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RESUMO 

 

O biodiesel, atualmente, apresenta-se como uma alternativa viável frente 

ao óleo diesel. Contudo, a aplicação de ações mais econômicas, como o uso 

catalisadores heterogêneos, viabiliza ainda mais este biocombustível pela 

redução de etapas processuais. O objetivo deste trabalho foi aplicação do 

suporte catalítico ZnAl2O4 obtido por reação de combustão na alcoólise metílica 

do óleo de soja. As amostras do suporte foram caracterizadas por DRX, análise 

textural por adsorção de nitrogênio e FTIR. Os testes reacionais foram 

executados a 200ºC, razão molar 1:25, com 2 e 4% em massa de catalisador e 

tempo reacional de  3 horas. Os resultados de DRX indicam que a fase ZnAl2O4 

foi obtida de maneira eficaz, com áreas superficiais de 14,9 e 8,6 m2g-1. Os 

testes reacionais demonstraram que os maiores teores de éster foi de 56,1 e 

49,4%, para os percentuais de catalisador de 2 e 4%, respectivamente. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Rutz e Janssen (2008) vários são os catalisadores que 

podem ser utilizados na reação de transesterificação, por exemplo, os materiais 

alcalinos e ácidos (catalisadores homogêneos), compostos de metais de 

transição, silicatos, a enzima lípase, etc.. Todavia, os catalisadores 

homogêneos básicos (hidróxido de sódio e potássio) possuem maior 

preferência, em virtude de seu baixo custo e elevado percentual de conversão. 

Porém, a aplicação dos catalisadores homogêneos pode promover danos à 

estrutura reacional, além de exigir uma fonte lipídica de baixo teor de água e 

acidez.  

Além disso, os catalisadores homogêneos são normalmente limitados a 

processos em batelada, o que acarreta na adição de etapas no processo de 

produção, as quais exigem etapas de pré-tratamento do óleo, por exemplo, no 

caso da reação de transesterificação, há necessidade da separação do 

biodiesel do glicerol bruto, e neutralização dos efluentes gerados 

(JOTHIRAMALINGAN & WANG, 2009). 

Segundo Abreu et al. (2004) os sistemas heterogêneos são bastante 

ativos em alcoóis de alto peso molecular, atingindo conversões maiores que 

95%, e, além disso, não levam a corrosão e nem a formação de emulsões 

(sabões), tornando o processo de separação mais fácil. O catalisador 

heterogêneo tem a vantagem de ser sólido e insolúvel no meio reacional, e por 

causa disto torna-se possível a sua recuperação através de filtração a vácuo ou 

centrifugação, e a utilização do mesmo por diversas vezes sem perder a sua 

eficiência. 

Diante disso, o aluminato de zinco apresenta-se como um promissor 

catalisador para a reação de transesterificação, uma vez que este material 

apresenta propriedades intrínsecas, como a presença de sítios básicos ou 

ácidos no catalisador (ZABETTI et al., 2009). O aluminato de zinco é um óxido 

muito utilizado como catalisador, suporte catalítico e em materiais ópticos. 
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Como catalisador, ele é bastante encontrado em aplicações na cerâmica 

industrial devido ao seu elevado desempenho (ALVES et al. 2009). 

Pugnet et al. (2010) avaliaram a aplicação do aluminato de zinco, obtido 

pelo método de mistura mecânica, na transesterificação metílica do óleo de 

canola, nas condições: temperatura (180 a 210ºC); a razão molar (1:6 a 1:40); 

percentual de catalisador (0 a 12%); e tempo de reação (1 a 6 horas). Os 

resultados obtidos na condição: 210ºC, com razão molar de 1:27, 4% de 

catalisador e 6 horas de reação, resultou em teores de ésteres acima de 85%. 

O catalisador apresentou a maior atividade em condições extremas, ou seja, a 

temperaturas acima de 180°C, razão molar óleo:álcool superior a 1:15, 

percentual de catalisador  e tempo de reação maior que 2% e 2 horas, 

respectivamente. 

Em Macedo et al. (2006), quando avaliaram a eficiência dos 

catalisadores (Al2O3)4SnO e (Al2O3)4ZnO na transesterificação de óleo de soja, 

nas condições 60ºC, razão molar de óleo:álcool de 1:4, 5% de catalisador e 

tempo reacional de 4 horas, obtiveram conversão em éster acima de 85% para 

o catalisador (Al2O3)4ZnO para a reação conduzida com metanol e a tal 

resultado atribuíram a maior força ácida do catalisador, pela introdução do 

óxido de zinco. 

Diante disso, o presente estudo objetivou avaliar a aplicação do 

aluminato de zinco, obtido por reação de combustão usando duas condições de 

aquecimento externo diferente, na reação de transesterificação metílica do óleo 

de soja. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Síntese e caracterização dos catalisadores 

 

As amostras (catalisadores) foram obtidas pelo processo de síntese por 

reação de combustão. Todas as reações de combustão foram realizadas em 

cadinho de sílica vítrea com capacidade de 200 mL. Os reagentes 

correspondentes à composição desejada (ZnAl2O4) foram misturados no 

cadinho, formando uma mistura redutora, onde o agente oxidante e fonte de 

cátions (Al3+, Zn2+) foram os nitratos de alumínio e zinco. Como agente redutor 
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foi utilizada a uréia. A proporção de cada reagente na mistura foi calculada de 

acordo com a teoria dos propelentes e explosivos, onde faz uso das valências 

dos elementos reativos de modo a favorecer a relação oxidante/combustível = 

1 (JAIN et al., 1981). 

Para os testes catalíticos foram sintetizados duas amostras de aluminato 

de zinco, porém em diferentes condições para a realização da síntese: i) 

aquecimento em uma base cerâmica com resistência elétrica (PE) (temperatura 

na resistência 600ºC), onde os reagentes foram colocados no cadinho e 

aquecidos  até a ignição seguida da combustão; e ii)aquecimento no forno 

mufla, onde os reagentes, inicialmente, foram aquecidos no cadinho até o 

desprendimento dos gases de combustão, e logo em seguida foram 

transferidos para um forno tipo mufla modelo EDX 3000 pré-aquecido a 500°C, 

onde ocorreu a ignição seguida da combustão.  

Uma vez sintetizados, os catalisadores foram caracterizados por difração 

de raios-X (DRX), análise textural por adsorção de nitrogênio (área superficial 

específica, volume poroso e diâmetro de poro) e espectroscopia na região do 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR).  

Os DRX’s foram obtidos em difratômetro da Shimadzu (modelo 6000, 

radiação CuK), para identificação das fases. Para a análise textural utilizou-se 

o analisador de área superficial e tamanho de poro da Quantachrome modelo 

Nova 3200e. Com a análise foi possível obter a área superficial (BRUNAUER et 

al., 1938), o volume poroso e o diâmetro de poros (BARRETT et al., 1953), e o 

tamanho médio da partícula (REED, 1999). Os espectros de FTIR foram 

coletados em pastilhas de KBr a 0,2%, usando um espectrômetro Shimadzu 

Spectrum BX – Perkin Elmer, entre 4000 e 400 cm-1, com resolução de 4 cm-1 e 

20 varreduras. Esta técnica foi utilizada para observar as bandas 

características do espinélio. 

 

Teste catalítico 

 

Para a reação de transesterificação utilizou-se como fonte lipídica óleo de 

soja refinado adquirido em comércio local do município de Campina Grande, 

PB. As reações de transesterificação metílica foram realizadas em reator de 
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aço inox, encamisado em outro reator de Teflon® de 50 mL, sem agitação e em 

pressão autógena.  

As reações foram conduzidas a 200°C, com razão molar de óleo:álcool de 

1:25, 2 e 4% de catalisador (em relação à massa de óleo) e tempo de reação 

de 3 horas. O produto obtido ao término da reação foi reservado em funil de 

decantação para lavagem com água destilada e posterior secagem em estufa a 

105°C por 2 horas. Para os experimentos utilizou-se 10g de óleo de soja. 

O produto obtido na reação de transesterificação foi avaliado quanto ao 

teor de ésteres metílicos e sua quantificação foi por cromatografia gasosa em 

cromatográfico a gás Varian 450c com detector de ionização de chamas, 

coluna capilar de fase estacionária Varian Ultimetal “Select Biodiesel 

Glycerides + RG” (15m x 0,32mm x 0,45 m). Os padrões utilizados foram 

internos e estes foram fornecidos pela empresa Varian. 

 

RESULTADOS 

 

Nas Figuras 1a e 1b os difratogramas de raios-X dos aluminatos de 

zinco obtidos por aquecimento na base cerâmica com resistência elétrica e em 

forno mufla encontram-se apresentados, respectivamente. Para ambas as 

condições de síntese verificou-se a formação da fase majoritária cúbica do 

espinélio ZnAl2O4 (ficha padrão JCPDS 05-0669) sob a forma do mineral 

guanina. Para as amostras de ZnAl2O4 sintetizada em forno mufla (Figura 1b), 

além da estrutura cristalina cúbica do espinélio ZnAl2O4 ( foram observados a 

fase segregada ZnO (ficha padrão JCPDS 36-1451). e traços da fase Al2O3 

(ficha JCPDS 46-1212). 
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Figura 1 – DRX’s dos aluminatos de zinco obtidos pelo método de combustão, 

por aquecimento em (a) na base cerâmica, e (b) forno mufla. 

 

Na Figura 2a e 2b os espectros vibracionais na região do infravermelho, 

para faixa de 4000 a 400 cm-1, das amostras de ZnAl2O4 obtidas por reação de 

combustão encontram-se apresentados. De acordo com estes resultados pode-

se observar para ambas as condições de aquecimento externo (base cerâmica 

e mufla), a obtenção do espinélio ZnAl2O4 foi verificado e que ambos os 

espetros são similares. As bandas de baixa energia (400 a 1000 cm-1) estão 

relacionadas às vibrações de estiramento (picos a aproximadamente 655 e 570 

cm-1) e às vibrações de flexão (pico a 500 cm-1) do grupo Al-O de coordenação 

octaédrica (AlO6). 
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Figura 2 - FTIR’s dos aluminatos de zinco obtidos pelo método de combustão, 

por aquecimento em (a) base cerâmica e (b) forno mufla. 

 

Estas bandas, conforme literatura (STASZAK et al., 2010) das são 

características da estrutura do espinélio aluminato de zinco (ZnAl2O4). As 

bandas vibracionais em 1628 e 3440 cm-1 correspondem, respectivamente, à 

deformação das moléculas de água interlamelares e às vibrações dos grupos 

γ(O-H) dos grupos hidroxilas livres ou ligados a hidrogênio, resultante da água 

fisicamente adsorvida (ZAWADZKI et al., 2009; STASZAK et al., 2010). Estas 

estão potencialmente presentes como resultado do uso de KBr higroscópico 
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durante a preparação das amostras para a análise de infravermelho 

(ZAWADZKI et al., 2009). 

Os espectros de FTIR também mostram bandas na faixa de 957 a 1290 

cm-1 e de 1350 a 1550 cm-1 que se devem aos modos de vibrações dos grupos 

residuais de compostos orgânicos, que podem ser atribuídos a carbonatos 

(CO3
2-) ou carboxilatos (-COO-) (ZAWADZKI et al., 2009). As bandas em torno 

de 2925 cm-1 e na faixa de 670 a 900 cm-1 estão relacionadas às vibrações de 

estiramento do grupo C-H, enquanto que a banda por volta de 1735 cm-1 

corresponde a vibrações do grupo C=O, onde possivelmente ambas são 

resultante de resíduo de carbono oriundo do combustível utilizado no método 

de síntese (ZAWADZKI et al., 2009; MANZI-NSHUTI et al., 2008).  

Na Tabela 1 os valores de área superficial, diâmetro de poro, volume 

poroso e tamanho de partícula de ZnAl2O4 obtido por aquecimento em base 

cerâmica e forno mufla encontram-se apresentados. A análise destes 

resultados revelou que para ambos os tipos de aquecimento, a área superficial 

obtida foi baixa, e que, a exceção do tamanho de partícula, o diâmetro de poro 

e o volume poroso apresentaram valores próximos. 

 

Tabela 1 - Área superficial (SBET), diâmetro de poro (Dp), volume poroso (Vp) e 

tamanho de partícula (DBET) do aluminato de zinco obtido pelo método de 

combustão, por aquecimento em placa e em forno mufla. 

Amostras SBET (m2 g-1) DP (nm) VP (cm3 g-1) DBET (nm) 

Placa 14,9 3,844 0,014 87 

Forno mufla 8,6 3,810 0,014 151 

 

Na Figura 3 os resultados obtidos na transesterificação metílica do óleo 

de soja com o ZnAl2O4 obtido por aquecimento na base cerâmica e em forno 

mufla estão apresentados. Com base nestes resultados obtidos verificou-se 

que os dois catalisadores apresentaram teor de éster superior ao experimento 

executado na ausência de catalisador, o que permite inferir que os materiais 

em estudo possuem atividade catalítica para a reação de transesterificação 

metílica.  
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A superioridade de ZnAl2O4 obtido por aquecimento na base cerâmica 

pode estar relacionado a sua maior área superficial e menor tamanho de 

partícula, uma vez que o diâmetro de poro e volume poroso apresentam 

valores próximos. Uma maior área superficial permite, em parte, maior acesso 

dos substratos reacionais aos sítios ativos do catalisador. Por outro lado, 

partículas de menor tamanho permitem uma maior área de contato do 

catalisador com os substratos reacionais. Verificou-se, ainda, que ao se elevar 

o percentual de catalisador de 2 para 4%, somente o ZnAl2O4 obtido por 

aquecimento em mufla, apresentou tendência a aumentar a percentagem de 

conversão de éster de 32,3 para 43,5%, respectivamente. 

 

 

Figura 3 – Resultados em ésteres obtidos para os teste sem catalisador e com 

ZnAl2O4 obtido pelo método de combustão, por aquecimento na base cerâmica 

e em forno mufla. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos a síntese do aluminato de zinco pelo 

método de combustão, por aquecimento em placa e mufla permite a obtenção 

de catalisadores destinados à obtenção de biodiesel. Pelos testes reacionais 

de transesterificação metílica, determinou-se que o aluminato de zinco obtido 

pelo método de combustão, por aquecimento em placa apresentou o maior 

percentual de éster. 
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ABSTRACT 

 
Biodiesel currently presents itself as a viable alternative to diesel oil front. 

However, implementation of actions most economic use as heterogeneous 
catalysts, allows further reduction of this biofuel by procedural steps. This work 
was supported application of catalytic ZnAl2O4 obtained by combustion reaction 
in methyl alcoholysis of soybean oil. Samples of the supports were 
characterized by XRD, textural analysis by nitrogen adsorption and FTIR. The 
reaction tests were performed at 200°C, molar ratio 1:25, 2 and 4 wt% of 
catalyst and reaction time of 3 hours. XRD results indicate that the phase was 
obtained ZnAl2O4 effectively, with surface areas of 14.9 and 8.6 m2g-1. The 
tests demonstrated that reactional higher content of ester was 56.1 and 63.1% 
for the percentage of catalyst 2 and 4% respectively. 

 

 

Keywords: zinc aluminate, transesterification of soybean oil, methyl route 
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