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RESUMO 

O biodiesel é um combustível alternativo promissor que pode ser produzido a 
partir de óleo vegetal através do processo de transesterificação. Catalisadores 
homogêneos convencionais de ácido ou base resultam em um rendimento de 
biodiesel mais baixo e um tempo de reação mais longo e exigem a separação do 
produto, o que leva a uma produção ineficiente. Neste trabalho, um catalisador à 

base de alumina (,-Al2O3) e alumina impregnada com 30% de iodeto de potássio 

(K/,-Al2O3) foram sintetizados e testados no processo de transesterificação de óleo 
de soja com etanol. A reação ocorreu em um reator de bancada de aço inox com 
uma razão molar de 15:1 metanol:óleo, 4% de catalisador, temperatura de 160°C por 
2 h. Os materiais sólidos (alumina pura e impregnada) foram caracterizados por 
difração de Raios x (DRX), espectroscopia por energia dispersiva de Raios X (EDX), 
análise textural por adsorção/dessorção de nitrogênio e distribuição granulométrica. 
O biodiesel foi caracterizado por cromatografia gasosa por detector FID. Os 

resultados comprovam a presença da fase ,-Al2O3 e após a impregnação surge 
uma nova fase. A impregnação foi realizada com sucesso pois não alterou 
significativamente a estrutura característica da alumina, porém houve um aumento 
dos aglomerados com a incorporação do potássio. As amostras de alumina pura e 
impregnada são constituídas de poros com diâmetros entre 2,5 e 100nm, e por isso 
são denominadas mesoporos. Entretanto, a obtenção do biodiesel a partir das 
condições mencionadas não foi satisfatório, visto que a porcentagem de conversão 
de ésteres foi de 10,96; 5,65 e 17,81% para a amostra em branco, pura e 
impregnada respectivamente. De acordo com a norma EN 14214 e na ANP 07/08, a 
porcentagem mínima exigida de éster é de 96,5% massa. 
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ABSTRACT 

Biodiesel is a promising alternative fuel that can be produced from vegetable oil 
the transesterification process. Conventional homogeneous acid or base catalysts 
result in a lower biodiesel yield and longer reaction time and require separation from 
the product, which lead to inefficient production. In this work, a catalyst based on 

alumina (-Al2O3) and alumina impregnated with 30% potassium iodide (K/-
Al2O3) were synthesized and tested in the process of transesterification of soybean 
oil with ethanol. The reaction took place in a stainless steel benchtop reactor with a 
molar ratio of 15:1 methanol:oil, 4% catalyst, temperature of 160°C for 2 h. The solid 
materials (pure and impregnated alumina) were characterized by X-ray diffraction 
(XRD), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), textural analysis by nitrogen 
adsorption/desorption and granulometric distribution. Biodiesel was characterized by 

FID detector gas chromatography. The results confirm the presence of the -Al2O3 
phase and after impregnation a new phase appears. The impregnation was 
successful because it did not significantly alter the characteristic structure of alumina, 
but there was an increase in agglomerates with the incorporation of potassium. Pure 
and impregnated alumina samples are made up of pores with diameters between 2.5 
and 100nm, and for this reason they are called mesopores. However, obtaining 
biodiesel from the mentioned conditions was not satisfactory, since the percentage of 
ester conversion was 10.96; 5.65 and 17.81% for the blank, pure and impregnated 
sample respectively. According to EN 14214 and ANP 07/08, the minimum 
percentage of ester required is 96.5% by mass. 
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