aérea e mapa com localização do Complexo Minero-químico de Araxá – 

CMA. 

 
Fontes: www.valefert.com.br, acessado em abril de 2017; INPE, 2011. 

 

Semelhantemente a todas as minas de fosfato em rochas alcalinas, no processo de 

beneficiamento industrial do minério no CMA, também são gerados três diferentes tipos de rejeitos: 

http://www.valefert.com.br/
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lamas, rejeito de flotação e rejeitos magnéticos, todos eles direcionados, em forma de polpa, para a 

barragem de rejeitos (BITTAR, 2006 apud NICOLI, 2014). 

Em ambas as minerações, das minas, o minério segue para a Unidade de Britagem, 

onde é homogeneizado em pilhas, seguindo, então, para a Usina de Concentração e submetido aos 

processos de moagem primária, classificação e moagem secundária, separação magnética de baixo 

campo, deslamagem, condicionamento, flotação de apatita e separação magnética de alto campo 

(Figura 21). O rejeito da separação magnética de baixo campo das usinas de Tapira e Araxá são as 

amostras de magnetitas utilizadas neste estudo. 

 

Figura 21 – Fluxograma simplificado do processo de beneficiamento da apatita. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

4.4.2. Preparação dos catalisadores heterogêneos 

Os catalisadores heterogêneos inicialmente testados foram as amostras de 

magnetitas (Fe3O4) “tal e qual” foram recebidas e a mistura homogeneizada de cada magnetita 

com óxido de cálcio sintético na proporção 1:1 em massa. Todos os materiais foram testados 

sem calcinação e, após resultados negativos, foram colocados em cadinhos de porcelana e 

calcinados em um forno mufla às temperaturas de 200 °C, 400 °C, 600 °C, 800 °C e 1000 °C, 
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por 4 h. Na Tabela 16, estão expostos os catalisadores à base de rejeito de magnetita pura e em 

mistura com óxido de cálcio, utilizados nesta etapa do estudo. 

 

Tabela 16 – Nomenclatura e composição dos catalisadores à base de magnetita pura e 

magnetita com óxido de cálcio. CMA = concentrado magnético de Araxá, CMT = 

concentrado magnético de Tapira. 

Código do catalisador Composição 

Geo.Mag.CMT Magnetita CMT pura sem calcinação 

Geo.Mag.CMA Magnetita CMA pura sem calcinação 

Geo.Mag.CMT c1000∕8 Magnetita CMT calcinada a 1000 ºC por 8 h. 

Geo.Mag.CMA c1000∕8 Magnetita CMA calcinada a 1000 ºC por 8 h. 

Geo.Mag.CMT c1000∕4 Magnetita CMT calcinada a 1000 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMA c1000∕4 Magnetita CMA calcinada a 1000 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMT - CaO Magnetita CMT 50 massa% + CaO 50 massa% 

Geo.Mag.CMA - CaO Magnetita CMA 50 massa% + CaO 50 massa% 

Geo.Mag.CMT - CaO c200 Magnetita CMT 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMT - CaO c400 Magnetita CMT 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 400 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMT - CaO c600 Magnetita CMT 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 600 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMT - CaO c800 Magnetita CMT 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 800 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMT - CaO c1000 Magnetita CMT 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 1000 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMA - CaO c200 Magnetita CMA 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMA - CaO c400 Magnetita CMA 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 400 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMA - CaO c600 Magnetita CMA 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 600 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMA - CaO c800 Magnetita CMA 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 800 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMA - CaO c1000 Magnetita CMA 50 massa% + CaO 50 massa% 

calcinados a 1000 ºC por 4 h. 

 

A amostra de rejeito magnético CMA e CMT também foram impregnadas com 

hidróxido de sódio (NaOH), em soluções de 0,5 M. Ambas sofreram agitação em ultrassom por 

dois ciclos de 1.80, repouso por 2 h e secagem em estufa a 100 ºC por 4 h. Após este processo, 

foi testado de duas formas: sem calcinação e com calcinação na temperatura de 200 ºC. 

Por fim, as amostras de magnetita foram também impregnadas com as bases (KOH, 

KI, KCl, KBr e KF) utilizadas nos outros catalisadores, em soluções de 35%, exceto o KCl que 



72 

 

solubiliza até 34%, e ácidos como o HCl, HF e H2SO4 em soluções de 0,5 M. Todos foram 

impregnados, agitados em ultrassom por dois ciclos de 1.80, deixados em repouso por 2 h e 

secos em estufa a 100 ºC por 4 h. Foram testados sem calcinação e calcinados também a 200 ºC 

por 4 h. O KI, foi também usado para impregnar numa amostra de magnetita CMT calcinada a 

600 ºC por 4 h e, amostras de magnetitas do CMT e CMA ambas calcinas a 1000 ºC por 4 h. 

Os catalisadores assim preparados, formados com as amostras de magnetita impregnadas com 

ácidos e bases estão listados na Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Nomenclatura e composição dos catalisadores à base de magnetita impregnada 

com ácidos e bases. 

Código do catalisador Composição 

Geo.Mag.CMT - KOH Magnetita CMT + solução de KOH 35% sem 

calcinação 

Geo.Mag.CMA - KOH Magnetita CMA + solução de KOH 35% sem 

calcinação 

Geo.Mag.CMT - KOH c200∕4 Magnetita CMT + solução KOH 35% calcinadas 

a 200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMA - KOH c200∕4 Magnetita CMA + solução KOH 35% calcinadas 

a 200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMT - NaOH Magnetita CMT + NaOH 0,5 M sem calcinação. 

Geo.Mag.CMA - NaOH Magnetita CMA + NaOH 0,5 M sem calcinação. 

Geo.Mag.CMT - NaOH c200∕4 Magnetita CMT + NaOH 0,5 M calcinadas a 

200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMA - NaOH c200∕4 Magnetita CMA + NaOH 0,5 M calcinadas a 

200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMT - KF Magnetita CMT + solução KF 35% sem 

calcinação. 

Geo.Mag.CMA - KF Magnetita CMA + solução KF 35% sem 

calcinação. 

Geo.Mag.CMT - KF c200∕4 Magnetita CMT + solução KF 35% calcinadas a 

200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMA - KF c200∕4 Magnetita CMA + solução KF 35% calcinadas a 

200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMT - HCl Magnetita CMT + solução HCl 35% sem 

calcinação. 

Geo.Mag.CMA - HCl Magnetita CMA + solução HCl 35% sem 

calcinação. 

Geo.Mag.CMT - HCl c200∕4 Magnetita CMT + solução HCl 35% calcinados 

a 200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMA - HCl c200∕4 Magnetita CMA + solução HCl 35% calcinados 

a 200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMT - HF  Magnetita CMT + solução HF 35% sem 

calcinação. 
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Geo.Mag.CMA - HF Magnetita CMA + solução HF 35% sem 

calcinação. 

Geo.Mag.CMT - HF c200∕4  Magnetita CMT + solução HF 35% calcinadas a 

200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMA - HF c200∕4 Magnetita CMA + solução HF 35% calcinadas a 

200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMT.H2SO4 Magnetita CMT + solução de H2SO4 35% sem 

calcinação. 

Geo.Mag.CMA - H2SO4 Magnetita CMA + solução de H2SO4 35% sem 

calcinação. 

Geo.Mag.CMT.H2SO4 c200∕4 Magnetita CMT + solução de H2SO4 35% 

calcinadas a 200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMA - H2SO4 c200∕4 Magnetita CMA + solução de H2SO4 35% 

calcinadas a 200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMT.KBr Magnetita CMT + solução KBr 35% sem 

calcinação. 

Geo.Mag.CMA - KBr Magnetita CMA + solução KBr 35% sem 

calcinação. 

Geo.Mag.CMT - KBr c200∕4 Magnetita CMT +solução de KBr 35% 

calcinadas a 200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMA - KBr c200∕4 Magnetita CMA +solução de KBr 35% 

calcinadas a 200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMT - KCl Magnetita CMT + solução de KCl 34% sem 

calcinação. 

Geo.Mag.CMA - KCl Magnetita CMA + solução de KCl 34% sem 

calcinação. 

Geo.Mag.CMT - KCl c200∕4 Magnetita CMT + solução de KCl 34% 

calcinadas a 200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMA - KCl c200∕4 Magnetita CMA + solução de KCl 34% 

calcinadas a 200 ºC por 4 h. 

Geo.Mag.CMT - KI 35% pre600 Magnetita CMT calcinada a 600 ºC por 4 h + 

solução KI a 35% sem calcinação final.  

Geo.Mag.CMT1000 - KI 35% Magnetita CMT calcinada a 1000 ºC por 8 h + 

solução KI a 35%. 

Geo.Mag.CMA1000 - KI 35% Magnetita CMA calcinada a 1000 ºC por 8 h+ 

solução de KI a 35%. 

Geo.Mag.CMT - KI 35% Magnetita CMT + solução KI a 35% 

Geo.Mag.CMA - KI 35% Magnetita CMA + solução KI a 35% 

 

4.4.3. Caracterização dos catalisadores 

A análise por fluorescência de raios-X, feita em um equipamento Shimadzu EDX-

720 (Laboratório LipemVale-UFVJM), teve fins semi-quantitativos e se baseia na medição das 

intensidades dos raios-X característicos emitidos pelos elementos que constituem a amostra. 
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A análise de DRX foi realizada pelo método de pó, utilizando difratômetro Rigaku, 

modelo D-Max Ultima Pus (tubo de radiação CuKα,  = 1.541838 Å) equipado com um 

monocromador de grafite, do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN. 

A determinação do estado de oxidação do ferro foi realizada por espectrometria 

Mössbauer, o que possibilitou quantificar, em termos relativos às espécies ferruginosas, os 

minerais de ferro na amostra (magnetita, hematita e ilmenita). Os dados Mössbauer foram 

coletados com a amostra a 298 K, em um espectrômetro de transmissão de raios gama com 

aceleração constante de uma fonte de 25 mCi de 57Co em matriz de ródio, no Laboratório 

Mössbauer do CDTN. Os deslocamentos isoméricos foram expressos em relação ao αFe, 

também usado para a calibração da escala de velocidade Doppler. Os espectros foram 

numericamente ajustados por um algoritmo dos mínimos quadrados, com uso do software 

WinNormos™ for Igor®. 

A magnetrometria de amostra vibrante (VSM: Vibrating Sample Megnetometry), 

foi realizada no CDTN, com um magnetômetro VSM Lakeshore, com a amostra na temperatura 

ambiente, permitindo obter as curvas de magnetização. A partir dessas curvas, é possível obter 

informações acerca de propriedades magnéticas do material, como campo coercivo (Hc), 

magnetização de saturação (Ms) e a magnetização remanescente (Mr). 

 

4.4.4. Reações de transesterificação 

A reação de transesterificação para a produção de biodiesel foi realizada sob 

refluxo, com agitação magnética à temperatura do meio reacional de 60 °C. Os catalisadores 

preparados foram misturados ao óleo de soja vegetal com metanol P.A. O monitoramento da 

reação foi feito quimicamente por cromatografia em camada delgada (CCD), fase estacionária 

à base de sílica gel, utilizando como eluente a mistura de acetato de etila e hexano, na razão 

volume:volume 1:3, iodo foi usado para a revelação das placas. Quando todo material de partida 

foi consumido, o processo foi considerado finalizado. Foram realizados testes, a fim de se 

otimizar a reação química e a razão molar álcool:óleo, com base no tempo de reação. 

Foram testadas várias razões molares de óleo:metanol, iniciando em 1:100 até 1:6 

(Tabela 18), procurando-se utilizar a menor quantidade de metanol em um tempo reacional 

adequado. A quantidade do catalisador aplicado nos processos reacionais variou de 1 massa% 

a 10 massa% em relação a massa do óleo vegetal, também com o objetivo de minimizar seu uso 

nas reações. 
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Tabela 18 - Catalisadores, temperaturas de calcinação, razão molar óleo álcool e quantidade 

de catalisador utilizada nas reações de transesterificação. 

Catalisador Temperatura de 

calcinação (ºC) 

Razão molar  

óleo:metanol 

% de 

catalisador 

Formação 

ésteres 

Geo.Mag.CMT * 1:100 5 10 e 50 Não 

Geo.Mag.CMA * 1:100 5 10 e 50 Não 

Geo.Mag.CMT c1000∕8 1000 1:100 5 10 e 50 Não 

Geo.Mag.CMA c1000∕8 1000 1:100 5 10 e 50 Não 

Geo.Mag.CMT c1000∕4 1000 1:100 10 e 50 Não 

Geo.Mag.CMA c1000∕4 1000 1:100 10 e 50 Não 

Geo.Mag.CMT - CaO * 1:100 50 Sim 

Geo.Mag.CMA - CaO * 1:100 50 Sim 

Geo.Mag.CMT - CaO 

c200 

200 1:6, 1:20, 1:30 

e 1:100 

1 5 e 10 Sim 

Geo.Mag.CMT - CaO 

c400 

400 1:6, 1:20, 1:30 

e 1:100 

1 5 e 10 Sim 

Geo.Mag.CMT - CaO 

c600 

600 1:6, 1:20, 1:30 

e 1:100 

1 5 e 10 Sim 

Geo.Mag.CMT - CaO 

c800 

800 1:6, 1:20, 1:30 

e 1:100 

1 5 e 10 Sim 

Geo.Mag.CMT - CaO 

c1000 

1000 1:6, 1:20, 1:30 

e 1:100 

1 5 e 10 Sim 

Geo.Mag.CMA - CaO 

c200 

200 1:6, 1:20, 1:30 

e 1:100 

1 5 e 10 Sim 

Geo.Mag.CMA - CaO 

c400 

400 1:6, 1:20, 1:30 

e 1:100 

1 5 e 10 Sim 

Geo.Mag.CMA - CaO 

c600 

600 1:6, 1:20, 1:30 

e 1:100 

1 5 e 10 Sim 

Geo.Mag.CMA - CaO 

c800 

800 1:6, 1:20, 1:30 

e 1:100 

1 5 e 10 Sim 

Geo.Mag.CMA - CaO 

c1000 

1000 1:6, 1:20, 1:30 

e 1:100 

1 5 e 10 Sim 

Geo.Mag.CMT - KI 35% 

pre600 

600 1:100 10 e 20 Não 

Geo.Mag.CMT1000 - KI 

35% 

1000 1:100 10 e 20 Não 

Geo.Mag.CMA1000 - KI 

35% 

1000 1:100 10 e 20 Não 

Geo.Mag.CMT - KI 35% * 1:100 10 e 20 Não 

Geo.Mag.CMA - KI 35% * 1:100 10 e 20 Não 

Geo.Mag.CMT - KOH * 1:100 10 Sim 

Geo.Mag.CMA - KOH * 1:100 10 Sim 

Geo.Mag.CMT - KOH 

c200∕4 

200 1:100 10 Sim 

Geo.Mag.CMA - KOH 

c200∕4 

200 1:100 10 Sim 

Geo.Mag.CMT - NaOH * 1:100 10 Sim 

Geo.Mag.CMA - NaOH * 1:100 10 Sim 
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Geo.Mag.CMT - NaOH 

c200∕4 

200 1:100 10 Sim 

Geo.Mag.CMA - NaOH 

c200∕4 

200 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMT - KF * 1:100 10 Sim 

Geo.Mag.CMA - KF * 1:100 10 Sim 

Geo.Mag.CMT - KF 

c200∕4 

200 1:100 10 Sim 

Geo.Mag.CMA - KF 

c200∕4 

200 1:100 10 Sim 

Geo.Mag.CMT - HCl * 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMA - HCl * 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMT - HCl 

c200∕4 

200 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMA - HCl 

c200∕4 

200 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMT - HF  * 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMA - HF * 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMT - HF 

c200∕4  

200 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMA - HF 

c200∕4 

200 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMT - H2SO4 * 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMA - H2SO4 * 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMT - H2SO4 

c200∕4 

200 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMA - H2SO4 

c200∕4 

200 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMT - KBr * 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMA - KBr * 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMT - KBr 

c200∕4 

200 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMA - KBr 

c200∕4 

200 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMT - KCl * 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMA - KCl * 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMT - KCl 

c200∕4 

200 1:100 10 Não 

Geo.Mag.CMA - KCl 

c200∕4 

200 1:100 10 Não 
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4.4.5. Reutilizações dos catalisadores 

Os testes de reutilizações sucessivas dos catalisadores foram realizados mantendo-

se nas mesmas condições operacionais das demais reações, ou seja, com metanol P.A. e óleo 

de soja comercial em sistema de refluxo e manta de aquecimento com agitação magnética. A 

conversão de triacilgliceróis em ésteres de ácidos graxos foi conduzida com a proporção molar 

óleo:metanol de 1:100 a 60 ºC e 10 massa% do catalisador em relação ao óleo. Após o término 

da reação de transesterificação, determinado pelo total consumo dos triacilgliceróis 

acompanhados por CCD, o catalisador foi separado por filtragem, lavado com pequenas frações 

de metanol, seco em estufa a 100 ºC por 1 h e reutilizado em seguida em outros ciclos 

reacionais, obedecendo-se às mesmas proporções da primeira reação. Os catalisadores que 

obtiveram sucesso em reutilizações e o número de reutilizações estão expostos na Tabela 19.  

 

Tabela 19 – Reutilizações dos catalisadores baseados em rejeitos de magnetita. 

Catalisador Nº Reutilizações 

Geo.Mag.CMT - CaO c200 3 

Geo.Mag.CMT - CaO c400 2 

Geo.Mag.CMT - CaO c600 2 

Geo.Mag.CMT - CaO c800 3 

Geo.Mag.CMT - CaO c1000 4 

Geo.Mag.CMA - CaO c200 8 

Geo.Mag.CMA - CaO c400 3 

Geo.Mag.CMA - CaO c600 4 

Geo.Mag.CMA - CaO c800 5 

Geo.Mag.CMA - CaO c1000 7 

Geo.Mag.CMT - KOH 2 

Geo.Mag.CMA - KOH 2 

Geo.Mag.CMA - KOH c200∕4 2 

Geo.Mag.CMT - KF c200∕4 2 

 

4.4.6. Influência da temperatura de calcinação na reação de transesterificação 

A calcinação mostrou-se de importância para a funcionalidade dos catalisadores; 

sem essa etapa, alguns catalisadores testados não converteram os triacilgliceróis do óleo em 

biodiesel.   
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4.5. Caracterização dos biodieseis formados 

Todos os biodieseis formados foram caracterizados de acordo com a norma 

européia EN 14103, por cromatografia gasosa de acordo com a metodologia: 

Cálculo do teor de ésteres em biodiesel: 

 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂çã𝒐 𝑑𝑜 é𝒔𝒕𝒆𝒓 =  
Á𝒓𝒆𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒐 é𝒔𝒕𝒆𝒓 × 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂çã𝒐 𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐

Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐
 

 

𝑻𝒆𝒐𝒓 𝑑𝑜 é𝒔𝒕𝒆𝒓 =  
𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂çã𝒐 𝒅𝒐 é𝒔𝒕𝒆𝒓 × 𝟏𝟎𝟎

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂çã𝒐 𝒅𝒐 𝒃𝒊𝒐𝒅𝒊𝒆𝒔𝒆𝒍
 

 

4.5.1. Preparação dos biodieseis para análise: 

Nas amostras de biodiesel (~10 mg) foram adicionados 1 mL de uma solução de 

heptadecanoato de metila (C17:0) a 2.016 mg/mL como padrão interno (PI). Após agitação 

1 µL desta solução foi injetada no cromatógrafo. A cada 1 mg de biodiesel pesado adicionou-

se 100 uL de solução de padrão interno (por exemplo a 5,6 mg de biodiesel adicionu-se 560 uL 

de solução contendo C17:0) de forma a manter a concentração de 10 mg/mL de biodiesel para 

análise. 

4.5.2. Cromatografia gasosa  

As análises foram realizadas em um cromatógrafo a gás HP7820A equipado com 

detector por ionização de chamas. Utilizou-se uma coluna BP20 (SGE) 12 m x 0,25 mm x 

0,2 m com gradiente de temperatura: 120 ºC, 0 min, 10 ºC/min até 220 ºC; injetor (split de 

1/50) a 250 ºC e detector a 260 ºC. Hidrogênio como gás de arraste (3 mL/min). Software de 

aquisição de dados: EZChrom Elite Compact (Agilent). Volume de injeção de 1 L.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta exposição dos resultados também é dividida em tópicos para cada catalisador 

estudado, iniciando-se com a preparação e a caracterização dos catalisadores utilizados, 

aplicação desses nas reações de transesterificação metílica do óleo de soja comercial, 

reutilizações nas reações de transesterificação, análise do efeito das temperaturas de calcinação 

na ação dos catalisadores nas reações de transesterificação e, por fim, a conversão em ésteres, 

de acordo com normas da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – ANP. 

5.1. Óxido de nióbio 

5.1.1. Preparação dos catalisadores 

Inicialmente, trabalhou-se com o Geo.Nb2O5, um sólido insolúvel com elevada 

atividade catalítica já conhecida em outros processos e seletividade, além das estabilidades 

química e térmica, características que contribuem muito para sua eficiência em catálise. Como 

mencionado anteriormente, o Nb2O5 pode ser encontrado na natureza, o produto sintético pode 

ser obtido comercialmente ou ser sintetizado em laboratório. O uso do óxido puro não 

apresentou atividade catalítica para conversão em ésteres metílicos, de acordo com os 

rendimentos químicos preconizados pela ANP. Partiu-se, então, para o preparo do material 

como suporte ao óxido de cálcio, ácidos e bases, na busca de se aumentar a ação químico-

catalítica e a possibilidade de otimização das variáveis nas reações de transesterificação, como 

o tempo reacional. 

5.1.2. Caracterização dos catalisadores 

A Figura 22 apresenta os padrões de DRX dos materiais preparados, Geo.Nb2O5 e 

após calcinação. O padrão DRX do Geo.Nb2O5 mostrou reflexões de Bragg características de 

uma única fase cristalográfica, (Nb2O5).  
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Figura 22 – DRX do catalisador à base de Nb2O5 puro sem calcinação e do Geo.Nb2O5 

calcinado a 1000 ºC por 4 h. 

 

Legenda: + e o * indicam as reflexões cristalográficas a partir das quais o mineral Nb2O5 foi identificado na 

amostra. Ambas as fichas JCPDS são do mesmo mineral, óxido de nióbio V. 

 

Foram realizadas análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) nas amostras 

dos catalisadores formados com nióbio e, também, medidas usando espectroscopia de energia 

dispersiva de raios X (EDS) nas mesmas amostras de nióbio para as quais se obtiveram imagens 

de MEV. Foi observada grande diferença na estrutura morfológica das amostras após a 

calcinação, conforme é mostrado na Figura 23, porém, não se pode, no entanto, afirmar se houve 

ou não incrustação do óxido de cálcio nas partículas de Nb2O5.  
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Figura 23 – Imagens de MEV dos catalisadores de óxido de nióbio: a) Geo.Nb2O5 sem 

calcinação; b) Geo.Nb2O5 – CaO a 1000 ºC por 4 h. 

 

 

Os espectros Mössbauer (EM) não mostraram linhas de ressonância para nenhuma 

das amostras de nióbia. Não houve, também, resposta magnética das medidas com VSM. São 

resultados que não chegam a surpreender, uma vez que as amostras praticamente não têm ferro 

ou outro elemento magnético. 

5.1.3. Reações de transesterificação 

Tanto com o Geo.Nb2O5 puro, sem ou com calcinação, quanto com o Geo.Nb2O5 

puro calcinado em atmosfera de H2∕N2 puro não ocorreu conversão em ésteres metílicos. 

Passou-se, então, a usá-lo como suporte catalítico. Primeiramente, em mistura com o óxido de 

cálcio. Iniciou-se com o catalisador Geo.Nb2O5 - CaO calcinado a 1000 ºC por 4 h (amostra 

simplificadamente rotulada Geo.Nb2O5 - CaOc1000). Os testes foram principiados com 

10 massa% do catalisador em relação ao óleo e razão molar óleo:metanol 1:100. Os ésteres 

metílicos foram obtidos a partir do óleo de soja comercial. 
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Com os primeiros resultados positivos, procurou-se otimizar as quantidades de 

catalisador utilizado nas reações, a fim de tornar o processo mais viável economicamente. 

Iniciaram-se, então, etapas sucessivas de redução da quantidade de catalisador, até que fosse 

obtida uma condição considerada ótima, imposta por uma quantidade mínima de catalisador, 

apenas suficiente para promover a formação de biodiesel num tempo considerado razoável. Os 

resultados para o catalisador Geo.Nb2O5 – CaO c1000, óleo de soja e metanol são apresentados 

na Tabela 20. As condições consideradas ótimas para esse catalisador foram de 0,15 g de 

catalisador (5 massa% em relação ao óleo), em uma razão molar óleo:metanol de 1:100, com 

tempo médio de reação de 224 min, formando 99,88% de biodiesel. 

 

Tabela 20 - Testes catalíticos realizados para o Geo.Nb2O5 – CaO c1000. 

Parâmetros Reações 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Razão Molar 

óleo:álcool 

1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 

Porcentagem do 

catalisador (%) 

5,0 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,6 0,3 

Média tempos 

(minutos) 

224 285 297 300 415 670 735 1049 1081 

% ésteres 

formados 

99,88 97,85 99,47 99,38 97,26 96,79 95,44 89,60 96,96 

Obs.: a porcentagem do catalisador foi calculada em relação ao óleo de soja. 

 

Com a proporção eficiente do catalisador assim avaliada, partiu-se para a 

otimização da razão molar, com o objetivo de diminuir a quantidade de metanol utilizado. As 

razões molares óleo:metanol testadas foram de 1:5; 1:6; 1:10; 1:20 e 1:30. Em nenhuma dessas 

houve conversão em ésteres metílicos em 24 h de reação. Escolheu-se, pois, como razão molar 

apropriada do presente estudo a de 1:100. 

Após essa fase exploratória inicial, foram definidos para uso, os catalisadores 

Geo.Nb2O5 - CaO nas outras temperaturas de calcinação (de 400 a 900 ºC), utilizando as 

condições consideradas ótimas com o Geo.Nb2O5 - CaOc1000, ou seja, 5 massa% catalisador em 

relação ao óleo e razão molar óleo:metanol de 1:100. Na Tabela 21 estão expostos os melhores 

resultados para cada catalisador e, de acordo com estes dados, considerando tempo reacional, o 

melhor resultado foi o Geo.Nb2O5 – CaO c800. Porém, a conversão final em ésteres foi abaixo 

da mínima estipulada pela ANP. Se for considerada a conversão em ésteres metílicos, o 

Geo.Nb2O5.CaO c500 foi o melhor resultado (97,4%), mas, considerando ambos, o tempo 
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reacional e a conversão em ésteres metílicos, o catalisador que deu melhores resultados foi o 

Nb2O5.CaO c500, pois, mesmo com tempo um pouco maior que o calcinado em 800 ºC, 

conseguiu-se superar o mínimo exigido pela ANP na conversão de ésteres metílicos1,2. 

 

Tabela 21 - Testes catalíticos realizados para o Geo.Nb2O5 - CaO em várias temperaturas de 

calcinação. 

Parâmetros Temperaturas de calcinação Geo.Nb2O5 - CaO 

400 500 600 700 800 900 

Média tempos 

(minutos) 

249 270 254 307 220 306 

% ésteres 

formados 

93,84 97,40 91,40 83,55 92,65 95,11 

 

Para os catalisadores feitos com a impregnação do óxido de nióbio com ácidos 

como o HF, HCl e H2SO4, foram realizadas reações de transesterificação com razão molar de 

1:100, 10% de catalisador em relação ao óleo, temperatura de 60 ºC em refluxo e não houve 

conversão em ésteres metílicos em nenhuma destas. Os materiais foram calcinados a 500 ºC e 

a 800 ºC, uma vez que foram os melhores resultados obtidos com o catalisador Geo.Nb2O5 - 

CaO e, todas as reações foram conduzidas sob as mesmas condições. Também, não houve 

formação de ésteres metílicos. A porcentagem de catalisador em relação ao óleo foi aumentada 

para 50%, não havendo ainda formação de ésteres metílicos, mesmo com tempos reacionais de 

48 h. 

Para a amostra Geo.Nb2O5 impregnada com bases como o KOH, KF, KI, KCl e 

KBr, houve conversão em ésteres metílicos apenas com o KOH e KF. 

Para as reações em que o catalisador foi o Geo.Nb2O5 - KF, houve conversão em 

ésteres (99,6%) em, aproximadamente, 3 h de reação, na razão molar 1:100 e 10% de 

catalisador em relação ao óleo. Quando houve tentativas de diminuição tanto da porcentagem 

de catalisador quanto da razão molar, não houve formação de ésteres mesmo com 24 h de 

reação. Nas tentativas de otimizar a ação catalítica, o Geo.Nb2O5 - KF foi calcinado a 500 ºC, 

                                                
1 Anexo A DEPÓSITOS DE PEDIDOS DE PATENTES, Depósito de pedido de patente no INPI- 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial; número do registro, BR1020160308950: "Processo de produção de 

biodiesel (monoésteres de ácidos graxos com alcoóis de cadeias moleculares curtas) por reação de 

transesterificação com catalisadores heterogêneos à base de nióbia natural e óxido de cátions alcalinos terrosos 

calcinados", em 29 de dezembro de 2016. 
2 Anexo C Artigo aceito para publicação na Revista de Tecnologia em Metalurgia, Materiais e 

Mineração (RTMMM), na área de tecnologia mineral: nb2o5 preparado em mistura com cao como catalisador 

heterogêneo em reações de transesterificação de triacilgliceróis de bio-óleo com metanol para produzir biodiesel. 
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600 ºC, 800 ºC e 1000 ºC por 4 h. Porém, notou-se que não levavam à conversão a ésteres, 

mesmo quando testados com porcentagens maiores de catalisador, com exceção do catalisador 

formado com o nióbio calcinado em H2∕N2 a 900 ºC e depois impregnado com KF, sem 

calcinação final (Geo.Nb2O5red900 - KF), para o que houve conversão de ésteres (99,6%), nas 

mesmas condições reacionais. Porém, o tempo de reação, de em torno de 18 h, foi considerado 

alto. 

Nas reações com o catalisador Geo.Nb2O5 - KOH, houve conversão em ésteres 

metílicos de até 99,2% em apenas 45 min de reação. As condições reacionais foram de 

10 massa% de catalisador em relação ao óleo e razão molar óleo:metanol 1:100. Quando o 

catalisador foi calcinado em 600 ºC, a conversão em ésteres metílicos se deu em menor tempo, 

em torno de apenas 10 min com formação de até 96,18% em ésteres metílicos nas mesmas 

condições reacionais. Porém, quando o mesmo foi calcinado a 500 ºC, formou uma espécie de 

“cola” com o óleo de soja e o mesmo perdeu sua atividade catalítica, ou seja, não houve 

nenhuma conversão em ésteres metílicos. Já calcinado em 800 ºC formou a “cola”, mas teve 

formação de 94,05% de ésteres metílicos, porém o tempo reacional foi de 23 h. 

O catalisador Geo.Nb2O5 – NaOH 0,1M não formou ésteres metílicos mesmo após 

48 h de reação. Então, o óxido de nióbio foi impregnado com uma solução mais concentrada 

em NaOH, para formar o catalisador Geo.Nb2O5 – NaOH 0,5M. Este, quando utilizado nas 

reações de transesterificação, converteu em ésteres metílicos (98,8%) em apenas 1 h de reação. 

Quando calcinado em 500 ºC houve conversão em 87,5% de ésteres metílicos também em uma 

hora de reação. Por fim, quando calcinado em 600 ºC e 800 ºC, não houve conversão em ésteres 

metílicos e foi observado que o catalisador formou uma “cola” com o óleo de soja.  

Com todos os catalisadores que formaram biodiesel foram testados em reações com 

razões molares de 1:30, 1:20 e 1:10. Os melhores resultados foram obtidos na razão molar 1:30, 

em que o Geo.Nb2O5 - KF obteve até 57,04% em ésteres metílicos com 2 h 30 min de reação, 

o Geo.Nb2O5 – NaOH 0,5M a formação chegou a 77,45% de ésteres metílicos em 1 h de reação 

e o Geo.Nb2O5 - KOH levou a 87,19% de conversão final, em 1 h de reação. Porém, estes 

resultados foram pontuais, ou seja, quando se tentou a replicação, não houve nenhuma formação 

de biodiesel.  

5.1.4. Reutilizações do catalisador 

Para todos os catalisadores que levaram à formação de biodiesel, foram testados 

ciclos de reutilizações. Nas reações com o catalisador Geo.Nb2O5 - CaO, as condições foram 

aquelas consideradas ótimas nas reações iniciais, ou seja, razão molar óleo:metanol 1:100, com 
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catalisador em 5 massa% em relação ao óleo, em manta aquecida em sistema de refluxo. Na 

Tabela 22 estão discriminados os catalisadores à base de Geo.Nb2O5 - CaO testados, bem como 

os melhores resultados obtidos quanto ao número de ciclos de reutilizações, tempos reacionais 

e porcentagem de ésteres metílicos formados. Nota-se que, o catalisador Geo.Nb2O5 – CaO c1000 

levou aos melhores resultados na formação de ésteres metílicos finais, todos acima de 90%. 

Porém, o número de reutilizações do catalisador diminui provavelmente porque a lixiviação do 

CaO aumentou. O Geo.Nb2O5 – CaO c600 conduz aos melhores resultados, tanto no número de 

reutilizações quanto na formação de ésteres finais aumentando em apenas 1 h o tempo 

reacional. Nos ciclos de reutilizações, todas as reações em que houve conversão de ésteres 

metílicos acima de 80% foram consideradas, atribuindo-se a erros operacionais e estruturais a 

conversão abaixo de 95,7% exigida pela ANP. 

Tabela 22 – Reutilizações com o catalisador Geo.Nb2O5 – CaO. 

Catalisador Número de 

Reutilizações 

Tempos reacionais 

(horas) 

% ésteres metílicos 

formados 

Geo.Nb2O5 – CaO c400 2 4 89,7 

23 94,7 

Geo.Nb2O5 – CaO c500 2 4 97,4 

6 89,5 

Geo.Nb2O5 – CaO c600 5 2,3 91,4 

6 96,0 

6 94,3 

6,2 80,2 

15 93,4 

Geo.Nb2O5 – CaO c700 2 7 99,99 

4 83,5 

Geo.Nb2O5 – CaO c800 1 5 87,4 

Geo.Nb2O5 – CaO c900 2 4 94,8 

10 92,5 

Geo.Nb2O5 – CaO c1000 4 5 90,4 

5 95,4 

5 99,8 

5 90,6 

 

Para o catalisador Geo.Nb2O5 - KOH, as reações de reutilização foram realizadas 

nas mesmas condições das demais, ou seja, na razão molar óleo:metanol 1:100, com 10 massa% 

de catalisador em relação ao óleo. Sem a calcinação, o Geo.Nb2O5 - KOH teve, no máximo, 

7 reutilizações; com a calcinação em 600 ºC, o número de reutilizações subiu para 8, porém o 

tempo reacional dobrou em todas as reações. Na Tabela 23 são apresentadas as maiores 

eficiências obtidas. Nas reações com razão molar 1:30, não foi possível nenhuma reutilização. 
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Assim, a calcinação não é justificada para o catalisador Geo.Nb2O5 - KOH, levando-se em 

consideração o gasto com energia, o tempo reacional e o número de reutilizações. 

 

Tabela 23 - Reutilizações com o catalisador Geo.Nb2O5 - KOH e Geo.Nb2O5 – KOH c600. 

Catalisador Número de 

Reutilizações 

Tempos reacionais 

(minutos) 

% ésteres metílicos 

formados 

Geo.Nb2O5 - KOH 7 25 85,9 

30 89,1 

30 89,0 

30 89,3 

60 81,0 

90 81,5 

90 81,0 

Geo.Nb2O5 – KOH c600 8 10 96,2 

60 85,7 

60 87,2 

100 92,4 

180 93,5 

180 100 

180 87,4 

180 84,4 

 

Com o catalisador Geo.Nb2O5 - NaOH, foi também testado seus ciclos de 

reutilizações sem e com calcinação a 500 ºC e 600 ºC. As condições reacionais foram as 

mesmas utilizadas anteriormente, com exceção da proporção do catalisador em relação à do 

óleo, que teve que ser de 10 massa%, pois quando foram testadas em 5 massa%, o NaOH era 

todo lixiviado na primeira reação de transesterificação, não havendo formação de biodiesel 

subsequente com o mesmo catalisador. Outro ponto a observar é que, mesmo utilizando os 10% 

de catalisador em relação ao óleo, quando o Geo.Nb2O5 - NaOH foi calcinado, não houve 

formação de biodiesel no segundo ciclo de reutlização, o que induz a mesma conclusão anterior: 

o NaOH era todo lixiviado na primeira reação. 

Na Tabela 24, que segue, estão expostos os melhores resultados com o Geo.Nb2O5 

- NaOH, com seus números de reutilizações, tempos reacionais e proporção de ésteres 

formados.  
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Tabela 24 – Reutilizações com o catalisador Geo.Nb2O5 - NaOH 

Catalisador Número de 

Reutilizações 

Tempos reacionais 

(minutos) 

% ésteres metílicos 

formados 

Geo.Nb2O5 - NaOH 3 30 88,10 

30 97,10 

35 99,70 

 

Como o Geo.Nb2O5 - NaOH conduziu a um resultado razoável, para a razão molar 

de 1:30 óleo:metanol, foi testada sua reutilização. Dessa forma, foram possíveis 2 reações: a 

primeira com teor de 77,45% em 1 h e a segunda com 92,06% de ésteres metílicos em 2 h de 

reação. Porém, também não foi possível a reprodução desses resultados em laboratório. Em 

nenhuma outra tentativa, conseguiu chegar a tais valores de formação final de biodiesel. 

Para o catalisador Geo.Nb2O5 - KF, não foi possível nenhuma reutilização, na razão 

molar 1:30 pois, o mesmo é totalmente lixiviado, na primeira reação de transesterificação. Com 

o Geo.Nb2O5 - KFred900 não foram realizados testes de reutilização. 

5.1.5. Influência da temperatura de calcinação na reação de transesterificação 

A temperatura de calcinação exerceu influência tanto no tempo de reação de 

transesterificação com os catalisadores baseados no Geo.Nb2O5 impregnados com óxido de 

cálcio, quanto no número de reutilizações do mesmo. Quanto maior foi a temperatura de 

calcinação, maior foi a conversão a ésteres metílicos; o melhor resultado foi com o Geo.Nb2O5 

– CaO c1000. Porém, quando analisamos o número de reutilizações do catalisador, o melhor 

resultado foi do Geo.Nb2O5 – CaO c600. 

Para os catalisadores à base de Geo.Nb2O5 impregnado com ácidos e bases, a 

temperatura de calcinação também foi um fator de distinção para a atividade catalítica. Alguns, 

como o Geo.Nb2O5 - KF converteram em ésteres metílicos sem calcinação e, quando calcinados 

em 500 ºC e 600 ºC não tiveram ação catalítica. O Geo.Nb2O5 – KOH c600 teve seu número de 

reutilizações aumentado, mas o tempo reacional também aumentou. 

Todos os catalisadores à base de Geo.Nb2O5 impregnado com ácido e bases, quando 

calcinados a 800 ºC, resultaram em um material aparentemente polimérico, uma espécie de 

“cola”, como resultado da reação em óleo de soja, na transesterificação; houve conversão 

apenas com o Geo.Nb2O5 – KOH c800, mas o tempo reacional foi alto (23h). 

Para os demais ácidos e bases testados de impregnação continuaram sem atividade 

catalítica, em todas as temperaturas de calcinação testadas. 
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A temperatura de calcinação só influenciou de forma consistente quando o 

Geo.Nb2O5 foi utilizado juntamente com o óxido de cálcio. 

5.2. Nitrato de Cério 

5.2.1. Preparação dos catalisadores 

O nitrato de cério puro, calcinado ou não, não apresentou ação catalítica. A partir 

daí e, seguindo a mesma linha adotada para o Geo.Nb2O5, optou-se por calciná-lo em mistura 

com CaO, fazendo com que este atuasse como suporte catalítico, supostamente estabilizando 

áreas da superfície das partículas (Ce(NO3)3.6H2O), aumentando a probabilidade do contato 

dos sítios básicos com outras substâncias na reação (KAWASHIMA et al., 2008). 

5.2.2. Caracterização dos catalisadores 

A Figura 24 apresenta os padrões de DRX do catalisador preparado com o nitrato 

de cério sintético da Sigma-Aldrich e com o óxido de cálcio, calcinados a 1000 ºC por 4 h. 

 

Figura 24 – DRX do catalisador nitrato de cério e CaO calcinados a 1000 ºC por 4 h. 

 

 

5.2.3. Reações de transesterificação 

Para o nitrato de cério sintético (Ce(NO3)3.6H2O), com razão molar de óleo:metanol 

1:100 e 4,0 massa% de catalisador, o processo desenvolveu-se em apenas 2 h 30 min. No 
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entanto, essa razão molar é muito superior à usada em trabalhos semelhantes, reportados na 

literatura consultada. Utilizando-se ainda 4,0 massa% de catalisador, em relação à massa do 

óleo e razão molar óleo:metanol 1:20, o processo reacional foi completado em 8 h, quando foi 

detectado total consumo dos triacilgliceróis do óleo de partida, através da CCD, tempo 

considerado muito alto. O pH medido do meio reacional foi 7. Depois de completada a reação, 

verificou-se que o catalisador estava aderido à parede do frasco utilizado para a reação. Mesmo 

com essa facilidade em separar o catalisador da reação, o meio reacional foi filtrado para a 

retirada de todo o catalisador. O catalisador recuperado da vidraria e do filtro foi reutilizado em 

outros processos, a fim de se verificar a preservação de sua eficiência catalítica total. 

A solução resultante, contendo metanol, ésteres metílicos e glicerina, foi transferida 

a um funil para separação por gravidade das fases: ésteres (fase superior) e glicerina (fase 

inferior). A glicerina foi retirada, o biodiesel lavado com pequenas porções de água para a 

retirada da glicerina residual, e seco com sulfato de magnésio. Como o pH do biodiesel 

produzido estava em torno de 7, não foi necessária lavagem com água, para neutralização, fator 

essencial para a redução da geração de efluentes tóxicos no processo produtivo. 

5.2.4. Reutilizações do catalisador 

O catalisador Ce(NO3)3.6H2O - CaO calcinado100 foi utilizado em reações de 

transesterificação com óleo de soja, 4,0 massa% de catalisador, em relação à massa do óleo e 

razão molar óleo:metanol 1:100. Após o término da reação, o catalisador estava totalmente 

precipitado na vidraria utilizada. Retirou-se a solução da vidraria, que foi filtrada para a 

completa separação do catalisador do meio reacional. Após seco, o catalisador foi aplicado a 

outras reações de transesterificação, seguindo sempre as mesmas proporções definidas na 

primeira reação. Esse procedimento foi repetido a cada ciclo reacional. Ao fim de cada reação, 

registrou-se o tempo de conversão de triacilgliceróis em ésteres de ácidos graxos; o biodiesel 

formado foi lavado, seco com sulfato de magnésio e enviado para análise química (Tabela 25).  
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Tabela 25 – Reutilizações do catalisador Ce(NO3)3.6H2O - CaO calcinado100. 

Tempos reacionais 

(horas) 

% ésteres metílicos 

formados 

15,0 79,6 

6,0 74,8 

5,3 87,5 

12,0 79,4 

5,3 68,4 

6,2 81,8 

11,0 82,3 

6,0 72,6 

6,0 77,3 

23,2 80,6 

8,3 85,0 

16,0 81,0 

24,0 78,5 

23,3 79,6 

15,0 74,8 

6,0 87,5 

 

Pelos dados apresentados, observou-se que a atividade do catalisador não sofreu 

declínio significativo com os ciclos de reutilização. Porém, o tempo de conversão de 

triacilgliceróis em ésteres de ácidos graxos variou consideravelmente nos ciclos. Se 

considerarmos a formação de biodiesel acima de 80%, o número de ciclos de reutilização cai 

para a metade, ou seja, 7 reutilizações. A reutilização e o comportamento do catalisador em 

ciclos reacionais sucessivos são de suma importância para sua aplicação industrial, pois essa 

reutilização do catalisador, além de tornar o processo sustentável, também pode representar a 

redução de custos e da geração de efluentes tóxicos.  

O catalisador não foi avaliado em processos de lixiviação e, mesmo sem tratamento 

após a utilização para retirada de contaminantes da sua superfície, como biodiesel e glicerina, 

preservou sua atividade por treze ciclos. 

5.2.5. Influência da temperatura de calcinação na reação de transesterificação 

A amostra de nitrato de cério da Sigma-Aldrich foi menos explorada nesta etapa, 

devido a sua natureza sintética não condizer com o objetivo desta pesquisa e a quantidade de 

amostra ser pequena. Entretanto, a partir destes resultados iniciais com o Ce(NO3)3.6H2O - CaO 

calcinado a 1000 ºC por 4 h, partiu-se para a calcinação do catalisador em outras temperaturas, 

inicialmente para comparação dos resultados finais de formação de ésteres com o catalisador 

Geo.Nb2O5 - CaO e, posteriormente, para análise da influência da temperatura de calcinação na 
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atividade catalítica do catalisador e na lixiviação do óxido de cálcio. Dessa forma, calcinou-se 

o Ce(NO3)3.6H2O - CaO de 100 em 100 ºC, nas temperaturas de 400 ºC até 1000 ºC por 4 h e, 

após, foram realizados testes de reações de transesterificação com todos os catalisadores nas 

mesmas condições reacionais, ou seja, razão molar óleo:metanol de 1:100 e 4 massa% de 

catalisador em relação ao óleo, conforme dados mostrados na Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Média dos tempos reacionais dos catalisadores Ce(NO3)3.6H2O - CaO em 

diferentes temperaturas de calcinação. 

Parâmetros Temperaturas de calcinação (ºC) 

400 500 600 700 800 900 1000 

Média tempos 

(minutos) 

138 240 198 360 420 180 300 

% ésteres 

formados 

94,6 85,46 87,34 99,01 96,66 85,83 87,50 

 

De acordo com os resultados obtidos, observa-se que o catalisador teve sua 

atividade otimizada em relação ao tempo reacional quando calcinado em 400 ºC, mas quanto a 

formação de ésteres metílicos, o melhor resultado foi com a calcinação a 700 ºC. 

5.3. Monazita 

5.3.1. Preparação dos catalisadores 

Para a amostra de monazita, foi usada a mesma estratégia experimental dos 

catalisadores trabalhados anteriormente; a monazita pura sem calcinação, ou seja, “tal e qual” 

recebida, não apresentou atividade catalítica. Dessa forma, foi realizado um peneiramento a 

seco da amostra, a fim de se avaliar se alguma fração granulométrica apresentaria alguma 

atividade catalítica. Foi possível, assim, observar que a fração granulométrica de 100 mesh 

Tyler (149 mm) apresentou-se ativa. Porém, a formação de ésteres metílicos ficou muito aquém, 

atingindo, no máximo, 65% de ésteres, abaixo do mínimo exigido pelas normas da ANP 

(95,7%). Em procedimento similar ao adotado para o óxido de nióbio, a monazita foi 

impregnada a seco com o óxido de cálcio e, posteriormente, como suporte catalítico a ácidos e 

bases, visando à otimização das variáveis reacionais, dentre elas o tempo de conversão em 

ésteres metílicos, a estabilidade do catalisador e consequentemente, a diminuição da lixiviação, 

visando o aumento de ciclos de reutilização.  
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5.3.2. Caracterização dos catalisadores 

A Figura 25 apresenta os padrões de DRX da monazita pura. São mostrados o 

difratograma total da amostra e suas composições padrão. 

 

Figura 25 – DRX da amostra de monazita pura sem calcinação. 

 



93 

 

 

Para as amostras de monazita, foram também realizadas análises de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Dados de composição química de determinados pontos 

específicos das amostras foram obtidos por medidas de espectroscopia de energia dispersiva de 

raios X (EDS), após a sondagem morfológica por MEV Foi observado um grande aumento na 

superfície de contato das amostras após a calcinação (vide Figura 26), além da mudança na 

morfologia das partículas. 

 

Figura 26 – Imagens de MEV dos catalisadores monazita: a) Geo.Mona pura sem calcinação; 

b) Geo.Mona – CaO c1000∕4. 

 

 

Os espectros Mössbauer (EM) não mostram linha de ressonância, para nenhuma 

das amostras de monazita, como era esperado pelo fato das mesmas não terem ou terem teores 

muito baixos de ferro. As análises de magnetrometria de amostra vibrante (VSM) permitiram 

obter as curvas chamadas de ciclos de histerese da monazita. A partir dessas curvas, foi possível 

obter informações acerca das propriedades magnéticas da monazita, como campo coercivo 

(Hc), magnetização de saturação (Ms) e magnetização remanescente (Mr), conforme é 
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mostrado na Figura 27. Observa-se que a monazita não mostra saturação da curva de 

magnetização. 

 

Figura 27 – VSM da monazita Buena, obtida na temperatura ambiente (~23 ºC). 

 

 

A amostra de areia monazítica foi submetida a testes de radioatividade realizados 

no Laboratório de Radioquímica do Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Nuclear - 

CDTN, em que tanto pelo ensaio de varredura alfa e beta total, quanto pela determinação dos 

radionuclídeos presentes – espectrometria gama, a amostra de areia monazítica apresentou 

relativamente baixa radioatividade, conforme Tabela 27 e Tabela 28. 

 

Tabela 27 – Varredura Alfa e Beta Total da areia monazítica. 

Código da 

Amostra 

Alfa Total 

(Bq∕plaqueta) 

LD 

(Bq∕plaqueta) 

Beta Total 

(Bq∕plaqueta) 

LD 

(Bq∕plaqueta) 

Areia 

Monazítica 

8,0 1 13,8 1 

Obs.: Nos resultados de concentração de atividade de alfa total e beta total: alfa é equivalente à Am-241 e beta 

total é equivalente a Sr-90∕γ-90; os resultados se referem a atividade da plaqueta contendo: 0,522 g da amostra; a 

incerteza associada a medida é de 20%.  
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Tabela 28 – Determinação dos radionuclídeos presentes na amostra de areia monazítica – 

isótopos detectados, resultados e incertezas na medição. 

 

 

5.3.3. Reações de transesterificação 

A amostra de areia monazítica chegou ao laboratório em uma fase em que as 

experiências catalíticas com os outros materiais geológicos já permitiam um domínio adequado 

das metodologias de manipulação, para a preparação dos catalisadores, e do controle da reação 

de transesterificação. Foram, assim, evitadas as tentativas frustradas anteriormente e 

direcionado os procedimentos mais apropriados para, consequentemente, atingir o objetivo (a 

funcionalidade do catalisador) mais efetivamente. 

As reações de transesterificação foram iniciadas com a amostra tal e qual como foi 

recebida da INB, na temperatura ambiente, em proporções consideradas altas, 20 massa% de 

catalisador na razão molar óleo:metanol 1:100, durante 24 h e 48 h, sem nenhuma formação de 

ésteres (melhor resultado final de 2,45% ésteres). 

Prosseguiu-se a calcinação da monazita tal e qual foi recebida, nas temperaturas de 

500 ºC por 4 h e 1000 ºC por 4 h. Das reações de transesterificação com esses catalisadores, 

não houve formação de biodiesel. As reações foram realizadas a 60 ºC, com 20% de catalisador, 

na razão molar óleo:metanol 1:100; o sistema foi deixado a reagir por 24 h. 

Foi realizado um peneiramento a seco de 300 gramas da amostra de monazita em 

um agitador eletromagnético Bertel 300 W e 60 Hz, um ciclo de 15 min a 70% de agitação na 

série Tyler de 32, 48, 65, 100 e 200 mesh Tyler (Tabela 29), a fim de se avaliar se em alguma 

fração a monazita teria relativamente maior ação catalítica. 
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Tabela 29 – Peneiramento a seco da amostra de monazita 

Mesh Tyler (#) mm Massa retida (g) 

32 0,500 0,009 

48 0,295 2,346 

65 0,208 28,430 

100 0,147 100,063 

200 0,074 162,892 

-200 (fundo) 0 7,853 

 

Essas frações granulométricas sem e com calcinação a 1000 ºC por 4 h foram 

utilizadas como catalisadores em reações de transesterificação. As condições reacionais foram 

de 10 massa % de catalisador em relação ao óleo, razão molar óleo:metanol 1:100, em manta 

de aquecimento (60 ºC), sob refluxo. Não houve formação de biodiesel em nenhuma das 

reações. O maior rendimento (65% de ésteres metílicos) foi para a faixa granulométrica de 

100#, embora esteja muito aquém do mínimo exigido pelas normas da ANP (95,7%). Não foi 

conseguida massa suficiente para a fração de faixa granulométrica de 32#, para catalisar a 

reação de transesterificação. Na Tabela 30, estão mostrados os dados das reações de 

transesterificação com as faixas granulométricas.  

 

Tabela 30 – Parâmetros reacionais da monazita em faixas granulométricas. 

Faixas 

Granulométricas 

(mesh) 

Catalisador 

Monazita sem calcinação Monazita calcinada a 

1000 ºC∕4 h 

Tempo 

reacional (h) 

% ésteres Tempo 

reacional (h) 

% ésteres 

48 21,3 2,1 24 0 

65 23 45,7 20 0 

100 25,4 65,4 24 5,2 

200 24 9,1 24 9,0 

-200 (fundo) 23 4,1 24 0 

 

Com todos esses resultados catalíticos negativos, optou-se para o uso da monazita 

como suporte do catalisador. Adicionou-se na proporção em massa 1:1 o óxido de cálcio à 

monazita, para posterior calcinação. Foram calcinadas amostras de monazita com CaO nos 

intervalos de 100 ºC, de 100 ºC até 1000 ºC, por 4 h cada. Todas as reações foram realizadas 

nas seguintes condições reacionais: 10 massa% do catalisador e razão molar óleo:metanol 

1:100. Com os primeiros resultados positivos para formação de ésteres, foram realizadas 
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reações nas mesmas condições em triplicata para análise do tempo médio de reação (Tabela 

31). 

 

Tabela 31 – Reações de transesterificação com o catalisador Geo.Mona - CaO na proporção 

em massa 50:50, calcinados em temperaturas de 100 oC a 1000 ºC. 

Parâmetros Temperaturas de calcinação (oC) 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Tempos 

reacionais 

(h) 

6 5 4 4 2,4 2 2,3 3,3 7 5 

% ésteres 

final 

86,9 96,95 99,55 93,73 99,45 97,03 92,45 99,86 81,25 94,94 

 

Se forem considerados o tempo reacional e a proporção de ésteres metílicos 

formados, os melhores resultados foram para o catalisador calcinado a 300 ºC, 500 ºC, 600 ºC 

e 800 ºC. 

Para os catalisadores feitos com a impregnação da monazita com ácidos (HF, HCl 

e H2SO4), foram realizados testes de reações de transesterificação com razão molar de 

óelo:metanol 1:100, 10 massa% de catalisador em relação ao óleo e temperatura de 60 ºC em 

refluxo, em que não houve conversão em ésteres metílicos em nenhuma destas. Optou-se pela 

calcinação dos mesmos em 600 ºC, porém, também não houve formação de ésteres metílicos. 

Aumentou-se a porcentagem de catalisador em relação ao óleo para 50 massa%, não havendo 

ainda formação de ésteres metílicos, mesmo com tempos reacionais de 48 h. 

Com a monazita impregnada com bases (KOH, KF, KI, KCl e KBr), houve 

conversão em ésteres metílicos apenas com o KOH e KF. Os catalisadores foram calcinados a 

600 ºC por 4 h, para avaliação da influência da temperatura na ação catalítica dos mesmos. 

Nas reações em que o catalisador foi a Geo.Mona - KF, houve conversão em ésteres 

(até 97,4%) em 3 h de reação, na razão molar 1:100 e 10 massa% de catalisador em relação ao 

óleo. Nas tentativas de otimizar a ação catalítica, a Geo.Mona - KF foi calcinada em 600 ºC por 

4 h, não houve formação de biodiesel.  

Nas reações com o catalisador Geo.Mona - KOH houve conversão em ésteres 

metílicos de até 99,9%, em apenas 15 min de reação. As condições reacionais foram de 

10 massa% de catalisador em relação ao óleo e razão molar óleo:metanol 1:100. Quando o 

catalisador foi calcinado em 600 ºC, a conversão em ésteres metílicos foi de 95,8% em 1 h de 

reação. Em razões molares menores não houve formação de biodiesel. 
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O catalisador Geo.Mona – NaOH 0,5M formou ésteres metílicos (máximo de 

99,56%) em 2 h de reação nas mesmas condições reacionais. Na tentativa de otimização, 

reações com proporção de óleo:metanol de 1:30 e 10 massa% de catalisador foram realizadas, 

porém a formação de ésteres finais caiu para 63,21% e o tempo reacional aumentou para 

2 h 40 min. Quando calcinado em 600 ºC não houve conversão em ésteres metílicos em até 24 h 

de reação. 

Dessa forma, foi observado em laboratório que todos os catalisadores à base de 

areia monazítica impregnada com ácidos e bases testados e posteriormente calcinados a 600 ºC 

não tiveram atividade catalítica para a formação de ésteres metílicos. 

5.3.4. Reutilização do catalisador 

Em todos os catalisadores, para os quais houve formação de biodiesel, foram 

testados ciclos sucessivos de reutilizações. Nas reações com o catalisador Geo.Mona - CaO, as 

condições foram aquelas consideradas ótimas nas reações iniciais, ou seja, razão molar 

óleo:metanol 1:100, com catalisador em 10 massa% em relação ao óleo, em manta aquecida em 

sistema de refluxo. Na Tabela 32, estão expostos os catalisadores à base de Geo.Mona - CaO 

testados, bem como quantidade de ciclos de reutilizações, tempos reacionais e porcentagem de 

ésteres metílicos formados. Nota-se que, conforme a temperatura de calcinação aumenta, o 

número de reutilizações do catalisador aumenta, estabiliza e depois diminui, atingindo o melhor 

resultado para o material calcinado a 700 ºC. Os rendimentos químicos em ésteres inferiores a 

80% entre os ciclos foram considerados erros operacionais, que podem ser facilmente 

corrigidos, em condições ideais.  
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Tabela 32 – Reutilizações com o catalisador Geo.Mona – CaO. 

Catalisador Número de 

Reutilizações 

Tempos reacionais 

(horas) 

% ésteres metílicos 

formados 

Geo.Mona – CaO c100 2 6 88,9 

23 93,2 

Geo.Mona – CaO c200 2 6 97,0 

22 90,6 

Geo.Mona – CaO c300 2 7 99,55 

14 91,5 

Geo.Mona – CaO c400 

 

4 

 

5 92,5 

6 95,3 

6,4 76,9 

15 84,1 

Geo.Mona – CaO c500 

 

3 

 

2 95,5 

2 99,8 

3,4 90,6 

Geo.Mona – CaO c600 4 2 97,0 

4 98,3 

6 86,4 

6 97,2 

Geo.Mona – CaO c700 5 4 96,8 

4 99,6 

5 94,2 

5 96,8 

6 80,3 

Geo.Mona – CaO c800 4 4 98,9 

4 97,7 

6 81,9 

13 99,1 

Geo.Mona – CaO c900 2 6,3 94,1 

7 97,3 

Geo.Mona – CaO c1000 1 4 84,2 

 

Com o catalisador Geo.Mona - KOH, as reações de transesterificação de 

reutilizações também foram realizados em manta de aquecimento sob refluxo, na razão molar 

óleo:metanol 1:100, com 10 massa% de catalisador em relação ao óleo. Sem a calcinação, o 

Geo.Mona - KOH permitiu apenas uma reutilização; com a calcinação a 600 ºC, foi possível 

reutilizar o catalisador em 2 ciclos subsequentes, mas, a proporção de ésteres metílicos ficou 

abaixo de 80%, ponto importante, que recomenda otimizações futuras (Tabela 33).  
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Tabela 33 - Reutilizações com o catalisador Geo.Mona – KOH c600 

Catalisador Número de 

Reutilizações 

Tempos reacionais 

(horas) 

% ésteres metílicos 

formados 

Geo.Mona - KOH 2 1 98,15 

6 100 

Geo.Mona – KOH c600 3 1 95,78 

3 77,04 

3 75,79 

 

Com os catalisadores Geo.Mona - KF e Geo.Mona - NaOH, não foi possível 

nenhuma reutilização, por serem totalmente lixiviados na primeira reação de transesterificação. 

Mesmo com a calcinação em 600 ºC, não foi possível nenhuma reutilização. Observou-se que 

a areia monazítica não reduz a lixiviação do catalisador tão bem quanto ao óxido de nióbio ou 

o nitrato de cério. 

5.3.5. Influência da temperatura de calcinação na reação de transesterificação 

A temperatura de calcinação exerceu influência tanto no tempo de reação de 

transesterificação dos catalisadores de monazita impregnados com óxido de cálcio quanto no 

número de reutilizações do mesmo. Quando são observados apenas o tempo de reação e a 

conversão final em ésteres metílicos, as melhores temperaturas de calcinação foram 300 ºC, 

500 ºC, 600 ºC e 800 ºC. Porém, quando a análise é o número de reutilizações do catalisador, o 

melhor resultado foi da Geo.Mona – CaO c700. 

Nos catalisadores à base de areia monazítica impregnada com ácidos e bases, a 

temperatura de calcinação também foi determinante para a atividade catalítica. Alguns, como a 

Geo.Mona - KF e Geo.Mona - NaOH sem calcinação converteram a ésteres metílicos; se 

calcinados a 600 ºC, não agiram como catalisadores.  

O Geo.Mona - KOH já teve seu número de reutilizações aumentado, quando 

calcinado em 600 ºC, evidenciando que a calcinação favorece as reutilizações. 

Os outros ácidos e bases impregnados com monazita testados continuaram sem 

atividade catalítica em todas as temperaturas de calcinação testadas. 

5.4. Rejeito magnético 

5.4.1. Preparação dos catalisadores 

Inicialmente, trabalhou-se com o rejeito de mineração de fosfato, rico em 

magnetita, com uma magnetização que poderia contribuir muito para facilitar a separação do 
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catalisador do meio reacional. A magnetita pode ser encontrada na natureza, obtida 

comercialmente ou sintetizada em laboratório. O uso do rejeito de mineração com magnetita tal 

e qual não apresentou rendimentos químicos adequados de produção de ésteres, de acordo com 

as normas da ANP. Optou-se, então pelo uso do material como suporte ao óxido de cálcio, na 

busca de aumentar a eficiência química nas reações de transesterificação e, posteriormente, 

como suporte catalítico a ácidos e bases, visando à otimização das variáveis reacionais, dentre 

elas o tempo de conversão em ésteres metílicos, a estabilidade do catalisador e 

consequentemente, a diminuição da lixiviação, visando o aumento de ciclos de reutilização. 

5.4.2. Caracterização dos catalisadores 

A análise por difração de raios-X teve como resultado a ocorrência de magnetita 

(Fe3O4), hematita (αFe2O3) e ilmenita (FeTiO3). O padrão de DRX da amostra foi ajustado 

numericamente pelo método de Rietveld, usando-se o programa FullProf®. O método numérico 

permite refinar estruturas cristalinas a partir do padrão de raios X. A diferença entre os dois 

padrões teóricos e experimentais é minimizada através de convergência iterativa dos mínimos 

quadrados (PARTITI, 2005). Dessa análise, foi possível obter informações sobre as estruturas 

cristalinas e as proporções de fases cristalográficas na amostra (WEIDLER et.al., 1998). 

Os padrões de difração de raios-X para os rejeitos de magnetita, de Tapira, no estado 

de Minas Gerais são apresentados na Figura 28. Foram identificados, na amostra de Tapira 

(MAG CMT): hematita-(αFe2O3; JCPDS card # 33-664 - 18.5%), magnetita (Fe3O4; JCPDS 

card # 19-629 - 47.7%), ilmenita (FeTiO3; JCPDS card # 29-733 - 14,1%), fluorapatita 

(Ca5(PO4)3F; JCPDS card # 15-876), anastásio (TiO2; JCPDS card # 21-1272), calcita (CaCO3; 

JCPDS card # 5-586), zeólitas (K69.8Al69.8Si122.2O384; JCPDS card # 26-893) e quartzo (SiO2; 

JCPDS card # 46-1045). A dimensão da célula unitária cúbica para a magnetita foi de 

a = 8.394(3) Å, como estimado pelo programa computacional UnitCell (JCPDS, 1980), 

baseado nas reflexões de Kα1 que correspondem aos planos (220), (311), (400) e (511). 
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Figura 28 - Difratograma da amostra de rejeito de magnetita do CMT. 

 

 

Na Figura 29, estão identificados os padrões de difração para os rejeitos da amostra 

de rejeito de magnetita de Araxá em Minas Gerais (Geo.Mag.CMA). Foram encontrados os 

mesmos óxidos de ferro: hematita (α-Fe2O3; 20.9%), magnetita (Fe3O4; 40,1%), ilmenita 

(FeTiO3; 5,5%). As proporções dos minerais diferiram um pouco a amostra de Araxá, para a de 

Tapira. A diferença era esperada, em razão das identidades geomorfológicas dos dois depósitos 

minerais e do processo de beneficiamento do fosfato. 
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Figura 29 - Difratograma da amostra de rejeito de magnetita do CMA. 

 

 

Os dados de fluorescência de raios-X do material magnético revelaram que os 

mesmos são ricos em ferro, titânio, sílica, cálcio e fósforo, conforme Tabela 34. 

 

Tabela 34 – Composição química do Geo.Mag.CMT pelo FRX. 

 

 

Os espectros Mössbauer para os rejeitos magnéticos de Tapira MG e de Araxá MG, 

obtidos com a amostra na temperatura de 298 K, permitiram identificar as fases ferruginosas 

dos rejeitos, com os parâmetros espectroscópicos ajustados (Figura 30). 

Massa% Massa%

Fe 81,1 V 0,21

Ti 6,19 Sr 0,104

Si 5,9 Zr 0,087

Ca 3,57 Nb 0,078

P 1,3 Cr 0,05

Mn 0,93 Zn 0,054

K 0,39 Th 0,03
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Da Tabela 35, verifica-se que os materiais apresentam contribuições características 

de (i) sextetos de Fe3+ e de valência mista Fe3+/2+, da magnetita; (ii) sexteto de Fe3+, da hematita, 

e (iii) um dupleto de Fe2+. A Figura 30 mostra o espectro Mössbauer a 298 K das amostras dos 

Complexos de Mineração de Tapira e de Araxá contendo magnetita. 

 

Figura 30 - Espectro Mössbauer coletado à temperatura ambiente (~298 K) para o rejeito 

magnéticos de Tapira e de Araxá-MG 
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Tabela 35 - Parâmetros hiperfinos do ajuste dos espectros Mössbauer do 57Fe na temperatura 

ambiente, ~298 K. 

 
δ = deslocamento isomérico relativo ao αFe{Γ = largura à meia altura da linha de ressonância; 2ε = deslocamento 

quadrupolar}Δ = desdobramento quadrupolar{Bhf = campo magnético hiperfino; AR = área subespectral relativa}. 

[Fe3+] e {Fe3+/2+} correspondem a sítios de coordenação tetraédrica e octaédrica, respectivamente, do ferro na 

estrutura de espinélio invertido da magnetita. 

 

A partir dos valores de magnetização de saturação (Figura 31) para as duas amostras 

contendo magnetita (Geo.Mag.CMT, Ms ≈ 45 meu g-1; Geo.Mag.CMA, Ms ≈ 40 meu g-1), 

utilizadas na formação dos catalisadores, depreende-se a possibilidade de separação do 

catalisador do meio reacional, por ação de um campo magnético gerado por um ímã. 

 

Amostra Sítio do 
57

Fe δ/mm s
-1

 Γ/mm s
-1

 2, Δ/mm s
-1

 Bhf/T AR/% 

MagCMA α-Fe2O3  0,369(3) 0,32(1) -0,159(6) 52,01(2) 27,4 

 Fe3O4 [Fe
3+

] 0,299(4) 0,41(2) -0,019(7) 49,62(3) 34,5 

  {Fe
3+/2+

} 0,656(4) 0,45(1) 0,001(7) 46,16(3) 35,7 

 FeTiO3  1,07(1) 0,26(1) 0,82(2)  2,4 

Mag CMT αFe2O3  0,367(3) 0,33(1) -0,137(7) 51,98(3) 25,4 

 Fe3O4 [Fe
3+

] 0,287(4) 0,33(1) -0,017(8) 49,42(3) 24,6 

  {Fe
3+/2+

} 0,660(3) 0,41(1) -0,003(6) 46,17(2) 40,3 

 FeTiO3  1,04(1) 0,64(4) 0,88(2)  9,7 

 1 
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Figura 31 – Curvas de magnetização para os rejeitos magnéticos de Tapira e Araxá-MG 

 

 

5.4.3. Reações de transesterificação 

Os óxidos de ferro têm características ácidas, devido aos seus orbitais vazios, mas 

não apresentam atividade catalítica em reações de transesterificação (MACEDO, 2015). O CaO 

foi utilizado como componente catalítico, em mistura com o rejeito magnético, na formação do 

catalisador. 

Os testes com os catalisadores heterogêneos utilizados neste trabalho, antes e após 

a calcinação, iniciaram-se com condições catalíticas consideradas altas, com 10 massa% do 

catalisador e razão molar óleo:metanol 1:100. Após resultado positivo, as razões molares bem 

como a porcentagem de catalisador, foram otimizadas, até se atingir o melhor resultado, que foi 

a razão molar óleo:metanol 1:20 e 8 massa% de catalisador. Dos dados apresentados na Tabela 

36, os catalisadores de Geo.Mag.CMT e Geo.Mag.CMA puros não apresentaram atividade 

catalítica, como esperado, nas condições exploradas neste trabalho. Os catalisadores de CaOpuro 

apresentaram atividade catalítica em todas as situações de síntese, porém as quantidades 

produzidas de ésteres não satisfazem a normatização ANP, que devem ser superiores a 95,7%. 

Os catalisadores do óxido de cálcio em mistura a seco com os rejeitos magnéticos 

apresentaram atividade catalítica em todas as condições testadas: foram obtidos teores de 

ésteres acima do parâmetro exigido pela ANP. Os melhores resultados obtidos, levando em 
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consideração o balanço energético, foram os catalisadores Geo.Mag.CMT - CaO e 

Geo.Mag.CMA – CaO aquecidos a 200 °C durante 4 h, na proporção molar óleo:metanol 1:20, 

com tempos reacionais de 120 min a 180 min, respectivamente, foram de teores de ésteres 

acima de 99% (Tabela 36)3. 

 

Tabela 36 - Resultados das reações de transesterificação do óleo de soja com metanol para os 

diferentes catalisadores utilizados. 

Catalisador  Razão molar 

óleo:metanol 

Tempo de reação (h) Ésteres 

(%) 

Geo.Mag.CMA - CaO 

c1000/4 

1:100 2 70,5 

Geo.Mag.CMA - CaO 

c1000/4 

1:30 4 67,4 

Geo.Mag.CMA - CaO 

c1000/4 

1:20 3 76,1 

Geo.Mag.CMA - CaO c800 1:100 4,3 87,6 

Geo.Mag.CMA - CaO c800 1:30 3 80,4 

Geo.Mag.CMA - CaO c800 1:20 4 81,6 

Geo.Mag.CMA - CaO c600 1:100 2 99,4 

Geo.Mag.CMA - CaO c600 1:30 3 92,7 

Geo.Mag.CMA - CaO c600 1:20 3 75,3 

Geo.Mag.CMA - CaO c400 1:100 4 81,3 

Geo.Mag.CMA - CaO c400 1:30 2,5 99,9 

Geo.Mag.CMA - CaO c400 1:20 2 99,09 

Geo.Mag.CMA - CaO c200 1:30 3 99,66 

Geo.Mag.CMA - CaO c200 1:20 3,25 99,48 

Geo.Mag.CMA c1000/4 - KI 

35% 

1:100 24 2,7 

Geo.Mag.CMT - CaO c400 1:30 3 99,44 

Geo.Mag.CMT - CaO c400  1:20 3 99,79 

Geo.Mag.CMT - CaO c200  1:30 3 99,67 

Geo.Mag.CMT c1000/4 - KI 

35% 

1:100 24 0,2 

CaO puro 400  1:30 2 83,33 

CaO puro 400/4 1:20 2 73,74 

CaO puro 200/4  1:30 2,1 82,59 

CaO puro 200 °C/4 h  1:20 2,5 86,55 

Geo.Mag.CMT pura sem 

calcinar  

1:100 24 0 

                                                
3ANEXO B Artigo publicado na AIMS Energy em X outubro 2017: Magnetic fraction from 

phosphate mining tailings as heterogeneous catalyst for biodiesel production through transesterification reaction 

of triacylglycerols in bio-oil. 
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Geo.Mag.CMA pura sem 

calcinar  

1:100 24 0 

Geo.Mag.CMT c1000/4 1:100 24 0 

Geo.Mag.CMA c1000/4 1:100 24 0 

 

Em relação ao tempo reacional e à temperatura de calcinação, os catalisadores 

Geo.Mag.CMT – CaO e Geo.Mag.CMA - CaO apresentaram formação de ésteres metílicos 

com teores significativamente maiores de eficiência catalítica, em relação aos dados relatados 

na literatura científica.4 

Para os catalisadores preparados por impregnação da magnetita com ácidos como 

o HF, HCl e H2SO4, foram realizados testes de reações de transesterificação com razão molar 

óleo:metanol de 1:100, 10 massa% de catalisador em relação ao óleo, temperatura de 60 ºC em 

refluxo, em que não houve conversão em ésteres metílicos, para nenhum dos casos. Optou-se, 

então, pela calcinação dos materiais a 200 ºC. Porém, também não houve formação de ésteres 

metílicos. Aumentou-se a proporção de catalisador em relação ao óleo para 50%, não havendo 

ainda formação de ésteres metílicos, mesmo com tempos reacionais de 48 h. 

Com a magnetita impregnada com bases (KOH, KF, KI, KCl e KBr), houve 

conversão em ésteres metílicos apenas com o KOH e KF. Estes também foram calcinados a 

200 ºC por 4 h para testes da influência da calcinação na ação catalítica. 

Nas reações em que o catalisador foi a Geo.Mag.CMT - KFc200, houve conversão 

em ésteres (até 99,96%) em 21 h de reação, na razão molar óleo:metanol 1:100 e 10 massa% 

de catalisador em relação ao óleo. Com a Geo.Mag.CMT - KF sem calcinação e Geo.Mag.CMA 

- KF sem calcinar e calcinados a 200 ºC por 4 h, não houve formação de biodiesel.  

Nas reações com o catalisador Geo.Mag.CMT - KOH, houve conversão em ésteres 

metílicos de até 99,99% em 1 h 30 min de reação. As condições reacionais foram de 10 massa% 

de catalisador em relação ao óleo e razão molar óleo:metanol 1:100. Quando o catalisador foi 

calcinado em 200 ºC por 4 h, a conversão em ésteres metílicos foi de 99,99% em apenas 30 min 

de reação. Em razões molares menores não houve formação de biodiesel. O mesmo 

comportamento teve o Geo.Mag.CMA – KOH nas reações de transesterificação nas mesmas 

condições operacionais. 

                                                
4 Anexo A DEPÓSITOS DE PEDIDOs DE PATENTES, Depósito de pedido de patente no INPI- 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial; número do registro, BR1020170221032: Síntese de ésteres metílicos 

ou etílicos (biodiesel), ou de álcool superior, de ácidos graxos, via reação de transesterificação de triacilgliceróis 

em bio-óleos ou bio-gorduras, promovida por catalisadores heterogêneos baseados em rejeitos magnéticos de 

mineração de fosfato, em 16 de outubro de 2017.  
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Foi observado que os catalisadores com magnetita ficaram aderidos à barra 

magnética utilizada para agitação, confirmando que é possível separar o catalisador 

magneticamente. A parte líquida da reação foi colocada em funil de decantação, para separação 

dos produtos, glicerina e biodiesel. O glicerol foi retirado, o biodiesel foi lavado com pequenas 

frações de água quente e seco com sulfato de magnésio, retirado do biodiesel posteriormente 

por filtração. Após esse processo, o biodiesel obtido foi enviado para análise por cromatografia 

em fase gasosa acoplada a um espectrômetro de massa (CG/EM). 

5.4.4. Reutilizações dos catalisadores 

Em todos os catalisadores, para os quais houve formação de biodiesel, foram 

testados ciclos sucessivos de reutilizaçãos. Nas reações com os catalisadores Geo.Mag.CMA – 

CaO e Geo.Mag.CMT - CaO, as condições foram aquelas consideradas ótimas nas reações 

iniciais, ou seja, razão molar óleo:metanol 1:100, com catalisador em 10 massa% em relação 

ao óleo, em manta aquecida em sistema de refluxo. Na Tabela 37, estão expostos os 

catalisadores à base dos rejeitos magnéticos impregnados com CaO testados, bem como 

quantidade de ciclos de reutilizações, tempos reacionais e porcentagem de ésteres metílicos 

formados. Nota-se que, conforme a temperatura de calcinação não exerce influencia 

significativa no número de reações de reutilizações. Os rendimentos químicos em ésteres 

inferiores a 80% entre os ciclos foram considerados como erros operacionais, que podem ser 

facilmente corrigidos, em condições ideais.  
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Tabela 37 – Reutilizações com os catalisadores Geo.Mag.CMA – CaO e Geo.Mag.CMT – 

CaO 

Catalisador Número de 

Reutilizações 

Tempos reacionais 

(horas) 

% ésteres metílicos 

formados 

Geo.Mag.CMT - CaO 

c200 

3 2 96,1 

2 97,5 

2 91,0 

Geo.Mag.CMT - CaO 

c400 

2 3 100 

3 84,0 

Geo.Mag.CMT - CaO 

c600 

3 3 91,3 

2 92,1 

4 89,2 

Geo.Mag.CMT - CaO 

c800 

2 2 94,6 

2 87,6 

Geo.Mag.CMT - CaO 

c1000 

4 2 91,9 

2 99,9 

2 100 

2 99,7 

Geo.Mag.CMA – CaO 

c200 

8 3 100 

2 90,5 

2 96,7 

2 93,7 

2 95,5 

2 93,9 

3 93,9 

4 90,0 

Geo.Mag.CMA – CaO 

c400 

3 3 92,4 

2 93,4 

3 81,3 

Geo.Mag.CMA – CaO 

c600 

4 3 90,9 

4 87,0 

2 91,8 

5 92,8 

Geo.Mag.CMA – CaO 

c800 

5 2 92,3 

2 90,7 

2 90,4 

1 95,0 

0,30 96,9 

Geo.Mag.CMA – CaO 

c1000 

5 3 87,5 

3 86,3 

3 92,9 

3 91,0 

3 93,9 

 

Como o rejeito magnético puro não tem atividade catalítica, foi avaliado também a 

reutilização do catalisador CaO através de um teste rápido de dosagem de cálcio por EDXRF 
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no meio contendo o biodiesel produzido. Foram medidas as intensidades, em contagens por 

segundo, dos picos relativos ao cálcio dos espectros observados. Obviamente, na falta de um 

padrão que permitisse dosagens em valores absolutos de concentração, comparou-se as 

intensidades dos picos, para os diversos catalisadores aquecidos a 200 oC por 4 h, na condição 

de reação com proporção óleo:metanol 1:20 ou 1:30. À exceção da amostra Bio.Mag.CMA - 

CaO calcinada a 200 °C por 4 h e razão óleo metanol 1:30, os dados revelam que o uso do 

rejeito magnético com CaO tende a diminuir a lixiviação de cálcio, em relação ao CaO puro 

(Tabela 38). 

 

Tabela 38 - Dados da proporção de cálcio por FRX 

Código da amostra  Cálcio/Contagenspor s  

Bio.CaO puro 200 °C/4 h óleo:metanol 1:20 2.02 

Bio.CaO puro 200 °C/4 h óleo:metanol 1:30 1.21 

Bio.Mag.CMT - CaO 200 °C/4 h óleo:metanol 1:20 0.21 

Bio.Mag.CMT - CaO 200 °C/4 h óleo:metanol 1:30 0.35 

Bio.Mag.CMA - CaO 200 °C/4 h óleo:metanol 1:20  0.25 

Bio.Mag.CMA - CaO 200 °C/4 h óleo:metanol 1:30  1.78 

Legenda: Bio: biodiesel; Mag.CMA – CaO e Mag.CMT - CaO: catalisadores utilizados. 

 

Com o catalisador Geo.Mag.CMT - KOH e Geo.Mag.CMA - KOH, as reações de 

transesterificação de reutilização foram feitas sob manta de aquecimento sob refluxo, na razão 

molar óleo:metanol 1:100, com 10 massa% de catalisador em relação ao óleo. Sem a calcinação, 

os catalisadores tiveram apenas uma reutilização e, com a calcinação em 200 ºC em 4 h tiveram 

o mesmo número de reutlizações, porém com o tempo reacional reduzido em, 

aproximadamente, a metade (Tabela 39).  



112 

 

Tabela 39 - Reutilizações com os catalisadores Geo.Mag.CMT – KOH e Geo.Mag.CMA - 

KOH 

Catalisador Número de 

Reutilizações 

Tempos reacionais 

(horas) 

% ésteres metílicos 

formados 

Geo.Mag.CMT - KOH 2 1,30 100 

2,40 85,2 

Geo.Mag.CMT – KOH c200 2 0,30 100 

2 99,7 

Geo.Mag.CMA - KOH 2 1 99,7 

2 84,4 

Geo.Mag.CMA – KOH c200 2 0,30 100 

1 99,7 

 

Com os catalisadores Geo.Mag.CMT - KF, Geo.Mag.CMA - KF, Geo.Mag.CMT - 

NaOH e Geo.Mag.CMA - KF, não foram possíveis nenhuma reutilização. Os mesmos são 

totalmente lixiviados na primeira reação de transesterificação. Com a calcinação em 200 ºC só 

foi possível a reutilização com o Geo.Mag.CMT – KFc200, em que a primeira reação atingiu 

88,46% em ésteres metílicos formados em 2 h e a segunda reação de reutilização houve 

formação de ésteres metílicos de 99,96% em 4 h de reação.  

5.4.5. Influência da temperatura de calcinação na reação de transesterificação 

Quando foi analisada a influência da calcinação em diferentes temperaturas nas 

amostras de rejeito magnético, foi observado que apenas quando os mesmos foram impregnados 

com o CaO, a temperatura de calcinação teve certa influência na atividade catalítica do mesmo. 

Com o catalisador Geo.Mag.CMT – CaO a temperatura de calcinação que mostrou melhores 

resultados tanto em ésteres metílicos formados quanto em número de reutilizações, foi a de 

1000 ºC em 4 h. Com o catalisador Geo.Mag.CMA – CaO a temperatura ideal foi a de 200 ºC 

em 4 h de calcinação. 

As magnetitas puras e impregnadas com ácidos e bases não sofreram influências 

significativas quando calcinadas nem em tempo reacional, nem em porcentagem de ésteres 

metílicos formados e nem em número de reutilizações.  
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6. CONCLUSÕES 

O presente trabalho oferece uma alternativa viável para recomendar a preparação, 

a caracterização e a utilização de materiais de mineração ou de rejeito de mineração como 

catalisadores heterogêneos, efetivos nas reações de transesterificação de triacilgliceróis de bio-

óleos, para produção de ésteres metílicos de ácidos graxos (biodiesel) do óleo de soja. Dos 

materiais avaliados, a partir (i) do minério de nióbio de uma jazida comercialmente explorada 

em Araxá, MG; (ii) do nitrato de cério sintético; (iii) da areia monazítica, minerais de terras 

raras, de praias de São Francisco de Itabapoana, litoral norte do estado do Rio de Janeiro e (iv) 

do rejeito magnético rico em magnetita, passivo ambiental da mineração de fosfato, de Araxá, 

MG, e Tapira, MG. Os catalisadores preparados a partir desses materiais levaram a rendimentos 

importantes de conversão dos triacilgliceróis presentes no óleo de soja, em tempos reacionais 

considerados adequadamente curtos, para a catálise heterogênea com propósito industrial. 

Os resultados demonstram claramente a sinergia química dos catalisadores 

utilizados, demonstrando a vantagem da catálise heterogênea, com possibilidade de uso de um 

processo relativamente simples de remoção dos catalisadores do meio reacional líquido e de 

reutilização em ciclos sucessivos da reação de transesterificação. Trata-se de uma tecnologia 

com perspectiva de inovação, que permite, além da redução substantiva do volume de efluentes 

que seriam descartados no meio ambiente, a inovadora utilização de diferentes minérios e de 

rejeitos de mineração, para a produção de biodiesel. Um desenvolvimento de tecnologia 

inovadora que favorece, além da redução do passivo ambiental da exploração mineral, um 

possível (re)uso dos minérios e rejeitos na produção de biodiesel para abastecimento da frota 

interna da mineração.  

Os presentes resultados recomendam trabalhos futuros de otimização dos processos 

químicos e incitam ainda novas propostas de usos tecnológicos dos minérios brasileiros e seus 

rejeitos. A pesquisa e o desenvolvimento tecnológico direcionam que a indústria possa 

objetivamente vir a usar esses materiais com vantagens econômicas e ambientais, para um 

ganho social maior. 
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7. PERSPECTIVAS 

O presente trabalho indica fortes perspectivas de maiores desenvolvimentos do uso 

de minérios e seus respectivos rejeitos como catalisadores sólidos em reações de 

transesterificação de triacilgliceróis de óleos vegetais, com grandes potencialidades de uso 

futuro em escala piloto e, posteriormente, industrial. Pesquisas futuras de otimização do 

processo reacional e caracterização dos produtos obtidos permitirão consolidar e expandir ainda 

mais o valor do desenvolvimento das tecnologias industriais aqui abordadas.   

Os trabalhos futuros poderão envolver: 

(i) Testes com outros potenciais minérios além dos seus respectivos rejeitos; 

(ii) Caracterização completa do biodiesel produzido de acordo com normas da ANP. O 

controle de qualidade do biodiesel produzido poderá ser realizado por observância 

das especificações vigentes na Resolução ANP nº 14/2012. A Resolução 

regulamenta as especificações do biodiesel a ser adicionado ao óleo diesel, baseado 

em propriedades físico-químicas incluindo densidade, viscosidade, ponto de névoa, 

ponto de fulgor, índice de acidez, conteúdo de enxofre, estabilidade oxidativa, teor 

de água, teor de ésteres, teor de mono-, di- e triacilglicerol, dentre outras, para 

comercialização pelos diversos agentes econômicos em todo o território nacional e 

que, independe da matéria-prima, do álcool e do processo utilizado. Além disso, 

sonha-se que as mineradoras detentoras da exploração dos minérios testados, 

venham a produzir em uma usina piloto o biodiesel usado na sua frota interna.  

(iii) Otimização das reações de transesterificação, para confirmar a viabilidade 

econômica para futuro uso industrial. 
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ANEXO A DEPÓSITOS DE PEDIDOS DE PATENTES 

Processo de Produção de Biodiesel (monoésteres de ácidos graxos com alcoóis de cadeias 

moleculares curtas) por Reação de Transesterificação com Catalisadores Heterogêneos à 

Base de Nióbia Natural e Óxido de Cátions Alcalinos Terrosos Calcinados 

 

Inventores: Bárbara Gonçalves Rocha, José Domingos Fabris, Alice Lopes Macedo. 
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Research article 

Magnetic fraction from phosphate mining tailings as 

heterogeneous catalyst for biodiesel production through 

transesterification reaction of triacylglycerols in bio-oil 
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Abstract: Biodiesel is an interesting alternative fuel for complementing or even 

completely replacing the mineral diesel. It is industrially obtained through the 

transesterification reaction of triacylglycerol in bio-oils with alcohol of short molecular chain, 

to produce the corresponding mixture of esters of fatty acids (biodiesel). Mineral rejects from 

mining usually constitute a major environmental and economic problem. Herein, it is described 

the study devoted to evaluate the chemical efficiency of the transesterification reaction of 

triacylglycerols in soybean oil with methanol, catalyzed by a material based on the magnetic 

fraction from rejects of a phosphate ore being commercially exploited in Tapira, Minas Gerais, 

Brazil. The magnetite-containing material from those mining tailings was used to form a new 
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heterogeneous catalyst, by first mixing it with a commercial synthetic calcium oxide. The 

mixture was then heated at 200 ℃ for 4 h. The magnetic, crystallographic and 57Fe hyperfine 

structures of the resulting catalyst were assessed by VSM magnetometer, X-ray diffraction and 
57Fe Mössbauer spectroscopy, respectively. The transesterification reaction was performed at 

65 ℃, at a molar ratio methanol:oil 30:1. The chemical yields in esters for this heterogeneously 

catalyzed transesterification was 99 ± 1 mass%, through a reaction completed in 135 ± 30 min. 

The reaction catalyzed by the sole magnetic fraction, without CaO, did not produce any esters 

even after 24 h reaction; the pure CaO catalyst yielded   84 ± 10 mass% esters, after reaction 

completion, which took 128 ± 16 min. The magnetic fraction with CaO was found to act 

synergically on the transesterification reaction. From the technological, economic and 

environmental points of view, these results strongly evidence the real viability of using this 

magnetic fraction-CaO catalyst, to produce biodiesel. 

Keywords: biodiesel; transesterification; heterogeneous catalysis; magnetite; 

mining reject 

 

1.Introduction 

Chemically, biodiesel is a relatively complex mixture containing fatty acid esters, 

usually obtained through the transesterification reaction of triacylglycerols in bio-oils, 

with alcohols of short molecular chains, almost uniquely methanol or ethanol. In the 

industrial process, the chemical reaction is homogeneously catalyzed with a strong 

alkaline base, as potassium hydroxide, in the liquid medium [1,2,3]. This is by far the 

most common chemical industrial process worldwide. However, any solid 

heterogeneous catalyst is conceptually thought to lead to cleaner processes, relative to 

the liquid homogeneous catalyst, on such transesterification reactions, as the solid 

material requires much less water to clean the produced biodiesel from impurities 

relatively to that from the homogeneous route and the catalyst can be removed and 

reused in subsequent reaction cycles. Some recently reported reviews [4–7] hardly 

mention the chemical role of iron oxide-based solid catalysts towards the 

transesterification reaction to produce fatty acid methyl or ethyl esters. Regarding the 

envisaged industrial process, it would be still more interesting if the solid is magnetic 

as it can be more easily removed from the reaction medium with a magnetic field from 

a permanent magnet or generated with an electric coil [8]. Magnetic materials [9] are 

thus conceptually strong candidates to be valuable components of solid catalysts, taking 

into account their potential chemical catalytic activity and the feasibility of being easily 

separated [8], with an applied magnetic field, from the liquid mass in the industrial line, 

whenever it is required. 

From the economic and environmental points of view, mining rejects containing 

magnetic minerals may be largely available depending on the geology and on the ore 

matrix being processed. In most cases, the rejects represent a real threat to the 

surrounding natural environment, particularly in areas around the mine. Such a specific 

circumstance may be found in tailings from some phosphate ores containing a given 

proportion of magnetite. 

This report describes a work devoted to the use of the magnetic fraction of the 

mining reject of the Tapira Mining Complex, in the state of Minas Gerais, Brazil. The 
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magnetic fraction from the rejected material from extracting the mainly exploited ore is 

ordinarily separated during the mining industrial process. A sample of that magnetic 

fraction was further magnetically enriched with a hand magnet and tested in the 

laboratory as a component of a heterogeneous catalyst, either straightly or mixed with 

calcium oxide, on the transesterification reaction of triacylglycerols in the soybean oil 

with methanol, to produce biodiesel. The chemical performance of the heterogeneous 

catalyst based on this magnetic fraction mixed with CaO was evaluated by comparing 

with that of the pure magnetic fraction and with that of the sole CaO. 

2.Materials and Methods 

The magnetic fraction was separated from tailings of an ore mine for phosphate in the 

municipality of Tapira, state of Minas Gerais, Brazil. 

The industrial magnetic fraction was still further magnetically enriched in the laboratory 

by separating magnetic particles with a hand-held permanent magnet and this fraction was 

mixed with calcium oxide PA (Aldrich) at a mass ratio 1:1, in a porcelain crucible. This solid 

mixture was heated in a muffle at 200 ℃ for 4 h. The so-prepared catalyst was stored in a 

desiccator until being used in the transesterification reaction. The used raw source of 

triacylglycerols was a commercial soybean oil destined to domestic use, purchased in a 

supermarket. 

A primary mineralogical characterization of the mineral catalyst sample was performed by 

powder X-ray diffraction (DRX) in a Rigaku diffractometer model Ultima IV set to a current 

of 30 mA and a voltage of 40 kV, with the CuKα (λ = 1.541838 Å) radiation, at a scan rate of 

12θ min–1, from 4 to 80° 2θ. Silicon was used as an external standard. 

The chemical states of iron were assessed by Mössbauer spectroscopy, making it also 

possible to infer about the proportions of the iron minerals (more specifically magnetite, 

hematite or ilmenite) in the sample. The Mössbauer spectrum was collected at room temperature 

(~298 K) in the constant acceleration transmission mode with a ~20 m Ci 57Co/Rh gamma-ray 

source. Data were stored in a 512-channel MCS memory unit, with Doppler velocities ranging 

between approximately ±12.1 mm s–1. Mössbauer isomer shift values are quoted relative to an α-

Fe foil at room temperature. The experimental data were least square-fitted to Lorentzian-shape 

resonance lines, with the WinNormos™ for Igor™ Pro computer program. 

The magnetization measurement of the sample was performed with a vibrating sample 

magnetometer (VSM LakeShore 7404) with a noise base of 5 × 10–5 emu, a time constant of 

100 ms, at room temperature, and a maximum magnetic field of 2 T. 

The X-ray fluorescence analysis of the sample was made with a Shimadzu EDX-720 

energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer, with a rhodium tube and silicon-lithium 

detector. Data were collected without vacuum, with a collimator of 10 mm. 

The triacylglycerol conversion to fatty acid methyl esters was obtained by using a molar 

ratio methanol:oil 30:1. The catalyst corresponded to 8 mass% of the oil mass. The reaction 

was monitored with thin layer chromatography (TLC) by using hexane:ethyl acetate at the ratio 

9:1 as an eluent and iodine as developer. The reacting liquid was rotaevaporated and the 

methanol was recovered. The fraction containing glycerin and biodiesel was placed in a 

separation funnel. The glycerol was then removed; the volume of the biodiesel was measured 

and subsequently washed with distilled water. 

Samples from the produced biodiesel were analyzed according to the European Standard, 

by gas chromatography. Analyses were performed on a gas chromatograph model HP7820A 
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equipped with flame ionization detector. The column was the BP20 (SGE) 12 m × 0.25 mm × 

0.2 m in a temperature gradient of 10 ℃ min–1, from 120 ℃ to 220 ℃; gun (split of 1/50) to 250 

℃ and detector to 260 ℃. The gas carrier was hydrogen (3 mL min–1). Data acquisition software: 

EZChrom Elite Compact (Agilent). 

3.Results and Discussion 

3.1.Powder X-ray diffraction 

The powder X-ray diffraction pattern (Figure 1) revealed the occurrence of magnetite 

(Fe3O4; according to the JCPDS card #19-629 [10]), hematite (αFe2O3; JCPDS card #33-664), 

ilmenite (FeTiO3; JCPDS card #29-733), fluorapatite (Ca5(PO4)3F; JCPDS card #15-876), anatase 

(TiO2; JCPDS  card #21-1272), calcite (CaCO3; JCPDS card #5-586), zeolite 

(K69.8Al69.8Si122.2O384; JCPDS  card #26-893) and quartz (SiO2; JCPDS card #46-1045). The cubic 

unit cell edge dimension for this magnetite was found to be a = 8.394 (3) Å, as estimated with the 

UnitCell computer program [11], based on the Kα1 reflection peaks corresponding to the planes 

(220), (311), (400) and (511). 

 

Figure 1. DRX pattern for the magnetic fraction from phosphate mining 

tailings. Mt = magnetite (Fe3O4), Hm = hematite (αFe2O3), It = ilmenite (FeTiO3), Fa = 

fluorapatite (Ca5(PO4)3F), At = anatase (TiO2), Ca = calcite (CaCO3), Zt = zeolite 

(K69.8Al69.8Si122.2O384) and Qz = quartz (SiO2). 

3.2.X-ray fluorescence analysis 

The X-ray fluorescence data reveal that the magnetic material is relatively rich in iron, 

titanium, silicon, calcium and phosphorus (Table 1). 

Table 1. Chemical composition for the magnetic fraction from 

phosphate mining tailings, as determined by X-ray fluorescence spectroscopy. 
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Fe 81.1 (2) V 0.21 (2) 

Ti 6.19 (6) Sr 0.104 (4) 

Si 5.9 (3) Zr 0.087 (3) 

Ca 3.57 (4) Nb 0.078 (4) 

P 1.3 (2) Cr 0.05 (1) 

Mn 0.93 (2) Zn 0.054 (7) 

K 0.39 (3) Th 0.03 (1) 

The numbers in parentheses are uncertainties over the last significant digit, as provided by the 

spectrometer. 

3.3.Mössbauer spectroscopy 

Numerically fitting the 298 K-Mössbauer spectrum provided information on some 

chemical characteristics of the material: (i) Fe3+; (ii) mixed valence Fe3+/2+ and (iii) a Fe2+ 

doublet. 

From the hyperfine parameters (Figure 2; the corresponding spectral parameters are 

presented in Table 2), the sample contains a magnetite (relative subspectral area, RA = 24.6 + 

40.3 = 64.9%), with magnetic hyperfine field values for the tetrahedral [Bhf] = 49.42 (3) tesla 

and octahedral {Bhf} = 46.17 (2) tesla sites, along with a hematite sextet (RA = 25.4%), Bhf = 

51.98 (3) tesla, and an ilmenite doublet (RA = 9.7%) with quadrupole splitting Δ = 0.88 (2) mm 

s–1 and isomer shift δ/aFe =  1.04 (1) mm s–1. 

 

Figure 2. Mössbauer spectrum collected at room temperature (~298 K) 

for the magnetic fraction from phosphate mining tailings. 

 

Table 2. Fitted Mössbauer parameters for the magnetic fraction from phosphate 

mining tailings. 
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δ = isomer shift relative to the αFe; Γ = resonance linewidth; 2 = quadrupole shift; Δ = quadrupole 

splitting; Bhf = magnetic hyperfine field and RA = relative subspectral area. [] denotes tetrahedral and {} octahedral 

symmetries of the Fe-O coordination sites of the spinel structure. [Fe3+] and {Fe3+/2+} stand, respectively, for iron 

in tetrahedral and octahedral coordination sites of the spinel structure of the magnetite. Numbers in parentheses 

are standard deviation over the last significant digit of the value, as output by the computer fitting program, based 

on the least squares algorithm. 

3.4.Magnetic measurement 

From the room temperature magnetization curve (Figure 3), the saturation magnetization 

for this sample is Ms ~47 emu g–1. Iron represents 81.1 mass% of all determined chemical   

elements (normalized values) in the sample (Table 1). The relative Mössbauer spectral area due 

to magnetite is 64.9 % (Table 2). If no difference of the recoilless fractions corresponding to 

the various 57Fe sites is taken into account, a rough estimation of the mass proportion of 

magnetite in the sample is ~52.6 mass%. If so, the saturation magnetization for this magnetite 

is Ms ~89 emu g–1. This value is reasonably close to the reported value for a pure bulk magnetite, 

or 92–100 emu g–1 [12]. 
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Figure 3. The VSM magnetization curve for the magnetic fraction from 

phosphate mining tailings. 

 

3.5.The transesterification reaction 

According to these results, this magnetic material combined with CaO showed a 

significant chemical catalytic activity on the transesterification, yielding 99 ± 1 mass% esters, 

once the reaction was complete, in a 135 ± 30 min-process (Table 3). To compare, the sole 

magnetic material from the mining tailings has not produced any ester on transesterification, 

even after 24 h reaction. On the other hand, the reaction catalyzed with sole CaO yielded 84 ± 

10 mass% esters, after reaction completion, in 128 ± 16 min (Table 3). 

Table 3. Reaction time and proportion of esters yielded from the 

transesterification reaction of triacylglycerols in the soybean oil with methanol at a 

molar ratio methanol:oil 30:1, catalyzed either by the magnetic fraction from 

phosphate mining tailings mixed with CaO or by pure CaO, for both catalysts, 

heated at 200 ℃ during 4 h. Data for the transesterification reaction times and ester 

yields with the magnetic material + CaO were averaged over four experimental 

repetitions; those to the sole CaO were correspondently based on six repetitions. 

Uncertainties were taken as values of standard deviation over the mean. 

 

Catalyst Reaction time/min Esters/mass% 

Magnetic fraction + CaO 135 ± 30 99 ± 1 

Pure CaO 128 ± 16 84 ± 10 

The heterogeneous catalyst composed by the magnetic material mixed with CaO leads to 

high chemical yields in esters through the transesterification, and is readily recoverable to be 

reused, keeping its catalytic activity virtually unchanged for at least two subsequent reaction 

cycles, with chemical yields of 99.5 and 99.9 mass% esters for corresponding reaction times of 

90 min each. 

The chemical mechanisms involved the synergic action of the catalyst by this magnetite-

rich mining reject mixed with calcium oxide are not fully understood, so far, and become an 

essential topic for further studies. From a comparable magnetic heterogeneous catalyst 

composed by SiO2, γFe2O3 and KI promoted the transesterification of triacylglycerols in 

soybean oil to yield 94.4 mass% esters [8]. 

4.Conclusion 

The magnetically-enriched fraction (saturation magnetization, Ms ~47 emu g–1) from 

tailings of the phosphate mining in Tapira, Minas Gerais, Brazil, was found to contain magnetite 

(Fe3O4, corresponding to Ms ~89 emu g–1), hematite (αFe2O3), ilmenite (FeTiO3), fluorapatite 

(Ca5(PO4)3F), anatase (TiO2), calcite (CaCO3), zeolite (K69.8Al69.8Si122.2O384) and quartz (SiO2). 

A sample of this fraction mixed with CaO at a mass ratio 1:1 and heated at 200 ℃ for 4 h was 

used as heterogeneous catalyst in the transesterification reaction of triacylglycerols in the 
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soybean oil with methanol, to produce methyl esters of fatty acids (biodiesel). Results point to 

an effective synergic chemical catalytic effect of this mining tailing with CaO to produce 

biodiesel. The relatively short time of 135 ± 30 min to complete the reaction and the expressive 

chemical yield of 99 ± 1 mass% esters make this heterogeneous catalyst a strong candidate to 

be scaled up for industrial chemical processes on the production of biodiesel. The chemical 

mechanisms for the so catalyzed transesterification reaction involve a synergic action of the 

catalyst by the magnetite-rich mining reject mixed with calcium oxide. This would represent, 

on one side, an enormous environmental meaning, as it tends to clean the tailings material from 

the mining area, and, on the other, an economic gain by a rational use of the disposable material 

towards a technologically advanced catalyst. Further developments on these magnetic materials 

are strongly envisaged and are currently in continuous progress by our research Group. 
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Nb2O5 PREPARADO EM MISTURA COM CaO COMO CATALISADOR 

HETEROGÊNEO EM REAÇÕES DE TRANSESTERIFICAÇÃO DE 

TRIACILGLICERÓIS DE BIO-ÓLEO COM METANOL PARA PRODUZIR 

BIODIESEL 

 

RESUMO 

Um catalisador sólido à base de nióbio foi preparado por calcinação a 1000 °C de 

um geomaterial rico em nióbio (geo-Nb2O5) misturado com óxido de cálcio sintético (syn-CaO) 

a uma razão de massa geo-Nb2O5:syn-CaO 1:1, a várias temperaturas. As misturas sólidas (geo-

Nb2O5 + syn-CaO) foram caracterizadas com base na (i) estrutura cristalina, por difração de 

raios X; (ii) morfologia das partículas, por microscopia eletrônica de varredura, e (iii) 

composição química, por espectroscopia de energia dispersiva. As misturas sólidas, antes e 

depois da calcinação, foram utilizadas como catalisadores em reações de transesterificação a 

várias razões molares óleo:metanol e em várias proporções do catalisador. Todas as reações 

químicas foram conduzidas sob refluxo; os produtos foram monitorados por cromatografia em 

camada fina, por eluição com uma mistura de acetato de etila:hexano a uma razão volumétrica 

15:1. Utilizou-se iodo como revelador. Após a reação, os produtos (biodieseis) foram filtrados, 

o catalisador sólido foi separado e o biodiesel foi lavado com água e seco com sulfato de 

magnésio. A composição em éster da mistura produzida foi analisada por cromatografia gasosa. 

 
Palavras-chave: Biodiesel; Catalisador heterogêneo; Nióbio; Óxido de cálcio. 

 

Nb2O5 PREPARED IN MIXTURE WITH CaO AS A HETEROGENEOUS 

CATALYST FOR THE TRANSESTERIFICATION REACTIONS OF 

TRIACYLGLYCEROLS WITH METHANOL TO PRODUCE BIODIESEL 

 

ABSTRACT 

A niobium-based solid catalyst was prepared by calcining at 1000 °C a niobium-

rich geomaterial (geo-Nb2O5) mixed with synthetic calcium oxide (syn-CaO) at a mass ratio of 

geo-Nb2O5:syn-CaO 1:1, at various temperatures. The solid mixtures (geo-Nb2O5 + syn-CaO) 

were characterized for their (i) crystalline structure, by X-ray diffraction; (ii) morphology of 

the particles, by scanning electron microscopy, and (iii) chemical composition, by energy 

dispersive spectroscopy. The solid mixtures, before and after calcination, use as catalysts in 
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transesterification reactions at various oil:methanol molar ratios and at various proportions of 

the catalyst. All the chemical reactions were conducted under reflux; the products were 

monitored by thin layer chromatography by eluting with a mixture of ethyl acetate:hexane at a 

15:1 volumetric ratio. Iodine was used as the developer. After the reaction, the products 

(biodiesels) were filtered, the solid catalyst was separated, and the biodiesel was washed with 

water and dried with magnesium sulfate. The ester composition of the produced mixture was 

analyzed by gas chromatography. 

 

Keywords: Biodiesel; Heterogeneous catalyst; Niobium; Calcium oxide. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A busca da diversificação da matriz energética global, por razões econômicas, 

ambientais e da própria política energética das nações, tem suscitado interesse muito especial 

em biocombustíveis. O biodiesel é uma alternativa de valor destacado, sobretudo em 

substituição parcial ou, em casos especiais, total ao diesel mineral fóssil [1] (adaptado). 

O biodiesel (mistura de ésteres de ácidos graxos de álcoois de cadeia molecular curta, 

mais comumente, o metanol) pode ser quimicamente produzido pela transesterificação de 

triacilgliceróis, ou pela esterificação de ácidos graxos livres em bio-óleos, mediante a utilização 

de um catalisador ácido, básico ou enzimático, que pode ser homogêneo ou heterogêneo. 

Industrialmente, a principal rota de fabricação, pelo volume de produção, do biodiesel 

consiste na reação por catálise alcalina em meio homogêneo, para geração de alcóxidos de 

cátions metálicos. Para que o processo seja tecnicamente viável, o bio-óleo deve conter baixo 

teor de ácidos graxos livres e de água, para evitar-se o consumo do catalisador alcalino, na rota 

alternativa da reação de saponificação. A saponificação gera grandes quantidades de efluentes, 

que, no descarte direto, podem ser danosos ao meio ambiente, e consome o catalisador, que não 

pode ser usado em ciclos químicos subsequentes [2]. 

A catálise heterogênea eleva o interesse em ter-se o processo de produção do biodiesel 

ambientalmente e economicamente mais sustentável. Tal estratégia oferece vantagens 

tecnológico-industriais e minimiza os efeitos ambientais dos rejeitos, em relação à catálise 

homogênea, pois (i) facilita a purificação dos monoésteres graxos; (ii) tende a preservar a 

atividade química; (iii) viabiliza a reciclagem e o reuso do catalisador sólido e (iv) minimiza a 

geração de efluentes. Além disso, facilita consideravelmente a recuperação e a purificação da 

glicerina, coproduto da reação. 
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A partir dos anos 1990, materiais sólidos à base de nióbio foram identificados como 

potenciais catalisadores de interesse industrial [3], em razão da atividade, da seletividade e da 

estabilidade químicas. A partir de então, tem havido crescente interesse no uso do óxido de 

nióbio, como fase quimicamente ativa ou como suporte de catalisadores heterogêneos em 

diversas reações [4]. 

O desenvolvimento de novas rotas químicas de produção de biodiesel, assim como de 

novos catalisadores baseados em matérias-primas de baixo custo têm como principal objetivo 

o estabelecimento de processos químico-industriais ambientalmente mais sustentáveis e 

economicamente mais vantajosos, a fim de tornar o produto comparativamente ainda mais 

competitivo, no rol das fontes de energia, na escala global [5]. O desafio é, sobretudo, focado 

no desenvolvimento de novas tecnologias industriais, por otimização do rendimento químico 

na reação de transesterificação, de seus custos e das consequências ambientais, na produção do 

biodiesel. A rota química tecnologicamente promissora, como propósito deste trabalho, foi o 

desenvolvimento de catalisadores heterogêneos eficientes, capazes de reduzir as expensas de 

produção (uso de material mineral), o número de operações unitárias da cadeia químico-

industrial, com contorno de solução dos principais problemas ocasionados pelo uso dos atuais 

catalisadores homogêneos. As perspectivas mais diretas são de geração de tecnologia 

inovadora, a partir dos minérios de nióbio, material abundante em território brasileiro, na 

formação de compósitos que sejam quimicamente eficientes e de baixo custo, para uso em 

reações químicas da produção industrial de biodiesel. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A matéria-prima utilizada como fonte de triacilglicerol foi o óleo de soja, tal como é 

produzido e comercializado, para o uso doméstico. O nióbio foi gentilmente cedido pela 

CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração), da reserva mineral e planta 

industrial de produção ambas localizadas no município de Araxá, estado de Minas Gerais, 

Brasil. O óxido de cálcio utilizado é sintético PA, adquirido da Sigma-Aldrich e usado como 

recebido. 

A amostra do geomaterial rico em óxido de nióbio foi testada, inicialmente, pura, tal 

como foi recebida, e, posteriormente, no laboratório, foi calcinada em temperaturas 

selecionadas no intervalo de 400 °C a 1000 °C, em um forno mufla, por 4 h. As temperaturas 

de calcinação testadas foram 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000 °C. 

No presente trabalho, foram utilizadas amostras do pentóxido de nióbio em mistura com 

óxido de cálcio na razão em massa (g) geo-Nb2O5:syn-CaO 50:50, calcinadas a várias 
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temperaturas. A atividade catalítica do CaO em reações de produção de biodiesel já é bem 

conhecida [6]: o óxido de cálcio tem sua atividade otimizada, se suportado em um catalisador 

ácido. Steffens et al. [7] citam, baseados em Paulis et al. [8] que o Nb2O5 apresenta sítios ácidos 

de Brönsted, quando calcinado a 400 °C, mas que em temperaturas acima de 400 °C, 

desenvolve acidez de Lewis. 

As amostras de nióbio foram caracterizadas por difração de raios X (DRX), pelo método 

de pó, utilizando-se um difratômetro Rigaku, modelo D/Max Ultima Plus, ajustado para uma 

corrente de 30 mA e tensão de 40 kV, com tubo de radiação CuKα;  = 1.541838 Å). A 

varredura foi feita no intervalo de 10-75° (2θ), a 1° (2θ) min-1. Para a análise mineral qualitativa 

dos difratogramas, foi utilizada a biblioteca do banco PCPDFWIN® versão 1.30 [9]. 

As amostras foram caracterizadas também por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), no Laboratório de Microscopia Eletrônica do Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear (CDTN, Belo Horizonte MG). O equipamento é composto por um 

microscópio eletrônico de varredura com emissão por efeito de campo (FEG-MEV), modelo 

SIGMA VP, fabricado pela Carl Zeiss Microscopy. O microscópio dispõe também de um 

sistema de microanálise constituído por espectrômetro de energia dispersiva de raios X (EDS), 

modelo XFlash 410-M, fornecido pela Bruker Nano GmbH. O sistema é controlado pelo 

software Esprit e, além de permitir sondagens analíticas pontuais, é capaz de realizar varreduras 

em linha e obtenção de mapas de distribuição de elementos. 

Os biodieseis formados foram analisados em um cromatógrafo a gás HP7820A equipado 

com detector por ionização de chamas. Utilizou-se uma coluna BP20 (SGE) 

12 m x 0,25 mm x 0,2 m com gradiente de temperatura: 120 °C, 0 min, 10 °C/min até 220 °C; 

injetor (split de 1/50) a 250 °C e detector a 260 °C. Hidrogênio como gás de arraste (3 mL min-

1). Software de aquisição de dados: EZChrom Elite Compact (Agilent). Volume de injeção de 

1 l. 

As reações químicas foram conduzidas em sistema de refluxo com manta de 

aquecimento e agitação magnética. O álcool utilizado foi o metanol PA. Foram testadas várias 

razões molares planejadas de óleo:metanol, de 1:100 a 1:20. A quantidade do catalisador usada 

nos processos químicos variou de 0,3 massa% a 5,0 massa%, em relação à massa do óleo 

vegetal, com o objetivo de minimizar seu uso nas reações, conforme é exposto na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Catalisador, temperatura de calcinação do catalisador, razão molar óleo:metanol e proporção do 

catalisador, em relação ao óleo, utilizada na reação de transesterificação. 
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Catalisador 
Temperatura de calcinação do 

catalisador/°C 

Razão molar 

óleo:metanol 

Massa% 

catalisador 

Geo-Nb2O5 sem calcinar  1:20 a 1:100 0,3 a 5,0 

Geo-Nb2O5 calcinado 400 a 1000 1:20 a 1:100 0,3 a 5,0 

Geo-Nb2O5.syn-CaO calcinados 400 a 1000 1:20 a 1:100 0,3 a 5,0 

 

Os produtos da transesterificação foram monitorados, imediatamente após a reação, 

por cromatografia de camada delgada (CCD), utilizando-se como eluente acetato de 

etila:hexano, na razão em volume de 15:1, e iodo para revelação das placas. Após término das 

reações, o catalisador foi separado, a parte líquida foi rotaevaporada e o metanol recuperado. A 

fração contendo glicerina e ésteres foi colocada em funil de decantação. A glicerina (parte 

inferior) foi retirada e a mistura de ésteres teve o pH determinado e, posteriormente, foi lavada 

com água destilada e desidratada com sulfato de magnésio. A Figura 1 ilustra as etapas do 

procedimento adotado. 

 

Figura 1 – Procedimento experimental para a produção do biodiesel. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 mostra os padrões de DRX do geomaterial contendo Nb2O5 (geo- Nb2O5) na 

forma pura, como foi recebido da CBMM (“tal qual”), antes e após a calcinação a 1000 °C por 

4 h. Da análise dos dados identificaram-se reflexões de Bragg características de uma única fase 

cristalina: Nb2O5 (cartões JCPDS # 37-1468 e 27-1003). 

 

Figura 2 – Padrões de DRX do geo-Nb2O5 puro, antes e após calcinação a 1000 °C por 4 h. 
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Foram realizadas análises por microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de 

energia dispersiva de raios X, para as amostras dos catalisadores geo-Nb2O5 puro e misturado 

com óxido de cálcio, antes e após calcinação a 1000 °C por 4 h. Observou-se grande diferença 

na estrutura morfológica das amostras após a calcinação. Na Figura 3, estão expostas imagens 

geradas no MEV de uma amostra do geo-Nb2O5 puro sem calcinar e do catalisador geo-

Nb2O5.syn-CaO calcinado a 1000 °C por 4 h e, abaixo, os respectivos espectros EDS mostrando 

a composição química dessas amostras. Embora a morfologia do geo-Nb2O5 puro seja 

nitidamente variada, espectros EDS obtidos de cinco diferentes pontos ao longo da superfície 

da amostra, revelaram que a composição química do material é essencialmente a mesma. Não 

é possível, no entanto, afirmar se houve ou não incrustação do óxido de cálcio nas paredes das 

partículas do geo-Nb2O5, apenas com as análises realizadas. 

 

Figura 3 – Imagens de MEV e respectivos espectros EDS dos catalisadores baseados em nióbio: a) geo-Nb2O5 

puro sem calcinação; b) geo-Nb2O5.syn-CaO calcinado a 1000 °C por 4 h. 
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As reações de transesterificação foram principiadas sob fortes condições catalíticas, com 

10 massa% do catalisador, em relação ao óleo, e razão molar óleo:metanol 1:275. Reações 

também foram realizadas usando razões molares óleo:metanol mais baixas (até 1:20), no 

entanto o tempo reacional para produção de ésteres foi muito longo e, em alguns casos, não 

houve a formação de biodiesel. Optou-se, então, pela razão molar 1:100 e diminui-se pela 

metade a proporção do catalisador, em relação ao óleo, para prosseguir com a prospecção das 

condições otimizadas de reação. 

Dos testes realizados com o geo-Nb2O5 puro antes e após calcinação em diversas 

temperaturas, não se obteve a formação de ésteres; não houve formação de biodiesel, mesmo 

após 48 h de reação. 

Assim, deu-se início aos testes utilizando como catalisador o geo-Nb2O5.syn-CaO, em 

que a nióbia (Nb2O5) agiria como suporte catalítico nas reações. Sabe-se que óxidos de nióbio 

tendem a aumentar a atividade catalítica e a seletividade e prolongam a vida do catalisador por 

várias reações consecutivas [10] (adaptado). O óxido de cálcio calcinado é um catalisador 

conhecido nas reações de transesterificação [11], porém sofre relativamente intensa lixiviação 

durante o processo em meio líquido. 

Com os primeiros resultados, que confirmam a ação catalítica da mistura geo-

Nb2O5.syn-CaO calcinada, procurou-se reduzir as proporções de catalisador utilizadas nas 

reações, a fim de tornar o processo economicamente mais viável. A redução da proporção do 

catalisador foi programada para que fosse obtida uma condição, até aqui, considerada ótima, 

determinada por uma quantidade mínima do catalisador, a suficiente para promover a formação 

de biodiesel em um tempo razoavelmente curto de reação. A evolução do teor de ésteres 
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produzidos em função da massa do catalisador geo-Nb2O5.syn-CaO, calcinado a 1000 °C, por 

4 h, na reação de transesterificação pode ser acompanhada na Figura 4. A avaliação do gráfico 

aponta que usando 2,3; 3,3 e 5,0 massa% do catalisador geo-Nb2O5.syn-CaO, em relação ao 

óleo, obtém-se excelentes rendimentos na reação de transesterificação, resultando em teores de 

ésteres acima de 99 massa%. 

 

Figura 4 – Evolução da porcentagem de ésteres produzidos versus massa de catalisador geo-Nb2O5.syn-CaO 

calcinado a 1000 °C, por 4 h. 

 

 

Os resultados das reações de transesterificação do óleo de soja com metanol, catalisadas 

pelo geo-Nb2O5.syn-CaO, são mais detalhadamente sumarizados na Tabela 2, da qual se 

observa que, embora massas de 0,07; 0,10 e 0,15 g tenham resultado em rendimentos 

comparáveis de produção de biodiesel, as condições consideradas ótimas para esse catalisador 

foram de 0,15 g de catalisador (5,0 massa% em relação ao óleo), em uma razão molar 

óleo:álcool de 1:100, com tempo médio de reação de 224 min, e rendimento, em biodiesel, de 

99,88%. 

 

Tabela 2 – Parâmetros reacionais da reação de transesterificação utilizando o catalisador geo-Nb2O5.syn-CaO 

calcinado a 1000 °C, por 4 h. 

Parâ

metro

s 

Reação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Razão 

molar 

óleo:ál

cool 

1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 
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Massa 

do 

catalis

ador/g 

0,15 0,12 0,10 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

Propor

ção do 

catalis

ador 

em 

relação 

ao 

óleo/m

assa% 

5,0 4,0 3,3 2,3 1,7 1,3 1,0 0,7 0,3 

Tempo 

médio 

de 

reação/

min 

2

24 

2

85 

6

18 

3

00 

6

23 

6

70 

7

35 

1

049 

9

96 

Teor 

de 

ésteres

/massa

% 

99,88 97,85 99,47 99,38 97,26 96,79 95,44 89,60 96,96 

 

A etapa de calcinação do catalisador sólido revelou-se crítica para a funcionalidade 

química; sem essa etapa de preparação, os catalisadores testados não converteram os 

triacilgliceróis do óleo em biodiesel. Todos os catalisadores utilizados foram, então, calcinados 

em diferentes tempos, até atingir-se sua funcionalidade na reação de transesterificação. O 

melhor tempo de calcinação foi de 240 min. A partir daí, os catalisadores foram calcinados em 

temperaturas entre 400 °C a 1000 °C, por 4 h. 

De acordo com os testes realizados, alíquotas do catalisador geo-Nb2O5.syn-CaO foram 

calcinadas em intervalos de 100 °C, desde a temperatura inicial de 400 °C até 1000 °C por 4 h 

e, posteriormente, utilizadas em reações de transesterificação (Tabela 3). De acordo com 

Nowak e Ziolek [12], testes preliminares indicaram que o pentóxido de nióbio não sofre 
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alterações funcionais significativas, quando calcinado em tempos menores e, portanto, não age 

como catalisador na reação de transesterificação. 

O Nb2O5.nH2O é conhecido por sua forte acidez superficial mesmo na presença de água. 

Ziolek [13] afirma que a acidez aumenta com o tratamento do óxido a temperaturas entre 100-

300 °C e diminui a temperaturas superiores a 500 °C, devido à perda das moléculas de água da 

superfície. Steffens et al. [7] reportam que a área superficial e o volume dos poros do Nb2O5 

diminuem com o aumento da temperatura, enquanto o diâmetro aumenta. Afirmam também que 

o aumento da temperatura de calcinação aumenta a cristalinidade do óxido, formando fases 

mais estáveis. 

Porém, nos testes realizados, a temperatura de calcinação não influenciou drasticamente 

o tempo reacional, visto que as reações foram concluídas entre 3,70 e 5,80 h, independente da 

temperatura de calcinação do catalisador. Dessa forma, foi observado que a quantidade em 

massa% de catalisador utilizado nas reações influencia muito mais que a temperatura de 

calcinação do mesmo. Os menores tempos de reação foram obtidos para o catalisador calcinado 

em 500, 800 e em 1000 °C, no entanto, o elevado rendimento em ésteres, de 99,88%, na reação 

de transesterificação, e o tempo médio reacional de 3,70 h, relativamente menor, se comparados 

aos obtidos nas demais temperaturas, foram cruciais para que a temperatura de 1000 °C fosse 

selecionada como a melhor temperatura de calcinação do catalisador. 

 

Tabela 3 – Média dos tempos da reação de transesterificação usando o catalisadorgeo-Nb2O5.syn-CaO, 

preparado em diferentes temperaturas de calcinação, e os correspondentes teores dos ésteres produzidos na 

reação. 

Parâmetros 
Temperaturas de calcinação/°C 

400 500 600 700 800 900 1000 

Tempo de reação/min 306 220 254 348 220 306 224 

Tempo de reação/h 5,10 3,70 4,20 5,80 3,70 5,10 3,70 

Teor de ésteres/massa% 93,84 90,96 86,22 83,55 92,65 95,11 99,88 

 

Rocha et al. [14] (comunicação pessoal) reportam que a reação de transesterificação 

catalisada apenas pelo CaO produz 82,6 massa% de ésteres, após 2,1 h, e sabendo-se que a 

mesma reação catalisada apenas com o geo-Nb2O5 não converte o óleo de soja em biodiesel, 

mesmo após 48 h de reação, considera-se que o elevado rendimento em ésteres, de 99,88%, 

obtido neste trabalho, na reação catalisada com o geo-Nb2O5.syn-CaO, sugere a ocorrência de 

um efeito catalítico sinérgico desses dois material associados. 
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4 CONCLUSÃO 

Os resultados do presente trabalho oferecem uma proposta viável de utilização do 

minério de nióbio, um material abundante no Brasil, com propriedades catalíticas, na produção 

de biodiesel. Reportou-se, aqui, a preparação, caracterização e utilização desse material, em 

associação com óxido de cálcio, e demonstrou-se que o catalisador heterogêneo, nas condições 

especificadas de preparação do material sólido, promoveu rendimentos satisfatórios, nas 

reações de transesterificação, com conversão do óleo de soja em tempos reacionais 

considerados relativamente curtos. Os dados experimentais apontam para um efeito químico 

catalítico sinérgico efetivo deste rejeito de mineração, em associação com CaO, para produzir 

biodiesel. 

Os resultados demonstram claramente a vantagem da catálise heterogênea, com 

possibilidade de uso de um processo relativamente simples de remoção dos catalisadores do 

meio reacional líquido, para reutilização em ciclos sucessivos da reação de transesterificação. 

Demonstra-se, assim, uma tecnologia com perspectiva de inovação, que permite, além da 

redução substantiva do volume de efluentes que seriam descartados no meio ambiente, a 

utilização de diferentes minerais e seus rejeitos para a produção de biodiesel, diminuindo 

também o passivo ambiental da exploração mineral. 

Para o catalisador geo-Nb2O5.syn-CaO, o rendimento químico e o tempo reacional 

foram satisfatoriamente promissores, para justificar e estimular a continuidade do 

desenvolvimento de novas formulações e das condições de preparação e uso do material sólido. 

Estes resultados incitam, ainda mais, a otimização do processo químico-industrial e novas 

propostas de usos tecnológicos dos minérios brasileiros e de seus rejeitos. As pesquisas 

científicas e tecnológicas alcançam a inovação, a indústria usa os processos avançados e o meio 

ambiente natural também reconhece e retribui com ganho de qualidade para a vida no Globo. 
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