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RESUMO 
 

Nb2O5 é o principal produto do minério de nióbio comercialmente explorado em 
Araxá, Minas Gerais. A eficiência químico-catalítica do minério concentrado em 
Nb2O5 está sendo avaliada como catalisador heterogêneo na reação de 
transesterificação de triacilglicerídeos de bio-óleos vegetais com metanol, para a 
produção da mistura de ésteres de ácidos graxos (biodiesel). A caracterização 
químico-cristalográfica da amostra do minério e do mesmo material inicial misturado 

com CaO, na proporção massa 1:1, calcinado a 1000 oC por 4 h, antes e após uso 
como catalisador heterogêneo é feita por análise para determinação da composição 
químico-elementar, das estruturas cristalográficas do minerais de maior ocorrência 
nas amostras, por difratometria de raios X e das estruturas hiperfinas dos minerais 

ferruginosos, por espectroscopia Mössbauer do 57Fe, na temperatura do ambiente. 
Os resultados químico-catalíticos obtidos indicam o destacado potencial do minério 
preparado, para a produção industrial de biodiesel. 

 

PALAVRAS-CHAVE: transesterificação, minério de nióbio, biodiesel. 
 
ABSTRACT 

 

Nb2O5 is the main product of commercially exploited niobium ore in Araxá, Minas 
Gerais, Brazil. The chemical efficiency of the Nb2O5-concentrated ore is being 
evaluated as a heterogeneous catalyst for the transesterification reaction of 
triacylglycerides of vegetable bio-oils with methanol for the production of the mixture 
of fatty acid esters (biodiesel). The chemical-crystallographic characterization of the 
sample of the ore and the same initial material mixed with CaO in the 1:1 mass ratio, 
calcined at 1000 ºC for 4 h, before and after its use as a heterogeneous catalyst 
followed by chemical elemental. The crystallographic structures of the most occurring 
minerals in the samples is assessed by powder X-ray diffraction and the hyperfine 

structures of the ferruginous minerals, by 57Fe Mössbauer, at room temperature. The 
chemical-catalytic results obtained indicate the outstanding potential of the Nb2O5- 
rich ore to form heterogeneous catalysts for the industrial production of biodiesel. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A busca por fontes alternativas de energia advém de motivos diversos - políticos, 
econômicos, energéticos e ambientais – para cada país. Dependentes ou não da 
importação de petróleo, os países desenvolvidos ou em desenvolvimento têm 
investido cada vez mais recursos em pesquisas na área de combustíveis alternativos 
(SILVA, J.B.; 2010). No biodiesel, em particular, como alternativa de  valor 
destacado, em substituição, parcial ou, em casos especiais, total ao diesel fóssil. 

Os biocombustíveis consistem de combustíveis produzidos a partir de 
matrizes materiais precursoras renováveis, como a biomassa vegetal, bio-óleos, 
resíduos oleosos ou gordurosos urbanos ou rejeitos industriais. No Brasil, o 
combustível de destaque, pelo volume e pela trajetória histórica da produção, é o 
etanol, que já tem seu mercado consolidado. O biodiesel tem volume de produção 
crescente a cada ano, não somente no Brasil, mas também no contexto global. Os 
esforços para tornar o biodiesel tecnologicamente ainda mais competitivo, na escala 
industrial, e economicamente mais recompensável, no mercado, vêm sendo 
continuamente feitos (www.biodieselbr.com adaptado). 

A principal tecnologia para obtenção de biodiesel no Brasil e no mundo é a 
transesterificação (ou alcoólise) de triacilgliceróis de bio-óleos ou gorduras. Nessa 
reação, o óleo ou gordura, que são compostos de tri-ésteres da glicerina com ácidos 
graxos, é misturado a um álcool de cadeia curta, comumente, o metanol ou o etanol, 
em meio com um catalisador, para produzir uma mistura de ésteres metílicos ou 
etílicos de ácidos graxos e glicerina. Essa mistura de ésteres metílicos ou etílicos é  
o que hoje se conhece como biodiesel (SUAREZ et. al.; 2009, adaptado). 

O processo tradicional de produção do biodiesel por  transesterificação 
alcalina em meio homogêneo requer várias etapas de purificação para que os 
monoésteres assim produzidos obedeçam aos parâmetros recomendados pela 
Resolução ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) 7 de 
19 de março de 2008. Por esta razão, catalisadores heterogêneos podem ser 
utilizados para a produção do biodiesel com notórias vantagens técnicas e 
ambientais, pois idealmente facilitam a purificação dos monoésteres, possibilitam a 
reutilização do catalisador sólido e minimizam a geração de resíduos. Além disso, a 
recuperação e purificação da glicerina produzida na alcoólise são consideravelmente 
simplificadas (RAMOS et. al.; 2011). A catálise heterogênea surgiu do interesse que 
se tem do processo de produção sustentável de biodiesel. 

Vários sólidos têm sido propostos como catalisadores em potencial para a 
síntese do biodiesel. Porém, os catalisadores heterogêneos conhecidos têm menor 
eficiência química e levam um tempo reacional maior, em relação aos catalisadores 
homogêneos. Em alguns casos, as condições reacionais (p. ex., temperatura e 
pressão) são mais drásticas e requerem acréscimo de pelo menos uma operação 
unitária (filtração ou centrifugação) ao processo industrial, para a separação do 
catalisador heterogêneo, na ponta final da linha de produção. A eficiência química 
dos catalisadores heterogêneos é relacionada à natureza dos sítios ácidos ou 
básicos envolvidos no processo (CORDEIRO, et al.; 2011). 

O nióbio é matéria-prima para as indústrias de alta tecnologia, especialmente 
dos setores aeroespaciais, como as superligas metálicas, e de eletroeletrônicos, em 
que  são  amplamente  utilizados  como  microcapacitores.  A  utilização  em setores 
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estratégicos faz do nióbio um elemento indispensável para o desenvolvimento 
industrial, nas próximas décadas. O Brasil, maior produtor e exportador, destaca-se 
por dispor, em seu território, de mais de 90% das reservas globais exploráveis de 
nióbio. Apesar de já comercializar o nióbio processado em forma da liga ferro-nióbio 
e de outros produtos, como o óxido de nióbio, o Ministério de Minas e Energia do 
Brasil (2010) recomenda ampliar e disseminar a utilização do nióbio no país pelas 
indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, além de fomentar, por meio da pesquisa 
tecnológica, o desenvolvimento de novos produtos e compostos para uso em  
setores como o de equipamentos médicos, metais especiais, indústrias aeronáutica, 
aeroespacial e automobilística e de tecnologias avançadas (LOPES, et. al.; 2014 
adaptado). 

A partir da década de 90, os materiais contendo nióbio ganharam expansão 
também nas pesquisas de catálise heterogênea, após a publicação de trabalhos que 
demonstraram um aumento significativo da atividade catalítica, seletividade e 
estabilidade química de catalisadores tradicionais, quando são adicionadas ainda 
que pequenas quantidades de nióbio. Desde então, houve crescente interesse na 
aplicação desses materiais, em especial o óxido de nióbio, como fase quimicamente 
ativa ou como suporte (LOPES et. al.; 2014). 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A amostra do óxido de nióbio na forma de Nb2O5 foi gentilmente cedida pela 
Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia – CBMM, cuja reserva mineral e 
planta industrial de produção encontram-se localizadas no município de Araxá, 
estado de Minas Gerais, Brasil. Essa amostra foi testada, inicialmente pura tal e qual 
e, posteriormente, pura calcinada a 1000 ºC em um forno mufla por 4 horas. 

O Nb2O5.nH2O é conhecido por sua forte acidez superficial mesmo na 
presença de água. Nowak e Ziolek (1999) afirmam que essa acidez aumenta com o 
tratamento do óxido a temperaturas entre 100-300 °C e diminui a temperaturas 
superiores a 500 °C, devido à perda das moléculas de água na superfície. Steffens  
et al. (2010) apontam em seu estudo que a área superficial e o volume total dos 

poros do Nb2O5 diminuem com o aumento da temperatura, enquanto o diâmetro 
aumenta. Afirmam também que o aumento da temperatura de calcinação aumentou 
a cristalinidade do óxido formando fases mais estáveis. 

Neste trabalho, são utilizados também o pentóxido de nióbio proveniente da 
CBMM em mistura com óxido de cálcio sintético na proporção em massa Nb2O5:CaO 
de 50:50, na temperatura de calcinação de 1000 ºC por 4 horas. A atividade  
catalítica do CaO em reações de produção de biodiesel já é bem conhecida na 
literatura em trabalhos publicados por pesquisadores renomados como Marinkovic  
et. al. (2016) em que apresentam que o óxido de cálcio tem sua atividade catalítica 
otimizada quando suportado em um catalisador ácido, devido a sua natureza básica 
do CaO. Moreno et. al. (2009) mostraram que o Nb2O5 apresenta sítios ácidos de 
Brönsted, quando calcinado até 400 ºC, mas que acima de 400 ºC  desenvolve 
acidez de Lewis. 

 
2.1 Difração de Raios-X 

As amostras de nióbio foram caracterizadas por difração de raios X (DRX), 
pelo método de pó, utilizando-se um difratômetro Shimadzu XRD 6000 (tubo de 
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radiação CuKα;  = 1.541838 Å) equipado com um monocromador de grafite foram 
realizadas no Lipem-Vale da UFVJM campus JK. 

2.2 Espectroscopia Mössbauer 
 

As amostras foram analisadas por espectroscopia Mössbauer do 57Fe, no 
CDTN – Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Nuclear. 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. 
 
2.3 Reações de Transesterificação 

 

As reações foram conduzidas em sistema de refluxo com manta de 
aquecimento e agitação magnética. O álcool utilizado foi o metanol. O óleo vegetal 
utilizado foi o óleo de soja comercial. Foram testadas várias razões molares de 
óleo:metanol, iniciando em 1:100 até 1:20 (Tabela 1), procurando-se utilizar a menor 
quantidade de metanol em um tempo reacional adequado. A quantidade do 
catalisador usado nas reações variou de 1 massa% a 5 massa% em relação  à 
massa do óleo vegetal, também com o objetivo de minimizar seu uso nas reações. 

As reações foram acompanhadas por cromatografia de camada delgada 
(CCD), utilizando-se como eluente hexano:acetato de etila na razão em volume de 
15:1 e iodo, para revelação das placas. Após término das reações o catalisador foi 
separado. A parte líquida foi rotaevaporada e o metanol recuperado. A fração 
contendo glicerina e ésteres foi colocada em funil de decantação. A glicerina (parte 
inferior) foi retirada e a mistura de ésteres teve o pH medido e, posteriormente, foi 
lavada com água destilada e seca com sulfato de magnésio. 

 
Tabela 1 - Catalisadores, razão molar óleo:álcool e quantidade de catalisador utilizada nas 

reações de transesterificação. 

 
Catalisador Razão molar óleo:álcool % de catalisador 

Nb2O5 sem calcinar 1:20 a 1:100 1,0 a 10,0 
Nb2O5 calcinado 1:20 a 1:100 1,0 a 10,0 

Nb2O5.CaO calcinados 1:20 a 1:100 1,0 a 10,0 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 Difração de Raios-X 
 

A Figura 1 apresenta os padrões de DRX do nióbio puro antes da calcinação  
e do nióbio com óxido de cálcio calcinados a 1000 ºC por 4 horas. Notou-se a 
presença de padrões típicos do óxido de cálcio e do nióbio, demonstrando que os 
materiais são estáveis no meio reacional. Não se observou estreitamento ou 
alongamento significativo dos picos, indicando que não houve variação da 
cristalinidade ou tamanho de partícula. 
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Figura 1 - DRX do catalisador Nb2O5 puro e Nb2O5.CaO calcinados a 1000 ºC por 4h. 

 
3.2 Espectroscopia Mössbauer 

 

A espectroscopia Mössbauer (EM) não mostrou picos para nenhuma das 
amostras de nióbia, reafirmando que não há presença de ferro nas mesmas. 

 

3.3 Reações de transesterificação 
 

Os testes foram principiados com condições catalíticas consideradas altas, 
com 10 massa% do catalisador e razão molar óleo:álcool 1:275. Os ésteres metílicos 
foram obtidos a partir do óleo de soja comercial. 

Com os primeiros resultados positivos, procurou-se reduzir as quantidades de 
catalisador utilizados nas reações, a fim de tornar o processo mais viável 
economicamente. Iniciaram-se, então, etapas sucessivas de redução da quantidade 
de catalisador até que fosse obtida uma condição considerada ótima, ou seja, uma 
quantidade viável de catalisador aliada a formação de biodiesel. 

Os resultados para o catalisador Nb2O5.CaO, óleo de soja e metanol são 
apresentados na Tabela 2. As condições consideradas ótimas para esse catalisador 
foram de 0,15 g de catalisador (5 massa% em relação ao óleo), em uma razão em 
volume óleo:álcool de 1:10, com tempo médio de reação de 224 min. 

 

Tabela 2 - Testes catalíticos realizados para o Nb2O5.CaO. 
 
 

    Reações     

Parâmetros             

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

Razão v∕v 

óleo:álcool 
1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

 
Massa do 

catalisador 

(g) 

 
0,15 

 
0,125 

 
0,10 

 
0,05 

 
0,04 

 
0,03 

 
0,02 

 
0,01 

 
0,075 

Média tempos 

(minutos) 
224 285 618 623 670 735 1049 996 300 

% ésteres 
  formados  

99,88 97,85 99,47 97,26 96,79 95,44 89,60 96,96 99,38 

 

4. CONCLUSÕES 
 

O presente trabalho oferece uma proposta viável para recomendar a 
preparação, caracterização e utilização de nióbio como catalisador, um mineral- 
minério abundante em solo brasileiro, com propriedades catalíticas conhecidas. 

O uso desse catalisador em reações de transesterificação leva a rendimentos 
satisfatórios na conversão de triacilgliceróis do óleo de soja, em tempos reacionais 
considerados relativamente curtos. 

Estes resultados demonstram claramente a vantagem da  catálise 
heterogênea, com possibilidade de uso de um processo relativamente simples de 
remoção dos catalisadores do meio reacional líquido, para reutilização em ciclos 
sucessivos da reação de transesterificação. Demonstra-se, assim, uma tecnologia 
com perspectiva de inovação, que permite, além da redução substantiva do volume 
de efluentes que seriam descartados no meio ambiente natural, a inovadora 
utilização de diferentes minerais e seus rejeitos para a produção de biodiesel, 
diminuindo também o passivo ambiental da exploração mineral. 
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