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Resumo – Esse estudo visa à esterificação do ácido oléico, via alcoólise metílica e etílica, com catalisadores 

obtidos a partir da casca de arroz (Nb2O5/CCA), para uma produção economicamente viável de combustível 

alternativo, o biodiesel. As cinzas das cascas de arroz (CCA) foram lixiviadas com HCl (10, 20 e 50 % (v/v)) a 

fim de obter um suporte com maior área específica BET, que foi obtida para as cascas de arroz tratadas com HCl 

20 % (v/v). O material foi impregnado com Nb2O5 e a área específica BET foi de 197,50 (m²/g) para o 

catalisador em 10% (m/m) de Nb2O5 e 62,60 (m²/g) para o catalisador em 20% (m/m) de Nb2O5. A sílica 

Degussa e CCA apresentaram uma fase amorfa pela DRX, porém após a impregnação da CCA verificou-se a 

ausência da fase de hidratação do fosfato de nióbio, comprovando a ausência de moléculas de água mais 

fortemente ligadas. A maior conversão obtida foi de 22,86% para o suportado em sílica a 10% (m/m) de Nb2O5 

via rota etílica e 13,75 % para o suportado em CCA a 10% (m/m) de Nb2O5 via rota metílica. 

 

 Palavras-chave: Pentóxido de nióbio, Esterificação.  

 

Abstract – This study aims to esterification of oleic acid, by alcoholysis of methyl and ethyl, with 

catalysts obtained from rice husk (Nb2O5/ARH) to produce a viable alternative fuel, biodiesel. The ashes of rice 

husks (ARH) were leached with HCl (10, 20 and 50% (v / v)) to obtain a support with higher BET specific area, 

which was obtained for rice husks treated with HCl 20% (v / v). The material was impregnated with Nb2O5 and 

the specific area was 197.50 (m² / g) for the catalyst in 10% (m / m) and Nb2O5 62.60 (m² / g) for the catalyst 

in 20% (m / m) Nb2O5. Silica Degussa and the ARH had an amorphous phase by XRD, but after impregnation of 

ARH there is a lack of hydration phase of niobium phosphate, confirming the absence of water 

molecules more tightly linked. The highest conversion obtained was 22.86% for the silica-supported 10% 

(m / m) Nb2O5 by ethanol route and 13.75% for ARH supported in 10% (m / m) Nb2O5 by methanol route.  
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INTRODUÇÃO 

 

Muito se tem estudado para obtenção de energias renováveis, neste contexto, o estudo 

de biocombustíveis tornou-se relevante para a sociedade, do ponto de vista econômico e 

sustentável. Porém, o custo do biodiesel, ainda é maior que o diesel de petróleo. Desta forma, 

o uso de óleo residual de fritura (ORF) das grandes cidades, tem sido uma alternativa na 

obtenção do biodiesel, porém o ORF apresenta alguns inconvenientes, sendo um deles a alta 

quantidade de ácidos graxos livres, sendo necessária uma etapa de esterificação para posterior 

transesterificação, e obtenção do biodiesel. 

Neste contexto, o presente trabalho vem estudar o catalisador heterogêneo obtido a 

partir do fosfato de nióbio, que se destaca por suas características ácidas e apresenta 

resultados satisfatórios na esterificação de ácidos graxos com álcoois na ausência de 

solvente
1
, suportado nas cinzas das cascas de arroz (CCA) na reação de esterificação do ácido 

oléico por rota metílica e etílica. 



 

 

 

METODOLOGIA 

  

Após a lavagem das Cascas de Arroz in natura e a sua lixiviação com HCl  (10, 20, 50 

% (v/v)), as mesmas foram calcinadas a 600°C por 3 h. Após a determinação da melhor área 

específica BET, o material foi impregnado com o fosfato de nióbio (10 e 20 %) e calcinado 

por mais 3 h a 600°C. Outro material também foi impregnado a fim de comparação a sílica 

DEGUSSA. 

Os catalisadores foram caracterizados por difração de raios-X e área específica BET. 

A mistura de ácido oléico e o metanol na proporção molar de 1:3, em catalisador 1 % 

(m/m), foi mantida em agitação constante por 6 h a 60ºC, em sistema de refluxo. Após a 

lavagem da fase orgânica com  NaCl 3x10 mL, foram recolhidas amostras para a 

caracterização por índice de acidez e índice de refração. 

Todas as amostras foram reproduzidas em triplicatas e o mesmo procedimento foi 

realizado também para o Etanol. 

 

RESULTADOS 

 

Na composição das cascas de arroz há uma quantidade considerável de álcalis. Portanto, 

a etapa de lixiviação tem por finalidade a retirada desses íons alcalinos e alcalinos terrosos. 

A área específica das amostras de CCALX encontra-se na tabela 1. 

 

Tabela 1. Área específica das CCA. 

 Área Específica BET 

(m²/g) 

CCALX10
1
 231,70 

CCALX20
2 302,50 

CCALX50
3 269,50 

1 Cinzas de Cascas de Arroz, previamente lixiviada com HCl 10% (v/v). 2 Cinzas de Cascas de Arroz, previamente lixiviada com HCl 20% 
(v/v).3 Cinzas de Cascas de Arroz, previamente lixiviada com HCl 50% (v/v). 

 

Observa-se que as CCALX20 foi aquela que apresentou maior área específica, por isso 

foi à utilizada para a impregnação com fosfato de nióbio. As áreas dos catalisadores estão 

listadas na tabela 2. 

 

Tabela 2. Área específica dos catalisadores. 

 Área Específica BET (m²/g) 

SiNbO10
1
 12,45 

62,50 

197,50 
SiNbO20

2 

CCANbO10
3 

CCANbO20
4 62,60 

 1 Catalisador sílica degussa 10% (m/m) em Nb2O5. 
2 Catalisador sílica degussa 20% (m/m) em Nb2O5. 

3 Catalisador cinzas de cascas de 

arroz 10% (m/m) em Nb2O5. 
4 Catalisador cinzas de cascas de arroz 20% (m/m) em Nb2O5. 

 

Com a impregnação há um decréscimo da área específica em virtude da formação sobre 

a superfície do suporte de um material com baixa área específica, que é o caso dos óxidos.  

Na figura 1 se observa a presença da fase amorfa com um máximo de 2θ ~ 23°, devido a 

sílica presente nas CCA. Como não há reflexões abaixo de 2θ ~ 20°, comprova-se que não há 

presença de água mais fortemente ligada ao fosfato de nióbio.
2
 Porém, existem picos de 

cristalinidade referentes a formação do óxido de nióbio. 

 

 



 

 

 

 
Figura 1. Difratograma de raios-X dos catalisadores suportados em CCA. 

 

Os índices de acidez e as suas respectivas conversões estão na tabela 3. 

 

Tabela 3. Índice de Acidez (IA) e Taxa de conversão (Conv.) do ácido oléico em biodiesel. 

  
IA  

(mg KOH / g 

de amostra) 

Conv. (%) 

BiSiNbO10
1
 

Metanol 

177,34 14,45 

BiSiNbO20
2 182,41 12,01 

BiCCANbO10
3 178,79 13,75 

BiCCANbO20
4 194,86 6,37 

BiSiNbO10
 

Etanol 

159,91 22,86 

BiSiNbO20
 173,97 16,08 

BiCCANbO10
 189,06 8,90 

BiCCANbO20
 182,25 8,00 

1Biodiesel produzido com catalisador sílica degussa 10% (m/m) em Nb2O5.
 2Biodiesel produzido com catalisador sílica degussa 20% (m/m) 

em Nb2O5.
 3Biodiesel produzido com catalisador cinzas de cascas de arroz 10% (m/m) em Nb2O5.

 4Biodiesel produzido com catalisador 
cinzas de cascas de arroz 10% (m/m) em Nb2O5. 

 

Os índices de refração das fases orgânicas estão na tabela 4.  

 

Tabela 4. Índice de refração (IR) 

 Álcool IR médio 

BiSiNbO10
1
 

Metanol 

1,4510 

BiSiNbO20
2 1,4501 

BiCCANbO10
3 1,4480 

BiCCANbO20
4 1,4543 

BiSiNbO10 

Etanol 

1,4408 

BiSiNbO20 1,4480 

BiCCANbO10 1,4480 

BiCCANbO20 1,4510 
1Biodiesel produzido com catalisador sílica degussa 10% (m/m) em Nb2O5.

 2Biodiesel produzido com catalisador sílica degussa 20% (m/m) 
em Nb2O5.

 3Biodiesel produzido com catalisador cinzas de cascas de arroz 10% (m/m) em Nb2O5.
 4Biodiesel produzido com catalisador 

cinzas de cascas de arroz 10% (m/m) em Nb2O5. 

 

Tendo como referência o índice de refração do ácido oléico de 1,4580, sob as mesmas 

condições, verifica-se que a esterificação SiNbO10 com Etanol apresentou maior dispersão 

em relação ao padrão de ácido oléico, devido à obtenção de biodiesel.   



 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

Embora a maior conversão obtida seja de 22,86% para o suportado em sílica a 10% 

(m/m) de Nb2O5 via rota etílica, considerando a quantidade de catalisador utilizada, esta pode 

ser considerada satisfatória. Além disso, essa reação apresentou o índice de refração de 

1,4408, sendo o menor, há a possibilidade de uma futura produção de biodiesel a partir de 

óleo de fritura, passando este por uma etapa de clarificação. 
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