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Resumo: Biodiesel é um combustível biodegradável, não tóxico e pouco poluente. Para
sua obtenção faz-se necessário o uso de nanocatalisadores, e atualmente os materiais
magnéticos  tem ganhado destaque para esta aplicação.  Baseado nisto,  este  trabalho
objetivou preparar um nanocatalisador magnético de Ni0,4Zn0,4Mn0,2Fe204 para obtenção
de biodiesel, tendo como matéria prima o óleo de soja. O nanocatalisador foi sintetizado
por reação de combustão e caracterizado por DRX. Após a caracterização, o mesmo foi
submetido aos  testes  catalíticos  de bancada,  sendo obtido  por  esterificação etílica e
metílica,  numa  temperatura  de  180°C,  razão  molar  1:12,  2% de  nanocatalisador  e
caracterizado  por  cromatografia  gasosa.  A  respectiva  amostra  apresentou  os  picos
correspondentes à fase cristalina.  Os resultados de conversão em biodiesel obtiveram
uma média de 91,55% para rota etílica e 89,26% para rota metílica. Assim, a amostra
foi mais eficiente para uso, nas condições testadas, para rota metílica.
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Abstract: Biodiesel is a biodegradable, non-toxic and low polluting fuel. To obtain it, it is
necessary  to  use  nanocatalysts,  and  currently  the  magnetic  materials  have  gained
prominence  for  this  application.  Based  on  this,  this  work  aimed  to  prepare  a
Ni0,4Zn0,4Mn0,2Fe204 magnetic nanocatalyst to obtain biodiesel, having soybean oil as the
raw  material.  The  nanocatalyst  was  synthesized  by  combustion  reaction  and
characterized  by  XRD.  After  the  characterization,  the  memo  was  subjected  to  the
catalytic bench tests, being obtained by methyl and ethyl esterification, at a temperature
of  180ºC,  molar  ratio  of  1:12,  2%  of  nanocatalyst  and  characterized  by  gas
chromatography.  The  respective  sample  showed  the  peaks  corresponding  to  the
crystalline phase. The biodiesel conversion results obtained an average of 91,55% for
ethanol route and 89,26% for methyl route. Thus, the sample was more efficient to use,
under the conditions tested, for the methyl route. 
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1. Introdução

Os biocombustíveis tais como o bioetanol, o biodiesel e o biogás, estão sendo vistos
com grande interesse nos ultimos anos devido ao aumento considerável da população e
da industrialização resultando em um considerável aumento na produção de combustíveis
fósseis e consequentemente um aumento da poluição ambiental com base nas emissões
decorrentes dos veículos e usinas. Com isto, os biocombustiveis surgiram como uma das
alternativas relevantes especialmente para veículos. Podendo ser produzido por reação de
óleo/gordura com álcool.  O óleo utilizado neste  processo pode ser  obtido a  partir  de
fontes sustentáveis, o que pode tornar o processo rentável [1].

O biodiesel  é um substituto atraente para o diesel  produzido a  partir  do petróleo,
porque é produzido através de fontes renováveis e é biodegradável. Este biocombustível é
frequentemente  derivado  da  transesterificação  de  triglicerídeos  ou  a  esterificação  de
ácidos  graxos  livres  com  metanol.  A técnica  mais  prática  é  a  transesterificação  na
presença de catalisadores homogêneos ou heterogêneos.  Os catalisadores homogêneos
mostram  em  geral,  uma  atividade  catalítica  elevada,  porém  existem  algumas
desvantagens, tais como, corrosão de alguns equipamentos, difícil separação do produto e
a questão do problema ambiental com a descarga de águas residuais. Baseado nisto, vem
sendo desenvolvido catalisadores heterogêneos para superar as desvantagens existentes
nos homogêneos [2].

Baseado nisto, este trabalho objetivou preparar o nanocatalisador Ni0,4Zn0,4Mn0,2Fe204

em escala  piloto  de  200g/batelada,  visando  avaliar  seu  desempenho  na  esterificação
etílica e metílica, utilizando óleo de soja acidificado como matéria prima.

2. Materiais e Métodos

Obtenção do nanocatalisador
Para síntese do nanocatalisador do tipo Ni0,4Zn0,4Mn0,2Fe204,  a mistura redox dos

nitratos  e  a  ureia  foram  submetidas  ao  aquecimento  direto  em  um  reator  cônico  e
recipientes de aço inox com capacidade para a produção de 200g por batelada (RPI nº BR
10 2012 002181-3) [3].

O produto reacional foi desaglomerado em peneira malha 325 e encaminhado à
caracterização.
Caracterização do nanocatalisador

A determinação  das  fases  presentes,  o  grau  de  cristalização  e  o  tamanho  de
cristalito foram determinados a partir dos dados de difração, utilizando um difratômetro
de raios X modelo D2 Phaser - Bruker. 
Testes catalíticos

Os testes catalíticos foram conduzidos em reator de aço inox pressurizado e com
velocidade  de  agitação  de  1000 RPM.  O produto  reacional  da  esterificação  etílica  e
metílica foram analisados em cromatógrafo a gás Varian 450c. As condições reacionais
foram: 180°C, 2% de catalisador, relação molar 1:12 (óleo:álcool) e tempo de reacional
de 1 h. As reações foram realizadas em triplicata nas mesmas condições operacionais.
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3. Resultados e Discussão

O difratograma de raios X do nanocatalisador  Ni0,4Zn0,4Mn0,2Fe204  está ilustrado na
Figura 1.

Figura 1 - Difratograma de raios X das amostras do nanocatalisador Ni0,4Zn0,4Mn0,2Fe204.

A fase principal foi a do espinélio Ni-Zn-Mn, comprovado pelo padrão da Ni-Zn.
A presença do Mn dentro da estrutura é comprovada devido ao deslocamento.

A Figura 2 ilustra os testes catalíticos de bancada. Foram executados por meio do
processo de esterificação do óleo de soja via rota etílica e metílica, com a finalidade de
avaliação do desempenho catalítico.

Figura 2 - Reação de esterificação via rota etílica e metílica e testes em branco.
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As  amostras  de  Ni0,4Zn0,4Mn0,2Fe204 mostraram  um  desempenho  bastante
favorável,  atingindo conversões  médias  de ésteres  de 89,26 % via  rota  metílica  e  de
91,55% via rota etílica. Portanto, a nanoferrita avaliada possui expressivo potencial para
obtenção de biodiesel com teor de éster dentro dos padrões estabelecidos nas condições
reacionais adotadas. 

4. Conclusões

A síntese por reação de combustão foi eficiente na produção de nanocatalisadores
de Ni0,4Zn0,4Mn0,2Fe204 em grande escala de produção, com excelente reprodutibilidade. 

O nanocatalisador Ni0,4Zn0,4Mn0,2Fe204com estrutura tipo espinélio mostrou ser ativo e
promissor para as reações de esterificação do óleo de soja para obtenção do biodiesel. O
que  ressalta  a  grande  viabilidade  de  se  produzir  nanocatalisadores  por  reação  de
combustão em grande escala para uso industrial.
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