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RESUMO 
 

 

A inserção do biodiesel na matriz energética brasileira tem contribuído não só para a 
redução dos impactos ambientais provocados pelos combustíveis fósseis, mas pela 
geração de emprego e renda. O Brasil detém uma grande variedade de sementes e 
óleos com enorme potencial energético. A busca por fontes limpas de energia tem 
influenciado pesquisas com diferentes matérias-primas e rotas tecnológicas. O 
presente trabalho tem como objetivo a utilização do óleo de semente de maracujá, 
uma matéria-prima pouco estudada para a obtenção de biodiesel. Para a produção 
desse biocombustível será utilizado o processo de transesterificação via rota metílica 
e um catalisador ácido.  Ao final do estudo, o biodiesel preparado será analisado por: 
termogravimetria (TG) e sua derivada (DTG), ressonância magnética nuclear de 
hidrogênio (RMN 1H) e ponto de fulgor.  
 
 
 
Palavras-chave: Biodiesel, óleo de maracujá, biocombustível. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

 

 

The biodiesel inclusion in Brazilian energy matrix has contributed not only to reducing 
environmental impacts from fossil fuels, but the generation of employment and income. 
Brazil has a wide range of seeds and oils with a huge energy potential. The demand 
for clean energy sources have influenced research with different raw materials and 
technological routes. This work aims the use of passion fruit seed oil, one raw material 
understudied for obtaining biodiesel. For this biofuel production is used 
transesterification process using methyl route and an acid as catalyst. At the end of 
the study, the preparation of biodiesel will be analyzed by: thermogravimetry (TG) and 
its derivative (DTG), hydrogen nuclear magnetic resonance (1H NMR), gas 
chromatography (GC) and flash point. 
 
 
 
Keywords: Biodiesel, passion fruit oil, biofuel. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aproveitamento de energia sempre fez parte da história da humanidade e 

evolui satisfazendo as necessidades do homem. O petróleo surgiu como uma das 

principais fontes de energia do mundo no final do século XIX, desencadeado 

principalmente pelo surgimento dos veículos movidos a motores a combustão interna 

desenvolvidos por Rudolf Diesel, e ainda representa grande parte das fontes 

energéticas mundiais. (ANEEL, 2003; PIETRE, 2006).  

 A crise do petróleo em 1970, porém, perpetuou no mundo um sentimento de 

instabilidade. Os conflitos da época influenciaram a economia mundial e isto foi 

sentido na elevação do preço do barril de petróleo e de todos os setores ligados direta 

ou indiretamente ao combustível (MARINHO, 2010). Uma possível escassez de 

petróleo e sua vulnerabilidade ao embargo ocasionados pela crise levaram ao 

surgimento de novas tecnologias que fossem mais baratas e principalmente, que 

fossem sustentáveis ou renováveis (SAMPAIO, 2008). Desde então, esforços vêm 

sendo direcionados ao desenvolvimento de processos de obtenção de combustíveis 

que utilizem essas premissas, como por exemplo, o etanol e o biodiesel (CAMARGOS, 

2005).  

O uso dos combustíveis fósseis tem grande impacto na qualidade do meio 

ambiente, como poluição do ar, mudanças climáticas e geração de resíduos tóxicos. 

Nas grandes cidades, esse impacto é ainda maior, o setor de transportes, por 

exemplo, é responsável por cerca de 46% das emissões de dióxido de carbono - CO2 

(HOLANDA, 2004; BRASIL, 2014). Assim, investimentos no setor de biocombustíveis 

se fazem necessários e contribuem para a redução do impactos ambientais causados 

pelo combustíveis fósseis. Além disso, os biocombustíveis aparecem como umas das 

principais fontes de energia do século XXI (SAMPAIO, 2008). 

O biodiesel tem origem através de fonte renováveis, como óleos vegetais e 

gordura animal, facilitando sua degradação pelo meio ambiente. Além disso, provoca 

significativa redução na emissão de monóxido de carbono e material particulado. 

Estudos mostraram que a inserção de 20% v/v de biodiesel em diesel reduz cerca de 

15,66% v/v a emissão de dióxido de carbono (VIOMAR, 2013). 

Além de um recurso renovável, o biodiesel apresenta outras inúmeras 

vantagens em relação ao diesel de petróleo. Possui baixo risco de explosão e por isso 



14 

 

apresenta maior facilidade de armazenamento e transporte, os motores convencionais 

não precisam de nenhum tipo de ajuste para utilizá-lo, além de contribuir para a 

redução de poluentes. Entre outros fatores, o biodiesel ainda pode ser extremamente 

importante para a sociedade quando contribui para a formação de empregos no setor 

primário (BIODIESELBR, 2006). 

A grande formação de glicerina (subproduto) ao final do processo pode ser vista 

como uma desvantagem pois chegariam ao mercado a preços muito inferiores aos 

atuais, comprometendo a economicidade dos processos de obtenção de biodiesel. 

Atualmente, não existem aplicações em larga escala para absorção total da glicerina 

produzida nas usinas de biodiesel (DABDOUD et al., 2009). 

O biodiesel é constituído de ésteres de alquila originados principalmente 

através da reação de transesterificação entre um triglicerídeo (óleo) de origem animal 

ou vegetal, álcool de cadeia curta (metílico ou etílico) e um catalisador. Os óleos 

vegetais, como os derivados de soja e mamona, são as principais matérias-primas 

utilizadas para a reação de transesterificação (VIOMAR, 2013). 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Durante o processamento de alimentos, as indústrias brasileiras produzem 

inúmeros resíduos de frutos, como por exemplo sementes oleaginosas que 

apresentam potencial para aproveitamento em diversos setores, mas que são 

geralmente descartadas (LOPES, 2009). De acordo com Kobori et al. (2005), o 

aproveitamento de matérias-primas vegetais é de cerca de 80% e os resíduos gerados 

podem chegar a 30%.  

As sementes de frutos de espécies oleaginosas requerem atenção uma vez 

que são potencialmente promissoras na produção de diversos materiais e são fontes 

renováveis, contribuindo para a conservação do meio ambiente e minimizando o 

acúmulo de lixo orgânico (LOPES, 2009). Assim, as sementes de maracujá, que são 

resíduos provenientes do processamento do fruto, são fontes de óleo que podem ser 

utilizadas para diversos fins industriais, como fabricação de tintas, sabões, cosméticos 

e outras. O óleo também tem recebido destaque na produção de biodiesel 

(DOMINGUES et al., 2014). 

O gerenciamento de resíduos e subprodutos utilizados como fonte de energia 

apresenta-se como uma alternativa viável que contribui para o desenvolvimento 
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sustentável, diminuição de impactos ambientais, geração de renda, além de contribuir 

para o aumento da utilização de recursos renováveis em substituição dos derivados 

do petróleo (LOPES, 2009). 

O setor de transportes é o principal responsável pelas emissões de gases de 

efeito estufa e geração de resíduos que provocam danos ambientais e globais, devido 

a intensa utilização de combustíveis fósseis (ALMEIDA, 2002). Segundo a EPE 

(Empresa de Pesquisa Energética), no ano de 2013 o setor cresceu significativamente 

pela segunda vez consecutiva em termos de demanda energética, o consumo 

agregado do setor cresceu à taxa de 5,2%. O total de emissões antrópicas associadas 

à matriz energética brasileira atingiu 459 milhões de toneladas de dióxido de carbono 

equivalente (Mt CO2-eq), sendo 46,9% (215,3 Mt CO2-eq) gerada no setor de 

transportes (BRASIL, 2014).  

O incremento do biodiesel no setor energético contribui com a redução do alto 

índice de emissões de CO2 à atmosfera por ser uma fonte renovável de energia. 

Dessa forma, o presente trabalho que tem por base a produção de biodiesel a partir 

do óleo de maracujá, é devidamente justificado, uma vez que esse óleo é 

potencialmente promissor para geração de biodiesel e, provavelmente, de boa 

qualidade. Além disso, agregará valor a um resíduo da indústria que é pouco utilizado. 

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

1.2.1 Objetivo geral 

O presente trabalho tem como objetivo a produção de biodiesel a partir do óleo 

da semente do maracujá amarelo via catálise homogênea.   

1.2.2 Objetivos específicos 

Caracterização do biodiesel por termogravimetria (TG), termogravimetria 

derivada (DTG), ressonância magnética nuclear (RMN) ¹H e ponto de fulgor.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 BIOCOMBUSTÍVEIS  

Os biocombustíveis são produzidos a partir de biomassa (matéria orgânica) 

vegetal ou animal, e considerados renováveis, pois suas fontes podem ser repostas 

em velocidade proporcional à sua utilização, sem o risco de esgotamento. São 

exemplos de biocombustíveis utilizados no Brasil o etanol proveniente da cana-de-

açúcar e o biodiesel que é produzido a partir de óleos vegetais ou gorduras animais 

(ANP, 2015). 

2.2 BIODIESEL 

O biodiesel pode ser definido como um mono-alquil éster de ácidos graxos 

oriundos de lipídios renováveis como óleo vegetal (soja, canola, mamona, etc.) ou 

gordura animal obtido, principalmente, através de um processo de transesterificação 

de triglicerídeos. Possui vantagens significativas em relação aos combustíveis 

derivados do petróleo, como ser livre de enxofre e aromáticos, o que impede a 

formação de fuligem, alto número de cetano, que contribui para a diminuição de 

consumo de combustível e reduz o barulho do motor, maior ponto de fulgor, menor 

emissão de partículas, CH4, CO e CO2, além de possuir caráter não tóxico e 

biodegradável. Quando apresenta propriedades físico-químicas adequadas atua 

como substituto ao diesel de petróleo, sem que ocorram modificações nos motores de 

ciclo diesel. A mistura de uma porcentagem de biodiesel ao diesel mineral é chamada 

de "BX", em que "X" representa o teor do biocombustível (FERRARI et al., 2005). 

Sua viscosidade é bastante similar à do diesel derivado de petróleo, o seu calor 

volumétrico é inferior ao do diesel, porém apresenta ponto de ignição mais elevados. 

Proporciona ainda maior segurança no transporte e manipulação por ser menos 

volátil, seu ponto de fusão é mais elevado que o diesel sem que, no entanto, atrapalhe 

a partida do motor. Apresenta excelente lubricidade, mesmo em proporções inferiores 

a 1% (v/v) a adição de biodiesel pode gerar um aumento de 65% de lubricidade 

(GHESTI, 2006).  

O poder calorífico do biodiesel é muito próximo ao poder calorífico do diesel 

derivado de petróleo, a diferença em favor do combustível fóssil é de cerca de 5% 

(DIAS et al. 2007). 
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Durante o processo de transesterificação, o biodiesel pode ser obtido via 

catálise homogênea e heterogênea – os quais podem ser ácidos ou básicos. Na 

catálise heterogênea, reagente e produto se encontram em diferentes fases enquanto 

na catálise homogênea apresentam-se na mesma fase. Ênfase especial será dada à 

catálise homogênea ácida, visto que será o objeto de estudo desse trabalho 

(CAMARGOS, 2005). 

O biodiesel pode ainda apresentar composição metílica ou etílica dependendo 

do álcool empregado no processo de transesterificação. A utilização do metanol 

derivado de petróleo como agente transesterificante é muito comum na Europa e 

Estados Unidos. A prática adotada no Brasil é baseada na utilização do etanol 

derivado da biomassa, o que torna o biodiesel um produto verdadeiramente renovável 

(ZAGONEL, 2000). 

Segundo Tomasevic et al. (2003), a composição apresentada para o biodiesel 

é de cerca de 77% de carbono, 12% de hidrogênio, 11% de oxigênio e traços de 

nitrogênio.  

Estudos mostram que a cada litro de biodiesel utilizado para combustão libera 

cerca de 1,1 a 1,2 vezes a quantidade de CO2 liberada na atmosfera pela mesma 

quantidade de diesel convencional. Porém, o CO2 liberado pelo biocombustível é 

reciclado por absorção durante o crescimento das oleaginosas (fotossíntese), o que 

não acontece com o combustível fóssil (DOMINGOS, 2005).  A Figura (1) mostra o 

ciclo de produção do biodiesel e como o CO2 emitido na combustão retorna ao início 

do ciclo, gerando assim uma produção sustentável. 
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Figura 1 - Ciclo de vida do biodiesel (QUESSADA et al., 2010). 
 

Tendo em vista que a produção de biodiesel envolve vários segmentos da 

sociedade, desde a cadeia produtiva das oleaginosas até seu uso final, é possível 

verificar que a implantação de biocombustível gera não só sustentabilidade, mas 

também abre oportunidades sociais decorrentes da geração de um grande número de 

empregos, tanto no campo quanto na utilização de mão de obra qualificada para o 

processamento de oleaginosas (DOMINGOS, 2005). 

2.2.1 Biodiesel no mundo 

Rudolph Diesel criou, em 1893, o primeiro motor a ciclo diesel, sendo 

apresentado de forma oficial na Feira Mundial de Paris, em 1898, utilizando como 

base para o combustível o óleo de amendoim. O processo de transesterificação foi 

conduzido quarenta anos antes com E. Duffy e J. Patrick, ambos cientistas.  Contudo, 

naquela época a utilização de derivados de petróleo eram mais atrativas pois sua 

oferta era grande e o preço baixo (COSTA, 2011). 

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), combustíveis de origem 

vegetal foram usados largamente devido ao fechamento de rotas de abastecimento 

de petróleo. No entanto, com o fim da guerra os combustíveis de origem fóssil voltaram 

a ser utilizados em larga escala (QUESSADA et al., 2010). Em 1970, com a 

descoberta que o petróleo era uma fonte não renovável de energia, os produtores 
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diminuíram a oferta com o objetivo de aumentar o preço do barril. A crise instalada é 

vista como um marco no processo de pesquisas sobre biodiesel (PARENTE, 2004). 

Mesmo tendo sido desenvolvido no Brasil, o biodiesel ganhou seu mercado 

produtor e consumidor na Europa, no início dos anos 90 (PARENTE, 2004). As 

refinarias de petróleo deste continente têm adicionado biodiesel como correção a 

baixa lubricidade do óleo diesel quando passa pelo processo de eliminação do 

enxofre. Esse combustível tem sido designado de "Super Diesel" (HOLANDA, 2004). 

Áustria e França foram os primeiros produtores de biodiesel. Os produtores 

franceses buscaram viabilizar o uso do biocombustível nos sistemas urbanos, 

principalmente em Paris, o que resultou a França o título de maior produtora de 

biodiesel até o ano de 2003. A partir de então, a Alemanha assume como líder mundial 

apresentando um biodiesel até 12% mais barato que o diesel derivado de petróleo 

devido aos incentivos dados pelo governo (BIODIESEL BRASIL, 2010).  

O parlamento europeu estabeleceu, no ano 2003, uma Diretiva (2003/30/CE) 

para incentivar o uso de energia renovável no setor de transportes. As metas (não 

obrigatórias) estabeleciam que os países membros deveriam atingir 2% de 

biocombustíveis em dezembro de 2005 e 5,75% em dezembro de 2010, em relação 

ao total consumido (BIODIESEL BRASIL, 2010). Em 2010 a União Europeia atingiu o 

patamar de produção de biodiesel equivalente a 9,57 milhões de toneladas, aumento 

de 5,5% em relação ao ano anterior (BIODIESELBR, 2012).  

Nos Estados Unidos, um dos motivos para produção de biodiesel é decorrente 

das crises de petróleo e dos problemas ambientais originado da queima dos 

combustíveis fósseis. Seu principal enfoque, porém, é diminuir a dependência de 

importação do petróleo do Oriente Médio (QUESSADA et al., 2010). Segundo 

BiodieselBR (2014), a capacidade anual de produção norte americana é de 10,2 

bilhões de litros, porém o comitê Nacional de Biodiesel (National Biodiesel Board) 

indica que a produção atual não reflete nem de perto a capacidade total, 

principalmente devido à crise econômica mundial iniciada em 2008 e que se estendeu 

por 2009. 

2.2.2 Biodiesel no Brasil 

O Brasil se encontra em um local privilegiado para o desenvolvimento de 

biocombustíveis. O território brasileiro possui imensa variedade de espécies vegetais 
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que podem contribuir para a formação de biodiesel (COSTA, 2011). Foi um dos 

pioneiros ao registrar a primeira patente (PI - 8007957) do biocombustível em 1980 

pelo Doutor Expedito Parente da Universidade Federal do Ceará, porém com a baixa 

do preço do petróleo na época as pesquisas foram deixadas de lado (CAMARGOS, 

2005 e COSTA, 2011). 

A maior parte do biodiesel produzido no Brasil é de origem vegetal, com notável 

predominância da soja. Em média, oscila entre 70% e 85% do total da produção 

nacional (BIODIESELBR, 2009). 

Em 2003, por meio de Decreto Presidencial, o Governo Federal instituiu a 

Comissão Executiva Interministerial que tinha como objetivo a implementação de 

ações ligadas à produção e uso de óleo vegetal - biodiesel, como fonte alternativa de 

energia (NAE, 2005). No ano seguinte, através das resoluções 41 e 42, da Agência 

Nacional do Petróleo, foi instituída a obrigatoriedade da autorização desse órgão para 

produzir o biodiesel, assim como as especificações do biocombustível para 

comercialização. A partir de então foi estabelecida a porcentagem de 2% (B2) em 

volume ao óleo diesel (COSTA, 2011). 

Em dezembro de 2004, o Governo Federal deliberou os parâmetros necessário 

à produção e emprego do biodiesel no país através do Programa Nacional de 

Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). Os aspectos relativos à cadeia produtiva, às 

linhas de financiamento e à estrutura da base tecnológica foram estabelecidos (NAE, 

2005). 

A resposta positiva à introdução do biodiesel na matriz energética brasileira 

motivou o governo a antecipar a implementação da obrigatoriedade das misturas B3, 

B4 e B5. Em 2009, a mistura passou de 3% para 4% ocasionando um aumento de 

38% em relação a 2008. No ano seguinte, a mistura subiu para 5% (UBRABIO, 2010). 

A Resolução ANP Nº 45, de 25 de agosto de 2014 - DOU 26 de agosto de 2014 

da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, traz as 

especificações do biodiesel, bem como o ajuste da adição de biodiesel em diesel para 

7% que ocorreu a partir de 1º de novembro de 2014.  
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2.3 PRODUÇÃO DE BIODIESEL VIA CATÁLISE HOMOGÊNEA ÁCIDA 

2.3.1 Matérias-primas 

Para o processo de produção de biodiesel através da transesterificação são 

necessários um lipídio (óleos vegetais, gordura animal, óleos e gorduras residuais), 

álcool de cadeia curta (metanol ou etanol) e um catalisador (MILLI et al., 2011). 

2.3.1.1 Óleos Vegetais 

Óleos vegetais são triglicerídeos (ácidos carboxílicos de origem animal ou 

vegetal que se apresentam como ésteres de glicerol). Constituem um grupo 

quimicamente heterogêneo de substâncias solúveis em solventes apolares e não 

solúveis em água. Podem ser obtidas de diversas fontes, como sementes e polpas de 

alguns frutos, animais e em menor proporção em raízes, caules e flores (LOPES, 

2011).  

Um triglicerídeo pode apresentar combinações de ácidos graxos idênticos 

(monoácidos) ou diferentes (poliácidos), de forma que as três moléculas de ácidos 

estão esterificadas em uma molécula de glicerol (LOPES, 2011). A Figura (2) 

apresenta a estrutura de um triglicerídeo. 

 

Figura 2 - Estrutura de um triglicerídeo (QUESSADA et al., 2010) 
 

O uso direto de óleos em motores como combustíveis não é viável pois possui 

alta viscosidade e baixa volatilidade, combustão incompleta, formação de depósitos 

de carbono nos sistemas de injeção e formação de acroleína (substância tóxica e 

cancerígena) decorrente da decomposição térmica do glicerol (TORRES, 2007). 
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No Brasil, o óleo mais utilizado para a produção de biodiesel é o de soja e 

apesar de não apresentar os maiores teores de óleo (apenas 20%, enquanto a 

mamona, por exemplo, possui cerca de 50%), possui o maior avanço tecnológico 

existente no país. Outra vantagem importante é o fato de sua torta seja destinada a 

fabricação de ração animal, a mamona possui maior teor de óleo, mas também possui 

uma toxina que impossibilita o uso de sua torta (CAMARGOS, 2005). 

Segundo a literatura, o óleo de maracujá apresenta bons rendimentos e pode 

ser utilizado como matéria-prima para a produção de biodiesel. Dias et al. (2007) 

obtiveram 97% de rendimento ao utilizarem ácido sulfúrico como catalisador na 

concentração de 3% m/m.  

 

2.3.1.1.1 Óleo do maracujá Amarelo 
 

O maracujá é originário da América Tropical e cultivado principalmente no 

Brasil, Peru e Colômbia. Pertence à família Passifloraceae e gênero Passiflora. De 

acordo com a literatura, existem duas variações principais da Passiflora edulis, que 

são as espécies mais cultivadas e de maior interesse comercial: o maracujá- amarelo 

ou azedo (Passiflora edulis Sims. f. flavicarpa Degener) e o maracujá-roxo (Passiflora 

edulis Sims). No Brasil, o maracujá amarelo é o mais cultivado e comercializado, com 

produção estimada de 920.000 toneladas em uma área cultivada de 62.200 hectares, 

em 2010 (IBGE 2014). Ele é cultivado em locais de baixa altitude e de temperaturas 

elevadas, como nas regiões tropicais e subtropicais (LOPES, 2009). 

A cultura do maracujazeiro vem aumentando sua importância no Brasil e 

gerando significativa fonte de renda para os produtores, além de ser responsável pela 

criação de empregos na zona rural. O Brasil é considerado o maior produtor e 

consumidor mundial de maracujá. O estado da Bahia é responsável por mais da 

metade da produção brasileira (IBGE, 2014; LOPES, 2009).  

Os principais subprodutos da extração do suco de maracujá são as cascas e 

as sementes resultantes de seu processamento. Os frutos do maracujazeiro-azedo 

são arredondados, tipo baga, com casca verde adquirindo a coloração amarela 

quando maduros. As sementes do maracujá apresentam forma oval, sendo 

comprimidas lateralmente, numerosas, com testa endurecida, reticulada e verrugosa. 

São tolerantes à perda de umidade e representam até 26% do peso total do fruto, 
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sendo fonte de óleo, carboidratos, proteínas e minerais (CASTRO, 2008; LOPES, 

2009). 

Para obtenção do óleo, de tom amarelado, as sementes são prensadas a frio e 

o rendimento é de aproximadamente 25%. Após a prensagem, o óleo obtido é filtrado 

e refinado, dando uma qualidade única em relação à cor e ao odor. Com relação à 

composição em ácidos graxos, os componentes insaturados estão presentes em 

maior quantidade; cerca de 70% é representada pelo ácido linoleico (LOPES, 2009). 

A Tabela (1) apresenta a composição em ácido graxos do óleo de maracujá. 

 

Tabela 1 - Composição em ácido graxos (% p/p de metilésteres) do óleo 
comercial da semente (LOPES, 2009). 

 

Ácido graxo (Cx,y)* 
Ferrari 
et al. 

(2004) 

Kobori 
e Jorge 
(2005) 

Sant´anna 
et al. 

(2001) 

Mirístico (C14:0) 
                                                         COOH 

0,08 - 0,08 

Palmítico (C16:0) 
                                                                           COOH 
 

12,04 10-14 11,24 

Palmitoléico (C16:1) 
                                                                             COOH 
 

- - 0,38 

Oléico (C18:1) 
                                                                                  COOH 
 

18,06 18-20 15,35 

Linoléico (C18:2) 
                                                                                  COOH 
 

68,79 55-66 68,68 

Linolênico (C18:3) 
                                                                                       COOH 
 

0,69 0,8-1,1 0,39 

*Cnúmero de átomos de carbono: número de ligações duplas   

O setor alimentício ainda é o principal responsável pela demanda do fruto, 

porém outros segmentos têm mostrado interesse pela cultura do maracujá. O óleo 

pode ser usado para diversos fins industriais, e têm recebido grande destaque para a 

produção de biodiesel (DOMINGUES et al, 2014). 



24 

 

2.3.1.2 Álcool 

Álcoois de cadeia simples são os mais indicados para reações de 

transesterificação como por exemplo o etanol, metanol, propanol, butanol e o álcool 

amílico (SILVA FILHO, 2010). 

O etanol, produzido através de fontes renováveis, é mais utilizado no Brasil 

para a produção de biodiesel devido sua disponibilidade e tecnologia, apesar de 

apresentar algumas desvantagens técnicas, como a difícil separação entre biodiesel 

e glicerina ao final do processo de transesterificação (KNOTHE, 2006; BRANDAO et 

al., 2007).  

Em todo o mundo, o metanol é o álcool mais utilizado para a produção de 

biodiesel por ser mais barato comparado a outros álcoois. Nos Estado Unidos, o etanol 

(seu competidor mais próximo) é cerca de 50% mais caro. E apesar de ser sintetizado 

de fontes não renováveis, possui vantagens como o tempo de reação reduzido, 

separação espontânea da glicerina dos ésteres metílicos e alta conversão dos 

triglicerídeos em ésteres, o que torna o processo mais simples. E devido a essas 

vantagens, o metanol será o álcool utilizado no presente trabalho (KNOTHE, 2006; 

BRANDAO et al., 2007).  

2.3.1.3 Catalisadores 

Os catalisadores utilizados na reação de transesterificação são de natureza 

química e podem ser básicos, ácidos ou enzimáticos. Os mais utilizados e estudados, 

no entanto, são os ácidos e básicos (DIB, 2010).  

Catalisadores básicos aceleram a reação e são menos corrosivos que o 

processo utilizando catalisadores ácidos (PIETRE, 2006). Alcançam altos níveis de 

conversão em espaços curtos de tempo, porém a recuperação do glicerol ao final do 

processo é dificultada, pois o catalisador tem de estar separado a partir do produto, 

livre de umidade e conter baixos teores de graxos livres para que a reação não seja 

conduzida para uma reação de saponificação, que consome o catalisador, reduz sua 

eficiência, aumenta a viscosidade e favorece a formação de géis. Os catalisadores 

básicos mais utilizados são o hidróxido de sódio (NaOH) e o hidróxido de potássio 

(KOH) (SCHUCHARDT et al., 1998; QUESSADA et al., 2010). 

Os catalisadores ácidos homogêneos proporcionam rendimentos mais altos, 

não são afetados fortemente pelos ácidos graxos livres, sendo indicados quando 
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existem pequenos traços de água no meio reacional, não havendo formação de 

sabões, além de facilitar a separação e purificação das fases biodiesel e glicerol. O 

catalisador ácido mais utilizado é o ácido sulfúrico (H2SO4) (PIETRE, 2006). 

Segundo Araujo et al. (2008), o rendimento obtido utilizando H2SO4 como 

catalisador foi de 99%. A reação ocorreu empregando-se 2% de catalisador a uma 

temperatura de 130oC com testes sendo realizados em 3h.   

Como a reação catalisada por base requer muitos cuidados, a catálise ácida 

tem sido uma alternativa bastante promissora e será utilizada para a produção de 

biodiesel no presente trabalho.  

 2.3.2 Processo de produção do biodiesel 

Os processos que mais se destacam para conversão de óleos vegetais em 

biocombustíveis são a pirólise (ou craqueamento), microemulsão e a mais utilizada 

transesterificação (VIANNA, 2006). 

2.3.2.1 Pirólise  

A pirólise é definida como a conversão de uma substância em outra por meio 

de aquecimento (temperaturas superiores a 450 graus centígrados) na ausência de ar 

ou oxigênio e a clivagem das ligações rende moléculas pequenas. Os produtos da 

pirólise podem ser destilados e separados de acordo com seu peso molecular, 

gerando frações equivalente ao GLP, à gasolina e ao petrodiesel, que para ser 

considerado biodiesel necessita de uma etapa de refino. Ainda é uma alternativa 

inviável, pois apresenta alto consumo energético e equipamento caros (VIANNA, 

2006).  

2.3.2.2 Microemulsão 

A microemulsão, pode ser realizada com óleos vegetais, éster e um dispersante 

(cosolvente), ou óleos vegetais, um álcool e um surfactante com ou sem diesel. O 

método ainda vem sendo estudado e a prática, no entanto, envolve problemas ligados 

a depósito de carbono e entupimento de válvulas (VIANNA, 2006; GHESTI, 2006).  

2.3.2.3 Transesterificação 

A reação de transesterificação, também conhecida como alcoólise, é a mais 

empregada para o processo de produção do biodiesel por sua relação 

economia/eficiência. Consiste na substituição da parte alcoólica do éster, por um 
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álcool, como mostra a Fig. 3 a seguir. A reação é utilizada para reduzir a viscosidade 

do triglicerídeo. A transesterificação é um processo reversível, e acontece pela 

simples mistura entre os reagentes. O catalisador, porém, auxilia na velocidade e 

eficiência da reação (GHESTI, 2006).   

 

 

Figura 3 - Reação de transesterificação de óleo vegetal, onde R é uma cadeia 
carbônica de qualquer ácido graxo (QUESSADA et al., 2010). 

 

Segundo dados da literatura, condições reacionais tidas como ideais 

correspondem ao emprego de razões molares álcool: óleo de 30:1, concentração de 

catalisadores variando entre 0,5 e 1,0% e, temperaturas de 55 a 80oC (MARCHETTI 

et al., 2007). Tremiliosi (2009) apresentou rendimentos de aproximadamente 81% 

utilizando catalisadores ácidos em uma proporção 1:6:1,05 óleo de soja: etanol: ácido 

sulfúrico. Já Freedman e Pryde (1986) obtiveram rendimento de 99% utilizando 1% 

de ácido sulfúrico com razão molar de 30:1 a 65oC (DOMINGOS, 2010). 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DO BIODIESEL 

A caracterização do biodiesel ao final do processo de transesterificação pode 

ser realizada utilizando diferentes métodos. Neste trabalho serão utilizados: 

termogravimetria (TG) e sua derivada (DTG), ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio (RMN 1H) e cálculo do ponto de fulgor.  

A análise termogravimétrica é utilizada para acompanhar as variações de 

massa da amostra em função do tempo ou da temperatura. Sua derivada (DTG) é 

então um arranjo matemático que fornece a derivada da curva TG em relação ao 

tempo ou temperatura. Nessa técnica, as curvas de massa são substituídas por picos 

(DENARI et al., 2012). 
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A ressonância magnética é um fenômeno físico que permite obter informações 

da estrutura e dinâmica sobre a matéria e têm origem na iteração entre um átomo em 

um campo magnético externo. A técnica espectroscópica é muito utilizada para obter 

informações físicas e químicas de moléculas (SKOOG, 2006). 

O ponto de fulgor é muito importante para análise da qualidade de um 

combustível. É caracterizado pela menor temperatura na qual líquidos inflamáveis 

começam a desprender gases e vapores que entram em combustão ao contato com 

uma fonte de calor. O ponto de fulgor, porém, não é suficiente para que a combustão 

seja mantida (CAMARGOS, 2005).  
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3 METODOLOGIA  

A reação de transesterificação ocorrerá quando forem adicionados a um balão 

de fundo redondo, álcool metílico na proporção molar de 30 para 1 de óleo; 10% de 

ácido sulfúrico em relação ao óleo (v/v); e por fim o óleo. A reação terá duração de 

24h a uma temperatura de 60° C. Com o fim da reação, a fase orgânica será separada 

do glicerol por decantação. Sendo após, a fase orgânica lavada com solução de 

cloreto de sódio 10% (m/v) e depositada em um recipiente com sulfato de magnésio, 

por 24h, para remoção da água. O solvente residual será removido por meio de um 

rotaevaporador. A Figura (4) a seguir esquematiza a metodologia a ser utilizada. 

 

Figura 4 - Metodologia utilizada para a produção de biodiesel (Adaptado de 
PARENTE, 2003). 

 
  

Catalisador

10% H2SO4 

Óleo

Maracujá

Reação de 
Transesterificação

24h 60oC

Separação de 
Fases

Glicerina Biodiesel

Álcool

Metílico 30:1
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DO BIODIESEL 

 

Figura 5 - Métodos a serem utilizados para a caracterização do biodiesel. 

3.1.1 TGA/DTG 

As curvas TG/DTG serão adquiridas em um analisador termogravimétrico 

(TGA) Shimadzu, Modelo DTG-60H, utilizando aproximadamente 10 mg de cada 

amostra, em cela de platina. As análises serão realizadas em atmosfera de ar sintético 

(30 mL.min-1), a 10 °C. min-1, de 25 °C a 750 °C. As temperaturas de decomposição 

térmica onde a velocidade é máxima (Td) serão obtidas das curvas termogravimétricas 

derivadas (DTG). 

3.1.4 RMN 1H 

O espectro de RMN 1H (300 MHz) será feito em um espectrômetro Varian, 

modelo Mercury Plus 7,05 T, referenciado ao clorofórmio deuterado. O espectrômetro 

foi equipado com uma sonda ATB 5 mm de diâmetro. Os espectros serão obtidos com 

intervalo de pulso de 1,0 s e com 16 transientes. 

3.1.5 Ponto de fulgor  

O ponto de fulgor do biodiesel será determinado por um equipamento Pensky-

Martens manual, conforme método ASTM D93, que consiste de um copo de bronze 

de dimensões especificadas, preenchido até uma determinada marca com a amostra 

a ser testada. O recipiente será fechado com tampa também com dimensões 

especificadas, aquecido e agitado à taxas específicas. Uma fonte de chama é 

direcionada ao interior do copo a intervalos regulares simultaneamente com a 

interrupção das agitação, até que se perceba a labareda e se registre o ponto de 

fulgor. 

Biodiesel

TGA/DTG

RMN 1H
Ponto de 

Fulgor
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4 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Tabela 2 - Cronograma de atividades. 
 

ETAPAS 

SEMESTRE/ANO 

1/2015 2/2015 

J F M A M J J A S O N D 

Referências Bibliográficas X X X X X X  X X X X X X 

Obtenção do óleo de maracujá             X           

Reação de Transesterificação               X  X       

Caracterização do biodiesel por TG/DTG                 X X     

Ressonância magnética de hidrogênio (RMN 
1H)                   X X     

Determinação do ponto de fulgor                  X X    

Elaboração de resultados e conclusões                 X X X  
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