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RESUMO 
 
Biodiesel é um combustível com grande potencial econômico, de valor ambiental, 
por ser substituto total ou parcial do diesel mineral. É industrialmente produzido via 
reação de transesterificação de triacilgliceróis em óleos vegetais, com alcoóis de 
cadeia molecular curta, sob ação química de um catalisador. Cinco catalisadores 
CaO(Puro), geo-Fe3O4(Tapira), geo-Fe3O4(Araxá), CaO.geo-Fe3O4(Tapira) e CaO.geo- 
Fe3O4(Araxá) (geo-Fe3O4, aqui, passa a significar geomaterial rico em magnetita, 
proveniente dos rejeitos das minerações fosfáticas dos complexos minero-químicos 
de Tapira e de Araxá, Minas Gerais, Brasil) foram utilizados em reações de 
transesterificação de trigliceróis em óleos de soja, para a síntese de ésteres  
metílicos de ácidos graxos, constituintes do biodiesel. Os catalisadores foram 
calcinados a 200 °C, durante 4 h, em mufla. A reação de transesterificação foi 
realizada sob refluxo e agitação magnética, na temperatura de 60 °C, na relação 
molar metanol:óleo de 20:1. Os melhores resultados (menores tempos de reação e 

maiores rendimentos em ésteres) foram obtidos com os catalisadores heterogêneos 

CaO.geo-Fe3O4(Tapira) e CaO.geo-Fe3O4(Araxá), calcinados a 200 °C por  4 h, utilizados 
na proporção molar metanol:óleo de 20:1. O tempo reacional ficou entre 120 min a 
180 min. A proporção de ésteres produzida foi acima de 99%. Dos pontos de vista 
tecnológico, econômico e ambiental, estes resultados comprovam fortemente a 
viabilidade da fração magnética de rejeitos de mineração como componente de 
catalisadores heterogêneos, para a produção de biodiesel. 

 
PALAVRAS-CHAVES: Biodiesel, transesterificação, catalisador heterogêneo, rejeito 
de mineração, minério de fosfato, fração magnética. 

 
ABSTRACT 

 
Biodiesel is a fuel with great economical potential and of environmental value, being  
a total or partial substitute for the mineral diesel. It is industrially produced via the 
transesterification reaction of triacylglycerols in vegetable oils, with alcohols of short 
molecular chain, under the chemical action of a catalyst. The catalytic activity of five 
catalyst mixtures, namely CaO(Puro), geo-Fe3O4(Tapira), geo-Fe3O4(Araxá), CaO.geo- 
Fe3O4(Tapira) e CaO.geo-Fe3O4(Araxá) (Fe3O4, here, meaning magnetite-rich
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geomaterials from tailings of the phosphate mines of the mining complexes of Tapira 
and Araxá, in Minas Gerais, Brazil; CaO is a synthetic commercial product) were used 
in transesterification reactions of triglycerols in the soybean oil for the synthesis of 
methyl esters of fatty acids, which are the constituents of biodiesel. The catalysts were 
calcined at 200 °C for 4 h in a muffle. The transesterification reaction was performed 
under reflux and magnetic stirring at 60 °C, at the methanol:oil molar ratio 20:1. The 

best results (lowest reaction timesand highest ester yields) were obtained with the 

heterogeneous catalystsCaO.geo-Fe3O4(Tapira) and CaO.geo-Fe3O4(Araxá) calcined at 
200 °C for 4 h, at a methanol:oil molar ratio 20:1. In such conditions, reaction times of 
120 min at 180 min were achieved. The proportions of the yielded esters were above 
99%. From the technological, economic and environmental points of view, these 
results strongly prove the viability of the magnetic fraction of mining tailings as a 
component of the heterogenous catalyst for the production of biodiesel. 
 
KEYWORDS: Biodiesel, transesterification, heterogeneous catalyst, mining tailings, 
phosphate ore, magnetic fraction. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O biodiesel é uma mistura de ésteres monoalquílicos de ácidos graxos, obtida pela 
reação de transesterificação de triacilgliceróis em bio-óleos, com alcoóis de cadeias 
moleculares curtas, mais comumente, metanol ou etanol. A transesterificação 
transforma as cadeias ramificadas em moléculas menores, aproximando as 
propriedades físico-químicas do biodiesel às do diesel mineral. Industrialmente, o 
processo químico mais comum é a catálise homogênea, com uma base alcalina 
forte, como hidróxido de potássio, em meio líquido (Bevilaqua, 2011; Galvão et. al., 
2012). Diferentemente, a catálise heterogênea facilita a purificação dos 
monoésteres, resultando em processos mais limpos, devido à direta remoção do 
material do meio pós-reacional. Permite também a reciclagem e a reutilização do 
catalisador em etapas de ciclos subsequentes de transesterificação. Ainda mais 
interessante, se o catalisador for magnético, sua remoção do meio reacional pode 
ser realizada usando um campo magnético (Macedo et. al., 2016). Esta é a razão 
pela qual os minerais magnéticos são especialmente promissores como 
componentes catalíticos, em escala industrial. É preciso ainda considerar a potencial 
ação químico-catalítica do mineral magnético. 
Alguns rejeitos de mineração contêm minerais magnéticos. A utilização de tais 
rejeitos é vantajosa dos pontos de vista econômico e ambiental. Mais comumente, 
os rejeitos de mineração representam ameaça para o ambiente natural em torno da 
mina. 
Descreve-se, aqui, o uso da fração magnética dos rejeitos dos complexos de 
mineração de Tapira e de Araxá, da Vale Fertilizantes S.A., no estado de Minas 
Gerais, Brasil, como catalisadores ou componentes destes para a produção de 
biodiesel via reação de transesterificação de triacilgliceróis em óleo de soja, com 
metanol. 
A magnetita (Fe3O4) é um óxido de ferro ferrimagnético, encontrado em rejeitos de 
mineração de fosfato. A estrutura cristalina deste óxido de ferro é tipo espinélio e os 
íons Fe2+ e Fe3+ são coordenados ao oxigênio nas simetrias tetraédrica e octaédrica. 
A dopagem química por substituição isomórfica dos cátions Fe2+ ou Fe3+ da sua 
estrutura por outros cátions metálicos pode alterar convenientemente as
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propriedades eletrônicas da magnetita e acentuar sua atividade catalítica (Santos, 
1997; Costa et. al., 2011). 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os catalisadores heterogêneos testados foram: (i) óxido de cálcio puro, CaO(Puro); (ii) 
frações magnéticas dos rejeitos de mineração fosfática dcos complexos minero- 
químicos de Tapira e de Araxá, geo-Fe3O4(Tapira) e geo-Fe3O4(Araxá)e (iii) mistura 
homogeneizada de cada rejeito magnético de mineração com óxido de cálcio 
sintético, na proporção em massa 1:1, CaO.geo-Fe3O4(Tapira) e CaO.geo-Fe3O4(Araxá). 
O óxido de cálcio (CaO) sintético comercial foi adquirido da empresa Proquimios 
(Rio de Janeiro, RJ); as frações magnéticas dos rejeitos de mineração de Tapira e 
de Araxá foram doadas pela empresa Vale Fertilizantes S.A. Todos os materiais 
sólidos foram colocados em cadinhos de porcelana e calcinados em uma mufla, à 
temperatura de 200 °C, por 4 h. 
A análise química por fluorescência de raiosX foi feita em um espectrômetro 
Shimadzu EDX-720, no LipemVale-UFVJM. 
A avaliação das fases minerais cristalinas foi realizada por difração de raios 
X,usando o método do pó, em um difratômetro Shimadzu XRD 6000  (radiação 

CuKα,  = 1,541838 Å) equipado com um monocromador de grafite. As leituras 
foram realizadas no intervalo de 4 a 80° 2θ, na velocidade de 1° 2θ/min. As medidas 
foram obtidas no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear – CDTN (Belo 
Horizonte, MG). 
As amostras foram analisadas por espectroscopia Mössbauer do 57Fe, no CDTN. Os 
espectros foram coletados a 298 K, com um espectrômetro de transmissão de raios 
gama, com aceleração constante de uma fonte de 57Co em matriz de ródio e 
~25 mCi de atividade. Os deslocamentos isoméricos são expressos em relação ao 
α-Fe, padrão também usado para a calibração da escala de velocidade Doppler. Os 
dados coletados foram ajustados por um algoritmo dos mínimos quadrados, com uso 

do software WinNormos™ for Igor. 
As curvas de magnetização foram obtidas no CDTN, com um magnetômetro de 
amostra vibrante VSM LakeShore 7404 e as amostras na temperatura ambiente. A 
partir dessas curvas, é possível obter informações acerca de propriedades 
magnéticas dos materiais, como campo coercivo, magnetização de saturação e 
magnetização remanescente. 
A reação de transesterificação para a produção de biodiesel foi realizada sob refluxo, 
evitando assim perdas, com agitação magnética e temperatura do meio reacional de 
60 °C. Os catalisadores preparados foram utilizados juntamente com óleo de soja 
vegetal e metanol PA. O monitoramento da reação química foi feito por
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cromatografia em camada delgada (CCD).Quando todo o material de partida foi 
consumido, o processo foi finalizado. 
O biodiesel sintetizado foi analisado por cromatografia em fase gasosa acoplada a 
um espectrômetro de massas (CG/EM). As medidas foram realizadas em um 
cromatógrafo HP7820A equipado com detector por ionização em chama. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1. Difração de raios X 

 

Os padrões de difração de raios-X dos catalisadores geo-Fe3O4(Tapira) e geo- 
Fe3O4(Araxá) evidenciam a ocorrência de magnetita (Fe3O4), hematita (αFe2O3), 
ilmenita (FeTiO3), fluorapatita (Ca5(PO4)3F), anatásio (TiO2) e quartzo (SiO2) (Figura 
1). 

 
 

12 
 

 

9 
 

 

6 
 

 

3 
 

 

0 

12 
 

 

9 
 

 

6 
 

 

3 
 

 

0 
10 20 30 40 50 60 70 80 

2/º (CuK) 

Figura 1. Padrões de DRX para os catalisadores geo-Fe3O4(Tapira) e geo-Fe3O4(Araxá). 
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3.2. Espectroscopia Mössbauer do 57Fe 
 

Os espectros Mössbauer (na Figura 2; parâmetros hiperfinos correspondentes na 
Tabela 1) para os concentrados magnéticos dos rejeitos de mineração dos 
complexos minero-químicos de Tapira e de Araxá, obtidos com as amostras na 
temperatura de 298 K, evidenciaram sextetos atribuíveis à hematita (αFe2O3) e à 
magnetita (Fe3O4), além de um dupleto típico de ilmenita (FeTiO3), em ambas as 
amostras. 
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Figura 2. Espectro Mössbauer do 57Fe obtidos com os catalisadores geo-Fe3O4(Tapira) e geo- 
Fe3O4(Araxá) na temperatura de 298 K. 
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Tabela1. Parâmetros hiperfinos do ajuste numérico dos espectros Mössbauer do 57Fe obtidos 
na temperatura de 298 K. 

Amostra Sítio do 57Fe δ/mm s-1
 Γ/mm s-1

 2, Δ/mm s-1
 Bhf/T AR/% 

geo-Fe3O4(Araxá) 

 αFe2O3  0,369(3) 0,32(1) -0,159(6) 52,01(2) 27,4 

 Fe3O4 [Fe3+] 0,299(4) 0,41(2) -0,019(7) 49,62(3) 34,5 

  {Fe3+/2+} 0,656(4) 0,45(1) 0,001(7) 46,16(3) 35,7 

 FeTiO3  1,07(1) 0,26(1) 0,82(2)  2,4 

geo-Fe3O4(Tapira) 

 αFe2O3  0,367(3) 0,33(1) -0,137(7) 51,98(3) 25,4 

 Fe3O4 [Fe3+] 0,287(4) 0,33(1) -0,017(8) 49,42(3) 24,6 

  {Fe3+/2+} 0,660(3) 0,41(1) -0,003(6) 46,17(2) 40,3 

 FeTiO3  1,04(1) 0,64(4) 0,88(2)  9,7 

δ = deslocamento isomérico relativo ao αFe;Γ = largura à meia altura da linha de ressonância; 2ε = 

deslocamento quadrupolar;Δ = desdobramento quadrupolar;Bhf = campo magnético hiperfino; AR = 
área subespectral relativa.[Fe3+] e {Fe3+/2+} correspondem a sítios de coordenação tetraédrica e 
octaédrica, respectivamente,do ferro na estrutura de espinélio invertido da magnetita. 
Os números entre parênteses são incertezas representadas sobre o último algarismo significativo do 
valor correspondente, estimadas para cada parâmetro, como resultado do ajuste de funções 
lorentzianas aos dados das linhas de ressonância, por algoritmo não-linear de minimização da soma 
dos quadrados dos desvios experimentais. 

 
3.3. Separação do catalisador do meio reacional 

 
A natureza magnética (Figura 3) dos rejeitos de mineração fosfática indica que os 
catalisadores heterogêneos correspondentes podem ser facilmente removidos, com 
a utilização de um campo magnético gerado por um ímã, do meio reacional, após o 
término da reação de transesterificação, deixando os materiais novamente 
disponíveis, para reutilização em ciclos reacionais consecutivos. O rejeito de 
mineração do complexo de Tapira é ligeiramente mais magnético do que o de Araxá. 
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Figura 3. Curvas de magnetização dos catalisadores geo-Fe3O4(Tapira) e geo-Fe3O4(Araxá) na 

temperatura de 298 K. 

geo-Fe O 
3     4(Tapira) 

geo-Fe O 
3     4(Araxá) 

M
a

g
n

et
iz

a
ça

õ
, 
M

/e
m

u
 g

-1
 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

7 

 

 

 
 

3.4. Reação de transesterificação 
 
Todos os catalisadores foram testados, contudo as melhores condições reacionais 
foram encontradas com a utilização das misturas homogêneas de CaO com os 
concentrados magnéticos dos rejeitos de mineração CaO.geo-Fe3O4(Tapira) e 
CaO.geo-Fe3O4(Araxá). As reações foram conduzidas com razão molar metanol:óleo 
de 20:1 e 8% de catalisador, em relação ao óleo, sob uma temperatura do meio 
reacional de 60 °C, obtendo-se tempos de reação de 120 a 180 min. 
Os catalisadores baseados unicamente nos rejeitos magnéticos geo-Fe3O4(Tapira) e 
geo-Fe3O4(Araxá) não apresentaram atividade catalítica, nas condições exploradas 
neste trabalho. O CaOpuro apresentou atividade catalítica em todas as condições de 
síntese, no entanto as proporções de ésteres obtidos estão abaixo de 87%, e não 
satisfazem à normatização da ANP - Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis, que estipula uma proporção de ésteres superior a 96,5%. 
Os catalisadores baseados nas misturas do CaO com as frações magnéticas dos 
rejeitos geo-Fe3O4(Tapira) e geo-Fe3O4(Araxá) apresentaram atividade catalítica em todas 
as condições testadas, produzindo teores de ésteres acima dos padrões mínimos 
exigidos pela ANP. Os melhores resultados, levando em consideração o balanço 
energético, foram obtidos para os catalisadores CaO.geo-Fe3O4(Tapira) e CaO.geo- 
Fe3O4(Araxá) calcinados a 200 °C durante 4 h, usados na proporção metanol:óleo 20:1, 
com tempos reacionais de 120 a 180 min, respectivamente, e teores de ésteres 
acima de 99%. 
Em relação ao tempo reacional e à temperatura de calcinação, os catalisadores à 
base de CaO.geo-Fe3O4 apresentaram, ambos, resultados significativos de eficiência 
catalítica, em relação aos dados encontrados na literatura científica. 
Embora o mecanismo químico envolvido ainda não seja conhecido, os resultados 
experimentais apontam para um efeito catalítico sinérgico do CaO com o geo-Fe3O4. 

 
3.5. Agitação magnética e separação do biodiesel 

 
No fim do processo químico, foi observado que os catalisadores magnéticos ficaram 
aderidos à barra magnética, utilizada para a agitação do meio reacional, confirmando 
que é possível separar o catalisador magneticamente. A parte líquida da reação foi 
colocada em funil de decantação, para a separação dos produtos, glicerina e 
biodiesel. O glicerol foi retirado, o biodiesel foi lavado com pequenas frações de 
água destilada e seco com sulfato de magnésio, posteriormente retirado do 
biodiesel, por filtração. Após esse processo, o biodiesel obtido foi enviado para 
análise por cromatografia em fase gasosa acoplada a um espectrômetro de massas 
(CG/EM). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Os catalisadores baseados nos rejeitos magnéticos de mineração de fosfato dos 
complexos minero-químicos de Tapira e Araxá, em Minas Gerais, Brasil, em mistura 
homogênea com CaO apresentaram excelente resultado na reação de 
transesterificação dos triacilgliceróis do óleo de soja, com metanol, para a síntese de 
ésteres metílicos de ácidos graxos (biodiesel). Demonstrou-se que a natureza 
magnética dos catalisadores proporciona a sua fácil remoção do meio reacional,
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após o término da reação, deixando-o disponível para a reutilização em ciclos de 
transesterificação subsequentes. 
Do ponto de vista ambiental, trata-se de uma estratégia de reaproveitamento de um 
material totalmente descartável, ou seja, rejeito de mineração de fosfato, para a 
produção de um catalisador de avanço tecnológico. Adicionalmente, retira-se o 
rejeito magnético da área de mineração, prevenindo mais avanços na devastação e 
permitindo um ganho econômico. 
A escolha de uso dos catalisadores heterogêneos baseados em rejeitos ricos em 
magnetita tinha, inicialmente, o objetivo de se encontrar o caminho que sugerisse um 
procedimento simples e direto de separação do material sólido do meio reacional (na 
escala industrial, do efluente liquido), por aplicação de um campo magnético. Os 
resultados, no entanto, mostram que os catalisadores heterogêneos CaO.geo- 
Fe3O4(Tapira) e CaO.geo-Fe3O4(Araxá), proveniente de rejeitos de mineração de fosfato, 
apresentam vantagens importantes na reação de transesterificação. Os resultados 
revelam, de fato, catalisadores heterogêneos quimicamente eficientes para a 
produção do biodiesel. O tempo reacional de 120 min a 180 min e o rendimento 
químico superior a 99% em monoésteres confirmam a efetiva ação químico-catalítica 
real desses materiais sólidos. 
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