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RESUMO 

 

 A  reação de esterificação de ácido oléico com etanol foi investigada na presença 

de um catalisador   ácido   heterogêneoa  do  tipo  zeólita  ZSM-5  suportada  com  

pentóxido  de nióbio (Nb2O5), como modelo para obtenção de biodiesel. O catalisador foi 

preparado pelo método de impregnação aquosa na concentração de 5% em massa de 

Nb2O5 e foi caracterizado por difração de raios-X (DRX). As condições reacionais foram 

avaliadas em um sistema de refluxo sob aquecimento de 100 °C e razão molar etanol/ácido 

igual a 6.  A massa de catalisador foi de 10% em relação ao ácido em diferentes tempos  

reacionais:  2,  4,  6, 12 e 24 horas.  Os resultados demonstraram que a melhor conversão 

do ácido oleíco foi de 58,70%, num tempo de 6 horas de reação.     
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A reação de esterificação de ácidos graxos constitui um dos meios para obtenção de 

biodiesel, o qual tem se destacado como um combustível alternativo promissor visto ser de 

origem renovável e ser menos poluente que o petrodiesel.  A produção do biodiesel mediante 

essa reação direta tem o grande benefício de ocorrer em uma única operação, demonstrando 

assim relativa simplicidade. 

O uso de catalisadores nesse processo acelera os limites de conversão da reação, 

aumentando seu rendimento. Além disso, o emprego de um catalisador heterogêneo facilita a 

separação do biocombustível do meio reacional e permite a recuperação do catalisador por 

filtração, podendo este ser utilizado novamente. De fato, a catálise heterogênea é menos 

poluente que a catálise homgênea, pelo simples fato de reduzir os resíduos produzidos. 

Por outro lado, a grande eficiência das zeólitas nesse processo se deve à forte acidez 

(sítios de Brönsted) desses materiais combinado com uma elevada estabilidade térmica. Nese 

sentido, o presente trabalho, buscou realizar um um estudo cinético da reação de esterificação 

com o emprego desse tipo de catalisador com a finalidade de otimizar os resultados da 

conversão do ácido oleíco a oleato de etila, visando não apenas o aumento do rendimento do 

produto, mas também a obtenção de um biodiesel com qualidade. 
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2. ESTERIFICAÇÃO VIA CATÁLISE ÁCIDA HETEROGÊNEA 

 

 

2.1. REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO 

           O biodiesel é constituído por ésteres monoalquilados de cadeia longa, que podem ser 

obtidos através de transesterificação de óleos vegetais ou pela esterificação de ácidos graxos 

livres (MEHER, 2006; MBARAKA, 2003). A produção de biodiesel via esterificação, consiste em 

uma reação química entre ácidos carboxílicos e álcoois. Essa é uma reação orgânica reversível 

e com total seletividade para éster e água. A água pode ser removida no decorrer do processo 

e o uso de excesso de um dos reagentes, geralmente o de menor custo, serve como 

incremento para deslocar o equilíbrio no sentido de formação do éster (OLIVEIRA, 2007), 

conforme indicado na equação abaixo: 

 

R–OH   +   R’-COOH R’–COO–R   +    H2O 

 

A esterificação é uma reação de condensação, onde a formação da água se dá pela 

cisão da ligação entre o carbono e o oxigênio da hidroxila do ácido carboxílico e entre o 

oxigênio e o hidrogênio da hidroxila do álcool. Essa reação em temperatura ambiente é muito 

lenta, no entanto, os reagentes podem ser aquecidos na presença de catalisadores ácidos 

convencionais como: H2SO4, HF, H3PO4, HCl, etc. para acelerar o processo (BRAGA, 2008). A 

esterificação etílica é a mais comum no Brasil, devido o país ser um grande produtor de etanol. 

Além disso, o etanol apresenta as vantagens de ter origem renovável e de não ser tóxico 

(OLIVEIRA et al, 2007).  

Os óleos vegetais da região amazônica apresentam relativamente elevada acidez, o que 

justifica a utilização da catálise ácida; e essa acidez também indica a presença de ácidos 

graxos livres. O ácido que aparece naturalmente em maior quantidade e que se encontra mais 

freqüentemente, é o ácido oléico, que é um ácido graxo monoinsaturado (BECKER, 1997). O 

éster obtido através da esterificação do ácido oléico com etanol é o oleato de etila, que serve 

como um modelo de biodiesel.  

 

2.2. CATÁLISE HETEROGÊNEA 

Geralmente, as reações de esterificação são processadas na presença de catalisadores 

ácidos, como os ácidos inorgânicos H2SO4, HCl e HF, entre outros. Porém, o problema no uso 

   catalisador 
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desses ácidos é que eles são corrosivos e poluidores, isto é, por serem catalisadores 

homogêneos geram resíduos causados pela dificuldade no processo de descarte (REZENDE, 

2005). E, além disso, a utilização de catalisadores homogêneos dificulta a separação do 

produto da reação do meio reacional. 

Dessa forma, uma alternativa para síntese desses ésteres que seja menos poluente e 

corrosiva seria a utilização de catalisadores sólidos ácidos (PETERS, 2006). Estes catalisariam 

tanto a reação direta (esterificação) como a reação inversa (hidrólise do éster). De fato, com o 

uso desses catalisadores, há formação de uma menor quantidade de resíduos e uma fácil 

separação do produto do meio reacional (CAMPANATI, 2003). E pelos mesmos serem menos 

poluentes, corrosivos e ecologicamente corretos é mais vantajoso e interessante estudar este 

processo usando catalisadores heterogêneos, tais como os superácidos de zircônia sulfatada, 

os heteropoliácidos (HPAs), o ácido de nióbio, além das zeólitas (HZSM-5, HUSY, HBEA e 

HMOR). Estes apresentam-se como tão ou mais ácidos que os ácidos inorgânicos (DA SILVA, 

2000). 

  
2.3. ZEÓLITAS 

 As zeólitas são aluminossilicatos cristalinos hidratados que contêm uma estrutura 

tridimensional com poros uniformes de dimensão comparável à das moléculas orgânicas. Dessa 

forma, elas funcionam como peneiras moleculares (GUISNET e RIBEIRO, 2004). As unidades 

básicas estruturais desses sólidos cristalinos são tetraedros de SiO4 ou AlO4
- (LUNA e 

SCHUCHARDT, 2001). A grande eficiência das zeólitas em catálise se deve ao fato de sua 

estrutura permitir a criação de sítios ativos, eos qauis possuem força e concentração que 

podem ser controladas de acordo com a aplicação desejada (BARROS, 2007). 

 Em relação ao uso em catálise, a acidez é uma das propriedades mais importantes das 

zeólitas, as quais possuem sítios ácidos de Brönsted e de Lewis. AdemaIs, a matriz zeolítica 

pode ser modificada através de várias técnicas, uma delas é o método de impregnação aquosa 

(LUNA e SCHUCHARDT, 2001). Essas modificações têm o objetivo de aprimorar a atividade 

catalítica desses materiais (NOWAK, 2004). 

 A zeólita ZSM-5 tem sido alvo de grande interesse devido, principalmente, à sua 

utilização em diversos processos petroquímicos. Estudos da introdução de óxido de nióbio na 

estrutura da zeólita revelaram que o mesmo aumenta a capacidade catalítica e térmica da 

zeólita (BARROS, 2008; MONTEIRO, 2005). Os óxidos de nióbio também podem ser utilizados 

como catalisadores (BARROS, 2007), e dessa forma, é esperado que a zeólita ZSM-5 

suportada com pentóxido de nióbio funcione como um catalisador bifuncional. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAIS 

 Zeólita ZSM-5 na forma amoniacal, NH4ZSM-5 

 Complexo oxalato amoniacal de nióbio, NH4[NbO(C2O4)2(H2O)2](H2O)n , Nb2O5 em 

peso: 25% 

 Ácido oléico 

 Etanol P. A. 

 

3.2. PREPARAÇÃO DO CATALISADOR  

 O catalisador zeólita ZSM-5 suportada com Nb2O5, Nb(5)ZSM-5, foi preparado utilizando 

a técnica de impregnação aquosa. Água destilada foi acrescentada a uma mistura sólida do 

suporte zeolítico com o precursor do óxido de nióbio. O sistema foi colocado sob agitação e 

aquecimento em banho de óleo a 80 ºC, até a evaporação da água e o sistema foi resfriado em 

temperatura ambiente. Após isso, o catalisador, com concentração em massa de 5% de Nb2O5 , 

foi macerado e calcinado. 

 

3.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DO CATALISADOR 

 A técnica utilizada para a caracterização do catalisador zeolítico ZSM-5 modificado com 

óxido de nióbio foi: 

- Difração de raios-X (DRX), no equipamento Shimadzu XRD-6000 do Departemento 

de Geociências da UFAM; 

 

3.4. TESTES CATALÍTICOS DA REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO 

 Os testes catalíticos da reação de esterificação do ácido oléico com etanol foram 

efetuados sob aquecimento (T = 100 ºC) e refluxo, na presença do catalisador previamente 

ativado a 300 ºC. O produto foi separado por filtração e posterior lavagem da fase orgânica. A 

análise da conversão de ácido oléico a oleato de etila foi realizada através de Ressonância 

Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN1H). E o estudo da cinética da reação de esterificação 

do ácido oléico foi feito em intervalos de tempo diferentes: 2, 4, 6, 12 e 24 horas, a fim de fazer 

um estudo comparativo do rendimento da reação nos períodos pré-determinados, assim como a 

investigação de parâmetros como a temperatura, a concentração das espécies envolvidas e o 

efeito do catalisador no processo reacional. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO CATALISADOR POR DRX 

 

 Após ter sido preparado, mediante o método de impregnação aquosa, o catalisador 

Nb(5)ZSM-5 foi caracterizado inicialmente por DRX. As amostras foram analisadas no 

difratometro Shimadzu utilizando radiação de cobre. Primeiro foi analisada a matriz zeolítica 

pura, NH4ZSM-5, e os resultados obtidos foram utilizados para se fazer uma comparação com 

as amostras já modificadas com pentóxido de nióbio. 

   Na Figura 1 está representado o difratograma  de raios -X para a zeólita na sua forma 

amoniacal. O difratograma segue o padrão de difração de raios-X para a zeólita ZSM-5 não 

calcinada encontrado na base de dados da IZA (TREACY e HIGGINS, 2001). Pode-se observar 

que as linhas de difração mais intensas ocorrem próximas a 2θ=7,5º e 23º. Sob a forma não 

calcinada a zeólita ZSM-5 apresenta uma simetria ortorrombica, o que é confirmado pelas 

relfexões apresentadas no difratograma. 

Depois de passar por tratamento térmico, foi observado o mesmo padrão de difração da 

amostra pura, como pode ser visto na Figura 2. Mas, nessa amostra protonica observa-se a 

diminuição da intensidade do sinal em  2θ=  7,5º. 

 O difratograma de raios-X para a  zeólita impregnada com 5% de Nb2O5 pode ser 

observado na Figura 3.  Observa-se que não houve variações no padrão de difração da 

amostra, por exemplo, a linha de difração mais intensa continua sendo em  aproximadamente 

2θ=23º.  Isto indica que a introdução de niobio não alterou a estrutura da zeólita, até porque o 

pentóxido de nióbio foi impregnado em uma proporção baixa,  não havendo formação de 

monocamadas sobre a estrutura zeolítica.  

Na Figura 4, pode ser observado o difratograma da zeólita ZSM-5 também impregnada 

com 5% de Nb2O5 só que, desta vez, após passar por tratamento térmico. Este difratograma 

continua seguindo o mesmo padrão observado anteriormente para a  zeólita ZSM-5, sendo 

observado um ligeiro aumento na intensidade da reflexão póxima de 2θ=7,5º, e isto, 

provavelmente deve ser conseqüência da remoção de espécies orgânicas e inorgânicas que 

estavam incorporadas na estrutura da zeólita (BARROS, 2007).  
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Figura 1. DRX da zeólita  NH4ZSM-5. 

 

Figura 2. DRX da amostra protonica de ZSM-5, HZSM-5, calcinada a 550 ºC. 

 

 

Figura 3. DRX da  zeólita Nb(5)NH4ZSM-5. 
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Figura 4. DRX da  zeólita Nb(5)HZSM-5, calcinada a 550º C. 

 

  

 

4.2. TESTES CATALÍTICOS DA REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO 

 

A reação de esterificação, que é uma reação orgânica de equilíbrio, se desenvolve muito 

lentamente na ausência de catalisadores ácidos. Porém, com o aumento da concentração de 

álcool ou ácido, a produção do éster pode ser aumentada. Neste caso, o excesso utilizado foi 

de álcool por ser o reagente de menor custo, assim, a razão álcool:ácido usada foi igual a 6. A 

reação de esterificação foi seguida cineticamente em períodos que variaram entre 2 a 24 h. A 

Tabela 1 mostra os resultados do rendimento do éster oleato de etila nessas condições. 

 

Tabela 1. Conversões da reação de esterificação, usando razão etanol:ácido igual a 6, na 

presença do catalisador Nb(5)ZSM-5. 

 

Tempo (horas)        Conversão (%) 

                                                          2                           18,55 

                                                          4                           42,93 

                                                          6                           58,70 

                                                         12                          10,26 

24 46,19 

 

Os resultados encontrados para a reação de esterificação utilizando 10% em massa, em 

relação ao ácido oléico, do catalisador Nb(5)ZSM-5 mostrou um aumento significativo na 
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conversão nas primeiras horas (2 a 6 h). Depois de 6 horas de reação o rendimento tende a 

converter com menor eficiência, pois a esterificação é um processo de equilíbrio produzindo 

água e éster, sendo que à medida que aumenta a produção de água a reação diminui sua 

cinética causado provavelmenta por uma desativação lenta do catalisador ou até mesmo pelo 

retorno do éster produzido ao ácido carboxílico. Uma melhoria na velocidade é muitas vezes 

obtida por meio da remoção de água no decorre da reação.  

Para efeito comparativo, a  reação foi submetida à catálise homogênea, e neste caso foi 

utilizado o ácido clorídrico. O rendimento da reação mostrou-se acima de 95% em 24 horas. Se 

comparado ao processo com o uso do catalisador Nb(5)ZSM-5, apresentou um rendimento 

superior, já que aqui foi de 46,19%. Entretanto, apesar de apresentar maior atividade, o ácido 

clorídrico apresentou-se com muitos problemas, tais como, a difícil separação do meio reacional 

e os riscos ao meio ambiente com a geração de resíduos.  

A esterificação é uma reação de primeira ordem em dois reagentes, assim, poderia ser 

classificada como de segunda ordem global, porém, vários autore a consideram uma reação de 

pseudo primeira ordem. Isso porque a concentração de um dos reagentes é tão alta que é 

considerada efetivamente constante. De acordo com Monteiro (2005), o comportamento da 

reação dos ácidos graxos com metanol é bem descrita pela modelagem cinética de Langmuir-

Hinshelwood-Hougen-watson; com etanol, ela foi bem ajustada através de um modelo 

homogêneo ordem zero para o álcool, por este estar em excesso na reação, e de ordem 1,3 

para o ácido graxo.  

Contudo, para que se consiga desenvolver uma modelagem cinética adequada para a 

reação de esterificação utilizando catalisador heterogêneo, ou seja, para a determinação da 

constante de velocidade, faz-se necessário também a variação de outros parâmetros da reação. 

Sendo que, parâmetros que podem ser modificados para um estudo mais adequado da cinética 

são a temperatura e a concentração dos reagentes. 

Um outro aspecto interessante seria verificar a atividade da zeólita pura (sem 

modificações) na reação de esterificação, sob as mesmas condições reacionais para efeito 

comparativo. Isso porque a zeólita modificada com Nb2O5 apresentou uma baixa conversão. E 

isso pode ser associado ao impedimento estérico que o ácido oléico sofre nos poros da zeólita 

ou até mesmo, a impregnação do pentóxido de nióbio na estrutura da zeólita pode ter diminuído 

a sua acidez. Sendo que, para a reação de esterificação é necessária utilização de um 

catalisador bastante ácido. 

E isso pode ser pode ser constatado a partir de resultados obtidos por Barros (2007), 

que são mostrados a seguir. A Tabela 1 mostra os resultados do rendimento do éster oleato de 
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etila em função da variação de concentração de Nb2O5 na zeólita num período de 4 horas, 

usando uma razão molar álcool:ácido igual a 15.  

 

Tabela 2. Conversão do processo de esterificação do ácido oléico, em refluxo (T = 100ºC), em 

4 horas de reação, sendo a razão molar etanol/ácido igual a 15. 

 

Catalisador           Conversão (%) 

                                                  ZSM-5 pura                   20 

                                                  Nb(2)ZSM-5                  10,9 

                                                  Nb(5)ZSM-5                  15,1 

                                                  Nb(15)ZSM-5                10,0 

 

 Esses resultados indicam que a zeólita ZSM-5 pura nessas condições apresenta uma 

melhor conversão que as modificadas, e dentre as modificadas, a que apresentou uma melhor 

conversão foi a com 5% em massa de nióbio. Porém, segundo Barros (2007), utilizando uma 

razão molar ácido:álcool igual a 6 e a zeólita com 5% em massa de nióbio foram obtidas 

conversões superiores a 50%. A diminuição da conversão com as amostras contendo mais que 

5% em massa de nióbio indica que pode estar havendo uma limitação estérica para o ácido 

oléico atingir os sítios mais ácidos do catalisador devido ao crescimento dos cristais de maior 

tamanho na superfície da zeólita. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

O catalisador Nb(5)ZSM-5 em 6 horas de reação foi o que apresentou o melhor 

rendimento (58,70%). Esse rendimento é considerado baixo e isso, provavelmente, é devido ao 

impedimento estérico sofrido pelo ácido oléico nos poros da zeólita. Ou ainda, esse baixo 

rendimento pode ser associado à diminuição da acidez da zeólita pela impregnação do nióbio.         

Porém, esse teor de Nb2O5 está coerente com dados de caracterização apresentados por 

Barros (2007), que mostraram que este seria o limite aproximado de uma monocamada.  

Sugere-se também, em estudos futuros, a variação de outros parâmetros, além do 

tempo, para que se possa obter um modelo cinético que descreva essa reação mais 

adequadamente, especialmente com o uso de um catalisador heterogêneo sólido ácido.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

10 



 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

- BARROS, I. C. L. et al. Effects of nibium addition on ZSM-5 studied by thermal and 

spectroscopy methods. Microporous and Mesoporous Materials. 109, 485, 2008. 

- BARROS, Ivoneide de Carvalho Lopes. Estudo e aplicação dos sistemas ZSM-5 contendo 

nióbio. 2007. 168f. Dissertação (Doutorado em Química) – Instituto de Química, Universidade 

de Brasília, Brasília.  

- BECKER, L. G. O. et al. Organikum: Química Orgânica Experimental. Tradução por Amélia 

Rauter. 2ª edição. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997. 

- BRAGA, V. S.; BARROS, I. C. L.; GARCIA, F. A. Esterification of Acetic Acid with Alcohol 

using supported Niobium Pentoxide on Silica-alumino Catalysts. Catalysis Today, 106, 133-135,  

2008. 

- CAMPANATI, M.; FORNASARI, G.; VACARRI, A. Fundamentals in the preparation of 

heterogeneous catalysts. Catalysis Today , 77, 299, 2003. 

- DA SILVA, C. L. T, et al. Catalysis Today, 57, 209, 2000. 

- GUISNET, M.; RIBEIRO, F. R. Zeólitos : Um nanomundo a serviço da catálise. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. 

- LUNA, F. J.; SCHUCHARDT, U. Modificação de zeólitas para uso em catálise. Quimica Nova, 

24, 885, 2001. 

- MBARACA, I. K.; RADU, D. R.; LIN, V. S. Organosulfonic Acid Functionalized Mesoporou 

sílicas for the Esterification of Fatty Acids. Journal of Catalysis, v. 219, p.329, 2003. 

- MEHER, L. C.; SAGAR, D. V.; NAIK, S. N. Renew and Sustainable energy Rewiews, 10, 248, 

2006. 

- MONTEIRO R. S., et al. Biodiesel Metílico e Etílico de palma sobre Ácido Nióbico. Anais do 3º 

Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás, 2005. 

- NOWAK, I. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Engnieer Aspects, 103,  241, 2004. 

- OLIVEIRA, C. F., et al. Esterificação do Ácido Oléico com Etanol usando H3PW12O40 

Suportado em ZrO2  como Catalisador. La Plata, Argentina, XV Congresso Argentino de 

Catálisis, 2007. 

11 



- OLIVEIRA, Claudinei Fabiano de. Preparação, caracterização e aplicação de suportado em 

zircônia. 2007. 64 f. Dissertação (Mestrado em Química) – Instituto de Química, Universidade 

de Brasília, Brasília. 

- PETERS, T. A.; BENES, N. E.; HOLMEN, A.; KEURENTJENS, J. T. F. Comparison of 

commercial solid acid catalysts for the esterification of acetic acid with butanol. Applied Catalysis 

A: General, 297, 182, 2006. 

- REZENDE, M. J. C., et al. Avaliação de Catalisador a base de Argila na Produção de 

Biodiesel. Anais do 3º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás, 2005. 

- TREACY, M. M. J.; HIGGINS, J. B. Collection of sulated XRD powder patterns for zeolites. 4ª 

edição. Elsevier, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



7. CRONOGRAMA EXECUTADO 

 

 

 

Nº Descrição Ago 

2008 

Set Out No
v 

De
z 

Jan 

2009 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 - Revisão Bibliográfica 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
X 

X  

2 - Preparação do 
catalisador 

  
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 X 

   
  

3 -Testes Catalíticos da 
reação de esterificação 

    
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
  

4 - Elaboração do Relatório 
Parcial 

     
X 

     
  

5 - Análise dos resultados        X X X   

6 - Elaboração do Resumo 
e Relatório Final 

         X X  

7 

 

- Preparação da 
Apresentação Final para 
o Congresso 

          X X 

 

13 


