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Resumo: Este trabalho descreve as vantagens dos catalisadores nanomagnéticos quanto a sua 

recuperação para posterior reuso na produção de biodiesel frente aos tradicionais catalisadores 

heterogêneos. Para tanto, utilizou-se como exemplo a nanoferrita Ni0,5Zn0,5Fe2O4 sintetizada com o 

diferencial da produção em escala piloto de até 200 g/batelada, por reação de combustão. 
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Abstract: This work describes the advantages of nanomagnetic catalysts in their recovery for 

subsequent reuse in the production of biodiesel against traditional heterogeneous catalysts. For this 

purpose, the Ni0.5Zn0.5Fe2O4 nanoferrite synthesized with the differential of the pilot scale production of 

up to 200 g/batch, by combustion reaction, was used as an example. 
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1. Introdução 

Na produção industrial de biodiesel faz-se necessário o uso de catalisadores homogêneos. 

Entretanto a remoção deste catalisador após reação é tecnicamente difícil e uma grande quantidade de 

água de rejeito é produzida. Daí o interesse em substituir estes catalisadores por catalisadores 

heterogêneos, uma vez que estes últimos são de procedimentos operacionais mais fáceis e reduzem 

significantemente a poluição ambiental. Os materiais cerâmicos representam importantes produtos 

comerciais para indústrias, que por sua vez tem se destacado, entre outros, para obtenção destes 

catalisadores [1].  

Dentre os materiais cerâmicos, os óxidos metálicos ferrimagnéticos são uma importante classe 

de compostos e, entre eles as nanoferritas (óxidos magnéticos) são os materiais mais proeminentes em 

estudos voltados à catálise heterogênea, em virtude da sua estrutura de espinélio invertido, que resulta 

em excelentes propriedades, tais como elevada estabilidade termodinâmica, excelentes propriedades 

eletromagnéticas, atividade catalítica e resistência à corrosão. Como exemplo, cita-se as nanoferritas 

mistas Ni-Zn e Ni-Cu-Zn [2-3], que reúnem características e propriedades potencialmente adequadas 

para catálise na produção de biodiesel. 

Em catálise para biodiesel, as pesquisas pioneiras foram desenvolvidas por Dantas (2012) [4], 

no laboratório de Síntese de Materiais Cerâmicos (LabSMaC) da Unidade Acadêmica de Engenharia de 

Materiais (UAEMa) da UFCG, onde buscou-se nesse trabalho, vantagens como a simplificação dos 

processos executados nas reações químicas e a possibilidade de separação e consequente reutilização 

de catalisadores, na perspectiva de contribuir para a superação de desafios, em particular aqueles 
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relacionados ao meio ambiente. Outras diversas pesquisas foram desenvolvidas pelo grupo de 

pesquisadores envolvidos com nanotecnologia e biocombustível, do LabSMaC, onde foram estudados 

diferentes sistemas de nanoferritas devido as suas característica intrínsecas de magnetismo, nos 

processos de esterificação e transesterificação via rota metílica e etílica para produção de biodiesel, a 

partir de oleaginosas como a soja, algodão e girassol, além do sebo bovino e óleo de fritura residual [2-

3; 5-7]. Os resultados alcançados demonstram potencial viabilidade na utilização destas nanoferritas 

como catalisadores heterogêneos, sintetizadas via reação de combustão, além do desenvolvimento de 

promissores catalisadores que sinalizam a possibilidade de serem utilizados na indústria. 

Com base nisto, este trabalho objetivou apresentar algumas das vantagens quanto a utilização 

de nanopartículas magnéticas (NPM’s), tomando como exemplo a recuperação da nanoferrita 

Ni0,5Zn0,5Fe2O4 do meio reacional para produção de biodiesel. 

 

2. Metodologia 

Para a síntese da nanoferrita de Ni0,5Zn0,5Fe2O4 por reação de combustão com o diferencial da 

produção em escala piloto de 200 g/batelada, foram utilizados nitratos metálicos como reagentes 

oxidantes e ureia como combustível e agente redutor. A composição inicial da solução foi baseada na 

valência total dos reagentes oxidantes e redutores, utilizando conceitos da química dos propelentes e 

explosivos [8], de forma que foi estabelecida a estequiometria da fase de interesse. A mistura redox de 

nitratos metálicos e o combustível foi submetida ao aquecimento direto em reatores cônicos projetados 

para síntese de combustão em escala piloto [9].  

Os testes catalíticos foram executados nas melhores condições reacionais estabelecidas pelos 

experimentos utilizando a nanoferrita estudada. Após as reações, o biodiesel foi retirado do sistema e as 

nanopartículas magnéticas remanescentes foram submetidas a alguns procedimentos para recuperação e 

posterior reuso. Para tanto, buscou-se desenvolver uma metodologia simples e rápida que possibilitasse 

a recuperação, a qual consistiu na aplicação de um campo magnético externo (ímã) para separação do 

meio reacional, uma primeira lavagem com água destilada quente (aproximadamente 60 °C), um 

tratamento químico por lavagem com o solvente N-hexano, centrifugação por 10 minutos, secagem em 

estufa a 120 °C por 12 h e finalmente testado na reutilização. Estes tratamentos foram adaptados da 

metodologia descrita por Van Gerpen e He, 2014 [10]. 

 

3. Resultados e Discussão 

Algumas tecnologias de intensificação de processo têm sido propostas a fim de reduzir o custo 

final do biodiesel produzido. Como um exemplo destaca-se o desenvolvimento de catalisadores 

nanomagnéticos. Este tipo de catalisador tem obtido um considerável interesse nos últimos anos, dentre 

eles a ferrita Ni-Zn é um dos materiais magnéticos mais versáteis, uma vez que possui elevada 

magnetização de saturação, alta temperatura de Curie, estabilidade química e permeabilidade 

relativamente elevada. Devido a boa estabilidade química, área superficial elevada e síntese de fácil 

procedimento, as NPM’s de Ni-Zn vem sendo utilizadas como catalisadores heterogêneos para catalisar 

as reações de produção do biodiesel. 

Um exemplo da vantagem do uso de NPM’s está ilustrado na Figura 1, onde foi apresentado o 

comportamento de duas distintas amostras submetidas a testes catalíticos para produzir biodiesel. A 

Figura 1(a), exibindo o caráter magnético do nanocatalisador e a Figura 2(b) desprovido de 

magnetismo. No sistema reacional ilustrado na Figura 1(a) foi utilizado a nanoferrita Ni0,5Zn0,5Fe2O4, 
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cujos tamanhos médios de cristalitos e de nanopartículas foram respectivamente de 36,93±1,3576 e 

17,44±0,293 nm. Apesar de ambas amostras serem catalisadores heterogêneos e, em consequência 

disto, apresentarem as vantagens inerentes a este tipo de material, a reação que utiliza as NPM’s se 

destaca devido ao fato de poder ser mais facilmente separada do meio reacional envolvido. Observa-se 

que para o nanocatalisador magnético, as fases presentes ficam totalmente separadas, enquanto na 

segunda reação, a amostra sem magnetismo intrínseco fica totalmente disperso no meio, requerendo 

maior número de etapas para sua separação. 

 

   

Figura 1 - Perfil de dois nanocatalisadores distintos quanto ao caráter magnético, na catálise heterogênea para produção de 

biodiesel: (a) com magnetismo intrínseco e (b) sem magnetismo. 

Desta maneira, além das diversas áreas de aplicabilidade, devido estes materiais 

nanoestruturados apresentarem diferenciado comportamento da matéria nestas dimensões, eles se 

destacam também na catálise especialmente pela possibilidade de fácil remoção para posteriores ciclos 

de reutilização, bem como porque a presença de metais na estrutura de catalisadores heterogêneos atua 

como sítios ativos nas reações químicas, além do fato de que estes óxidos apresentam alta área de 

superfície.  

Na Figura 2 está ilustrado a excelente resposta magnética da nanoferrita Ni0,5Zn0,5Fe2O4, onde 

as suas nanopartículas envolvidas num meio reacional oleoso, responde prontamente aos estímulos de 

um campo magnético externo (ímã), facilitando desta forma a sua recuperação após cada reação, por 

intermédio de um método simples, rápido e eficiente.  

 

Figura 2 - Resposta magnética das nanopartículas de Ni0,5Zn0,5Fe2O4 frente ao estímulo de um ímã. 

O meio heterogêneo utilizando catalisadores magnéticos, propicia algumas vantagens 

decorrentes da fácil separação do catalisador do meio após a reação, possibilidade de reutilização, 

seletividade e obtenção de produtos e coprodutos de maior pureza, o que no caso deste último, ainda 

pode agregar valor ao produto final e viabilizar o processo. Desta forma, o desenvolvimento de 

(a) (b) 
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processos químicos inovadores com base neste tipo de materiais pode trazer novas projeções para o 

avanço da tecnologia. A grande vantagem destes sistemas catalíticos está ancorada na possibilidade de 

superar as dificuldades associadas e relativas ao uso de catalisadores convencionais. 

 

4. Conclusões 

Portanto, a propriedade magnética contribui efetivamente para evitar a perda das 

nanopartículas e aumentar a taxa de recuperação durante o processo de separação, pois normalmente os 

catalisadores são separados do meio reacional mediante intensas etapas de filtração e/ou centrifugação, 

assim, muita investigação tem sido dedicada ao desenvolvimento de nanopartículas magnéticas que são 

facilmente separáveis, e este trabalho não só efetiva esta investigação, como também a faz com o 

diferencial da obtenção destas nanopartículas com características altamente nanométricas devido ao 

método de reação de combustão empregado e em escala piloto de produção de até 200 g/batelada. 
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