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RESUMO
Com o crescimento e desenvolvimento da sociedade moderna, surge a necessidade de busca
por novas matérias primas e por novas tecnologias que apresentem características “limpas”, e
que não agridam o meio ambiente, mas que possam suprir as necessidades energéticas da
indústria e do transporte. A Moringa oleífera Lam, planta oriunda da Índia, e presente
atualmente no Nordeste brasileiro, apresenta-se como uma planta multiuso, podendo ser
utilizada como coagulante no tratamento de água, como remédio natural e como matériaprima para a produção de biodiesel. Neste trabalho, a Moringa foi utilizada como matéria
prima em estudos sobre os processos de extração e posteriormente na síntese de biodiesel.
Foram realizados estudos sobre as diversas técnicas de extração do óleo de Moringa
(solventes, prensagem mecânica e enzimática), sendo especialmente desenvolvido um
planejamento experimental para a extração aquosa com o auxílio da enzima Neutrase© 0,8L,
com o objetivo de analisar a influência das variáveis pH (5,5-7,5), temperatura (45-55ºC),
tempo (16-24 horas) e quantidade de catalisador (2-5%) sobre o rendimento de extração. Em
relação ao estudo sobre a síntese de biodiesel, foi inicialmente realizada uma
transesterificação convencional (50ºC, KOH como catalisador, metanol e 60 minutos de
reação). A seguir, foi realizado um estudo utilizando a técnica da transesterificação in situ por
meio de um planejamento experimental utilizando como variáveis a temperatura (30-60ºC),
quantidade de catalisador (2-5%), e razão molar óleo/álcool (1:420-1:600). A técnica de
extração que obteve o maior rendimento de extração (35%) foi a que utilizou hexano como
solvente. A extração utilizando etanol obteve 32% e a extração por prensagem mecânica
alcançou 25% de rendimento. Para a extração enzimática, o planejamento experimental
indicou que o rendimento da extração foi mais afetado pelo efeito da combinação entre a
temperatura e tempo. O rendimento máximo obtido nesta extração foi de 16%. Após a etapa
de obtenção do óleo, foi realizada a síntese de biodiesel pelo método convencional e pela
técnica in situ. Pelo método de transesterificação convencional foi obtido um teor em ésteres
de 100% e pela técnica in situ, também foi obtido 100% no ponto experimental 7, com uma
razão molar óleo/álcool de 1:420, temperatura 60°C, 5% em massa de KOH, com o tempo de

reação de 1,5 h. Pelo planejamento experimental, foi constatado que a variável que mais
influenciou no teor de ésteres final foi a porcentagem de catalisador. Pela análise físicoquímica foi observado que o biodiesel produzido pelo método in situ se enquadrou nas
normas da ANP, sendo, portanto esta técnica viável, pois não necessita da etapa prévia de
extração do óleo e alcança altos teores de ésteres.
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ABSTRACT
With the growth and development of modern society, arises the need to search for new raw
materials and new technologies which present the "clean" characteristic, and do not harm the
environment, but can join the energy needs of industry and transportation. The Moringa
oleifera Lam, plant originating from India, and currently present in the Brazilian Northeast,
presents itself as a multi-purpose plant, can be used as a coagulant in water treatment, as a
natural remedy and as a feedstock for biodiesel production. In this work, Moringa has been
used as a raw material for studies on the extraction and subsequently in the synthesis of
biodiesel. Studies have been conducted on various techniques of Moringa oil extraction
(solvents, mechanical pressing and enzymatic), being specially developed an experimental
design for the aqueous extraction with the aid of the enzyme Neutrase© 0.8 L, with the aim of
analyzing the influence variable pH (5.5-7.5), temperature (45-55°C), time (16-24 hours) and
amount of catalyst (2-5%) on the extraction yield. In relation to study of the synthesis of
biodiesel was initially carried out a conventional transesterification (50°C, KOH as a catalyst,
methanol and 60 minutes reaction). Next, a study was conducted using the technique of in situ
transesterification by using an experimental design variables as temperature (30-60°C),
catalyst amount (2-5%), and molar ratio oil / ethanol (1:420-1:600). The extraction technique
that achieved the highest extraction yield (35%) was the one that used hexane as a solvent.
The extraction using 32% ethanol obtained by mechanical pressing and extraction reached
25% yield. For the enzymatic extraction, the experimental design indicated that the extraction
yield was most affected by the effect of the combination of temperature and time. The
maximum yield obtained in this extraction was 16%. After the step of obtaining the oil was
accomplished the synthesis of biodiesel by the conventional method and the in situ technique.
The method of conventional transesterification was obtained a content of 100% and esters by
in situ technique was also obtained in 100% in the experimental point 7, with a molar ratio oil
/ alcohol 1:420, Temperature 60°C in 5% weight KOH with the reaction time of 1.5 h. By the
experimental design, it was found that the variable that most influenced the ester content was
late the percentage of catalyst. By physico-chemical analysis it was observed that the

biodiesel produced by the in situ method fell within the rules of the ANP, therefore this
technique feasible, because does not require the preliminary stage of oil extraction and
achieves high levels of esters.
Keywords: Moringa oleífera Lam.Extraction.oil.biodiesel.in situ
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

Capítulo 1 - Introdução

1. Introdução
Diversos vegetais têm sido utilizados para a extração de óleo e a posterior produção de
biodiesel, e dentre os mais populares se destacam os sintetizados partir da mamona, das
sementes de girassol e sementes de algodão (Hincapié et al., 2011; Georgogianni et al., 2008;
Qian et al., 2008). No Brasil, por haver grandes extensões territoriais, existem também
diversificados tipos de oleaginosas. A escolha da oleaginosa para a extração do óleo e
posterior produção de biodiesel dependerá de diversos fatores como competitividade técnica,
aspectos sócio-econômicos e sazonalidade da cultura vegetal (Ramos, 2003).
Nos últimos anos, uma oleaginosa vem ganhando destaque entre os trabalhos
publicados na literatura. Trata-se da Moringa oleífera Lam, que é a espécie mais divulgada da
família das Moringaceae, originária da Índia, é fortemente distribuída pelo mundo, inclusive
no Brasil. No Nordeste brasileiro, ela é conhecida como lírio branco (Corrêa, 1984).
A Moringa oleifera apresenta diversas utilidades, e tem sido bastante estudada nos
últimos anos. Esta planta tem sido utilizada para o tratamento de efluentes, consumo humano,
medicina alternativa, atividade coagulante, produção de óleo e de biodiesel, mostrando a
importância do seu estudo pelo meio científico. Dentro deste contexto, insere-se a produção
de biodiesel através do óleo da Moringa oleífera Lam, podendo ser misturado ao diesel
comum, como cita Rashid et al. (2008).
Com a grande variedade de oleaginosas presentes nas diversas regiões do Brasil, são
obtidos diferentes rendimentos de extração do óleo, dependendo também do tipo de técnica
com o qual o óleo é extraído. Entre os tipos de extração mais comumente utilizados estão as
extrações por solventes e por prensagem mecânica. Entretanto, uma técnica que vem sendo
investigada é a extração enzimática, que se caracteriza por utilizar a água como solvente e
enzimas para a hidrólise das paredes celulares que prendem o óleo na oleaginosa. Esta
extração é um processo “verde”, ou seja, ele é ambientalmente correto, pois não utiliza
solventes tóxicos e inflamáveis (Rosenthal et al., 1996).
Não é suficiente somente a obtenção do óleo para se produzir biodiesel. Quando se
deseja estudar a possível produção de biodiesel a partir de uma oleaginosa, é necessário o
conhecimento aprimorado das suas propriedades físico-químicas, pois as características do
biodiesel e o rendimento de síntese dependerão diretamente das propriedades do óleo, que por
sua vez dependem do tipo de solo em que a planta foi cultivada, do clima e método de
extração deste óleo (Pinto, 2010).
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A fim de solucionar o problema da iminente escassez de combustíveis, o meio
científico busca diversas alternativas, dentre elas a produção do biodiesel. O biodiesel é um
combustível renovável produzido a partir de óleo e gorduras vegetais e animais, onde todos os
óleos classificados como triglicéricos podem dar origem ao biodiesel (Ferrari et al., 2005). O
mesmo é obtido pela reação de transesterificação do óleo em presença de álcool (geralmente
de cadeias curtas) e com o auxílio de catalisadores básicos, ácidos ou enzimáticos (Knothe et
al., 2009).
De forma geral, a transesterificação pode ocorrer de duas formas: no primeiro método,
o óleo é extraído da oleaginosa para só então ser transformado em biodiesel; já no segundo
método, o biodiesel é produzido a partir do bagaço do vegetal que apresenta o óleo, sendo
denominado de transesterificação in situ. Este último método é considerado mais rentável e
seguro, visto que não é necessária a utilização de solvente orgânico tóxico para a extração de
óleo (Vasconcelos et al., 2010). Esse novo método de transesterificação, chamado in situ foi
criado e patenteado por Khalil & Leite (2003).
Diante da necessidade de novos materiais para a produção de biodiesel e de técnicas
mais viáveis economicamente, além de ambientalmente corretas, o presente trabalho propôs
um estudo das diversas formas de extração do óleo de Moringa oleífera Lam, sendo focado
principalmente na extração enzimática, visto que esta técnica foi pouco estudada na literatura
e é um processo seguro e fácil.
Neste estudo foram realizados três tipos de extração do óleo de Moringa: extração
mecânica, extração com solventes (hexano e etanol) e extração enzimática. Após a extração
do óleo e o cálculo de rendimento, foram realizadas as caracterizações físico-químicas destes
óleos, sendo feita a comparação destes tipos de extração, levando em conta o rendimento de
extração e suas propriedades físico-químicas.
Este trabalho também teve como objetivo a produção de biodiesel pela técnica in situ,
utilizando o catalisador básico KOH. Neste processo não convencional, a etapa de extração do
óleo é desnecessário, o que reduz os custos inerentes a este processo. Esta técnica de produção
de biocombustível foi comparada à técnica convencional. Nesta comparação foi avaliado o
rendimento em ésteres e as propriedades do biodiesel produzido pelas duas técnicas, sendo de
fundamental importância o enquadramento do biodiesel dentro dos padrões estabelecidos pela
ANP.
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Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica

2. Revisão Bibliográfica
Na revisão bibliográfica desenvolvida a seguir são discutidos e estudados os principais
assuntos que regem este trabalho, facilitando, dessa forma, o melhor entendimento dos
procedimentos experimentais e dos resultados obtidos

2.1 - Moringa oleífera Lam
2.1.1 - A planta
A Moringa oleífera Lam é uma árvore originária da Índia, pertencente à família das
Moringaceae (Karadi et al., 2006). É uma planta de clima tropical, sendo resistente ao clima
extremo da seca. São conhecidas 13 espécies de Moringa, porém a Moringa oleífera tem
como particularidade o seu fácil crescimento e reprodução. Essas características, aliados ao
seu forte potencial econômico têm despertado o interesse internacional por esta planta, que
pode ser encontrada nos diversos países da África, Ásia e América. Outros tipos de Moringa
são também bem utilizados atualmente, como a Moringa stenopetala e outras espécies
encontradas na África Oriental e Madagascar (www.moringanews.org).
O cultivo da Moringa tem se mostrado promissor em localidades com dificuldades no
tratamento de água e limitação de cultivo de culturas agrícolas. No Nordeste brasileiro, o
plantio desta árvore tem se mostrado viável, pois os testes iniciais mostraram ótima adaptação
às dificuldades climáticas (Vasconcelos et al., 2009a).
A árvore em estudo é facilmente propagada por sementes e estacas. As sementes
podem ser plantadas sem tratamento prévio, podendo atingir até 3,5 m de altura em apenas 9
meses. Algumas plantas já apresentam desabrochamento das primeiras flores em apenas 8
meses depois do seu plantio (Gonçalves et al., 2009). A Figura 2.1 ilustra diversas partes da
árvore da Moringa.
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a) Árvore da Moringa

b) Sementes com casca da Moringa

c) Flores da Moringa

d) Sementes sem casca de Moringa

Figura 2.1 - Partes da Moringa oleífera Lam
Fontes: http://ideiaweb.org/(a e b), http://knowledgenetwork.thunderbird.edu/ (c),
http://portuguese.alibaba.com (d)

O fruto da Moringa oleífera tem a forma de vagem de três faces com comprimento
entre 20 e 60 cm, apresentando em seu interior de 12 a 35, sementes as quais possuem um
diâmetro médio de 1cm. Suas folhas apresentam considerável poder nutritivo, podendo ser
utilizadas para o consumo humano, em vista do combate a desnutrição de países pobres. As
folhas são fontes de vitaminas A, B e C, aminoácidos e minerais como zinco, cálcio, potássio
e ferro, segundo Becker et al. (2001). A Tabela 2.1 apresenta uma comparação entre os
nutrientes das folhas da moringa e alguns alimentos.
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Tabela 2.1 - Comparação entre os nutrientes das folhas da moringa e de alguns alimentos.
Folhas Frescas

Folhas secas

4 vezes a vitamina A das cenouras

10 vezes a vitamina A das cenouras

7 vezes a vitamina C das laranjas

1/2 da vitamina C das laranjas

4 vezes o cálcio do leite

17 vezes o cálcio do leite

3 vezes o potássio das bananas

15 vezes o potássio das bananas

¾ do ferro do espinafre

25 vezes do ferro do espinafre

2 vezes a proteína do iogurte

9 vezes a proteína do iogurte

Fonte: http//www.treesforlife.org

Em seus estudo Moura et al. (2009), realizaram uma caracterização físico-química
das diversas partes que compõem a Moringa oleífera Lam. Os dados obtidos são ilustrados na
Tabela 2.2.
Tabela 2.2 – Caracterização físico-química da Moringa oleífera
(%)

Folha

Flor

Vagem

Umidade

77,30

83,40

87,00

Cinzas

2,00

2,50

1,75

Lipídios

6,00

3,00

4,00

Proteínas

6,40

2,54

3,00

Carboidratos

8,30

8,55

4,25

Fonte: Moura et al. (2009)

2.1.2 – Principais estudos sobre a Moringa
A Moringa chegou ao Brasil, vinda da Índia, por volta de 1950 e atualmente é
encontrada principalmente no Nordeste brasileiro, nos estados do Ceará, Maranhão e Piauí.
Grande parte dos estudos relativos à Moringa, concentra-se no seu poder coagulante, que se
deve às proteínas catiônicas de alto peso molecular, responsáveis por desestabilizar o meio
coloidal (Ndabigengesere et al., 1995). Um ponto importante a ser abordado é o fato de o óleo
poder ser extraído das sementes, sem que as mesmas percam o poder coagulante. Este óleo
apresenta alto poder nutritivo, além de ter potencial para a produção de biodiesel, devido o
alto teor de óleo em suas sementes (Eliert et al., 1981).
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Entretanto, segundo Pereira (2011), o uso da Moringa como coagulante natural no
Brasil só se deu no ano de 1996 quando foi divulgado o forte potencial da Moringa oleífera,
planta antes desprestigiada pela população local. No estado da Paraíba, Borba (2001) estudou
o potencial da torta da Moringa no tratamento da água de consumo em pequenas comunidades
rurais, obtendo excelentes resultados com este coagulante natural. O autor alcançou reduções
na turbidez da água de ensaio entre 92,5% a 97,7%, sendo uma solução viável para o
tratamento de águas salobras dos de zonas rurais.
Lédo (2008), em seu trabalho, também estudou o poder coagulante das sementes de
moringa. No referido trabalho, a autora compara este coagulante natural ao coagulante
artificial sulfato de alumínio. Para as sementes de moringa foram atingidas reduções de até
86% na turbidez da água e para o coagulante industrializado 92%. Segundo Lédo (2008), a
coagulação se deve, sobretudo, pela adsorção e neutralização das cargas dos colóides
formados na água.

2.1.3 - Biodiesel de óleo de Moringa
A produção de biodiesel a partir da Moringa oleífera apresenta estudos iniciais e
escassos, mostrando-se como novidade no meio científico. Em grande parte dos trabalhos, o
óleo da Moringa apresenta altos valores de conversão em biodiesel com a utilização de
catalisadores básicos, atingindo valores superiores a 70% (Silva et al., 2010b).
Kafuku & Mbarawa (2010) realizaram um estudo de otimização do processo de
produção de biodiesel, utilizando óleo de Moringa, metanol e NaOH como catalisador. Essa
otimização revelou que os melhores parâmetros foram: temperatura de 60°C, 1% em massa de
catalisador, 1 h de reação e razão molar óleo/álcool de 1:5,86 (30% em massa de metanol).
Neste mesmo trabalho foi observado que grandes quantidades de catalisadores favoreceram a
formação de sabões, enquanto grandes volumes de álcool dificultaram a separação da
glicerina e do biodiesel. Também ficou evidente a necessidade de melhorar a qualidade do
biodiesel, a fim de enquadrá-lo nas normas reguladoras.
Outro importante trabalho, que utilizou o óleo de Moringa para produzir biodiesel foi
desenvolvido por Rashid et al. (2011). Os pesquisadores realizaram um planejamento
experimental, a fim de otimizar a síntese de biodiesel. Foi observado que os efeitos mais
significativos sobre o rendimento de biodiesel foram a quantidade de catalisador (KOH) e a
razão molar óleo/metanol. O ponto ótimo foi obtido a 55°C, 0,8% de catalisador, razão molar
óleo/álcool de 1:6,4 e tempo de reação de 78,08 min. O rendimento obtido foi de 94,30%.
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Pereira (2011) apresentou um diversificado trabalho envolvendo o estudo do potencial
da moringa para a produção de biodiesel e o uso da torta como coagulante natural. Nesse
trabalho foi realizada uma comparação entre a síntese de biodiesel pelo método convencional
e in situ, utilizando-se álcool metílico e etílico, além dos catalisadores KOH e NaOH, a fim de
se obter a melhor combinação de reagentes que apresentassem o maior rendimento de
produção de biodiesel. Segundo Pereira (2011), o óleo extraído das sementes da planta
apresenta alto potencial de produção de biodiesel, quando observado o baixo índice de acidez
do óleo, pois tal valor diminui a probabilidade de formação de outros produtos, tais como
sabões, que prejudicam a produção do biodiesel. Os resultados ainda concluíram que o
biodiesel do óleo de moringa apresentou características físico-químicas bastante satisfatórias,
principalmente a estabilidade à oxidação. Porém, o índice de acidez e o teor em ésteres do
biodiesel produzido in situ não se enquadraram nas normas da ANP, apontando para a
necessidade de otimização do processo que foi proposto no trabalho de Pereira (2011).
Georgogianni et al. (2008) também realizaram estudos de síntese de biodiesel por
transesterificação in situ, tendo sementes de girassol como fonte de ácidos graxos. Neste
trabalho foram avaliados dois tipos de agitação na reação, a rotação mecânica e agitação ultrasônica, além do uso de metanol ou etanol como reagente em excesso. Os resultados
mostraram excelentes valores de conversão em ésteres utilizando metanol e agitação ultrasônica, tendo atingido 96% de conversão em apenas 1 h. Para o etanol foram obtidos
rendimentos menores no mesmo intervalo de tempo.

2.1.4 - Outras aplicações
A Moringa oleífera Lam apresenta várias aplicações nas diversas culturas espalhadas
pelo mundo, entre elas a alimentação humana. Na Índia, por exemplo, a suas vagens são
altamentes consumidas por humanos e os seus frutos são produzidos tanto para o consumo
interno como para a exportação, gerando divisas para aquele País. Já na África Ocidental, suas
folhas são utilizadas para a produção de molhos. Vários estudos científicos têm demonstrado
que a Moringa é uma promissora fonte de vitaminas, minerais e proteínas, sendo, portanto,
largamente utilizada para o combate à desnutrição.
Além do poder coagulante de suas sementes, fortemente difundido, a torta residual
resultante da extração do óleo das sementes pode ser usada como fertilizante ou como
alimentação animal. Suas raízes são aconselhadas por alguns médicos para o tratamento de
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febres intermitentes, epilepsia, histeria, paralisia, reumatismo, hipertrofia do fígado e do baço
(Miranda et al., 2009).
Outra utilidade desta planta é o seu uso como carvão ativado, responsável pela
adsorção de metais poluidores de águas. O carvão ativado produzido a partir da Moringa
oleífera se mostrou bastante eficiente na adsorção do níquel, cobre e zinco, podendo ser um
material potencial para o tratamento de efluentes industriais (Kalavathy & Miranda, 2010).
Essa interessante planta também apresenta utilidades não-convencionais, como o seu
poder de larvicida. Segundo Santos et al (2009), lectinas isoladas da sementes de moringa
promoveram a mortalidade de larvas L4 de A. aegypti, chegando-se a conclusão que esta
lectina pode ser utilizada como inseticida natural, tendo em vista que a mesma é capaz de
interromper o ciclo biológico desses mosquitos.

2.2 - Óleos e gorduras
Segundo Moretto & Alves (1986), a definição de óleo e gorduras é de que são
substâncias insolúveis em água, de origem animal, vegetal ou microbiana. São formados da
condensação de “glicerol” e “ácidos graxos” chamados triglicerídeos. Segundo os autores, o
que diferencia óleos de gorduras é o seu estado a 20°C, sendo o óleo líquido nesta
temperatura e a gordura, sólida.
Os ácidos graxos, em geral, são moléculas orgânicas formadas por uma longa cadeia de
carbonos e um grupo terminal que caracteriza um ácido orgânico chamado de carboxila. E é
justamente o comprimento das cadeias orgânicas que diferenciam um ácido graxo de outro.
Outro fator que os diferenciam é a saturação da cadeia carbônica. Os ácidos insaturados são
aqueles que apresentam uma dupla ligação entre átomos de carbono (Moretto & Alves, 1986).
Nas Tabelas 2.3 a 2.5 são mostrados os ácidos graxos mais conhecidos.
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Tabela 2.3 - Ácidos graxos saturados
Símbolos
Nome comum
10:0
Ácido cáprico
11:0
Ácido n-undecílico
12:0
Ácido láurico
13:0
Ácido n-tridecílico
14:0
Ácido mirístico
15:0
Ácido n-pentadecílico
16:0
Ácido palmítico
17:0
Ácido margárico
18:0
Ácido esteárico
19:0
Ácido n-nonadecílico
20:0
Ácido araquídico
21:0
Ácido n-heneicosóico
22:0
Ácido behênico
24:0
Ácido lignocérico
Fonte: http://www.chem.qmul.ac. uk/iupac/lipid/
Tabela 2.4 - Ácidos graxos monoinsaturados
Símbolos
Nome comum
14:1n-9
Ácido fisetérico
14:1n-5
Ácido miristoléico
16:1n-7
Ácido palmitoléico
18:1n-12
Ácido petroselínico
18:1n-9
Ácido oléico
18:1n-7
Ácido cis-vacênico
20:1n-11
Ácido gadoléico
20:1n-9
Ácido gondóico
22:1n-11
Ácido cetoléico
22:1n-9
Ácido erúcico
24:1n-9
Ácido nervônico
Fonte: http://www.chem.qmul.ac. uk/iupac/lipid/

Nomenclatura IUPAC
Ácido decanóico
Ácido hendecanóico
Ácido dodecanóico
Ácido tridecanóico
Ácido tetradecanóico
Ácido pentadecanóico
Ácido hexadecanóico
Ácido heptadecanóico
Ácido octadecanóico
Ácido nonadecanóico
Ácido eicosanóico
Ácido heneicosanóico
Ácido docosanóico
Ácido tetracosanóico

Nomenclatura IUPAC
Ácido-5-tetradecenóico
Ácido-9-tetradecenóico
Ácido-9-hexadecenóico
Ácido-6-octadecenóico
Ácido-9-octadecenóico
Ácido-11-octadecenóico
Ácido-9-eicosenóico
Ácido-11-eicosenóico
Ácido-11-docosenóico
Ácido-13-docosenóico
Ácido-15-tetracosenóico
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Tabela 2.5 - Ácidos graxos poliinsaturados
Símbolos
16:2n-6

Nome comum
−

18:2n-6

Ácido linoléico

18:3n-3

Ácido linolênico

20:2n-9

−

20:2n-6

−

20:4n-6

Ácido Araquidônico

20:5n-3

Ácido timnodônico

22:6n-3

Ácido cervônico

Nomenclatura IUPAC
Ácido-7,10hexadecadienóico
Ácido-9,12octadecadienóico
Ácido-9,12,15octadecatrienóico
Ácido-8,11eicosadienóico
Ácido-11,14eicosadienóico
Ácido-5,8,11,14eicosatetraenóIco
Ácido-5,8,11,14,17eicosapentaenóico
Ácido-4,7,10,13,16,19docosahexaenóico

Fonte: http://www.chem.qmul.ac. uk/iupac/lipid/

São exemplos de ácidos graxos saturados o ácido láurico (C12), mirístico (C14),
palmítico (C16) e esteárico (C18). Esses dois últimos ácidos são encontrados em grande parte
dos óleos e gorduras, já o ácido láurico e o ácido mirístico são encontrados principalmente
nos óleos de babaçu e palma. Os ácidos insaturados são encontrados, sobretudo, nos vegetais
superiores e em animais que vivem em baixas temperaturas (Moretto & Alves, 1986). Em seu
trabalho, Melo (2010) apresentou a composição de ácidos graxos dos diversos óleos
estudados atualmente (Tabela 2.6).
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Tabela 2.6 - Composição dos ácidos graxos majoritários dos óleos vegetais por CGMS
Óleos Vegetais
Saturados (%)
Amendoim
Babaçu

C16:0

27,31

C12:0
C14:0
C16:0
C18:0
C16:0
C18:0
C16:0
C18:0
C16:0
C18:0

38,00
17,14
13,44
8,53
32,29
9,33
12,09
6,79
7,09
6,53

C16:0
C18:0
C20:0
C22:0
C16:0
C18:0

7,00
6,90
4,40
8,50
14,30
13,45

C16:0
C18:0
Fonte: Melo (2010)

13,87
4,06

Dendê
Gergelim
Linhaça
Moringa

Oiticica
Pinhão Manso

Insaturados (%)
C18:1

37,79

C18:2

31,12

C18:1
C18:2

10,03
4,52

C18:1
C18:2
C18:1
C18:2
C18:1
C18:2
C18:3
C18:1
C18:2

39,71
14,45
34,47
40,96
23,45
18,49
43,41
64,20
1,00

C18:1
C18:2
C18:3
C18:1
C18:2

30,50
22,30
12,32
44,35
36,67

Os diversos vegetais diferem quanto a seu teor de óleo presente em suas sementes e
frutos. Na Tabela 2.7 são apresentados alguns vegetais e a porcentagem de óleo que pode ser
obtido na extração:
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Tabela 2.7 – Conteúdo em óleos de diversos vegetais
Material Oleaginoso

Conteúdo óleo (%)

Copra de coco
66-68
Babaçu
60-65
Gergelim
50-55
Polpa de palma
45-50
Caroço de palma
45-50
Amendoim
45-50
Colza
40-45
Girassol
35-45
Açafrão
30-35
Oliva
25-30
Algodão
18-20
Soja
18-20
Moringa
35*
Fonte: Adaptado de Moretto & Alves (1986); *Rashid et al. (2008)

2.3 - Extração de óleo
2.3.1 - Extração química
A extração por solventes é uma alternativa à extração mecânica, sendo utilizados
diversos solventes entre eles o etanol, éter de petróleo e o n-hexano que é o solvente mais
comumente utilizado nas indústrias. Este último foi adotado nas indústrias devido ser apolar,
ter baixo calor latente de ebulição, dissolver facilmente o óleo, etc. Porém há pontos negativos
por ser inflamável, explosivo e tóxico (Oetterer et al, 2006).
Este tipo de extração apresenta alto grau de recuperação do óleo, e o seu
processamento leva à total extração do óleo presente nas sementes a ser processada. Seu
resíduo final apresenta um grão com um percentual de gordura menor que 1%, segundo
Moretto & Alves (1986).
Algumas características são necessárias para que ocorra um eficiente processo de
extração: grãos triturados com a menor espessura possível, temperatura próxima ao ponto de
ebulição do solvente, além de umidade apropriada do material (Moretto & Alves, 1986).

2.3.2 - Extração por prensagem mecânica
A extração mecânica é aconselhada para grãos com alto teor de óleo e a operação pode
ser subdividida em alimentação, processamento e descarga.
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A operação se inicia com a alimentação contínua de grãos na prensa, onde são
comprimidos a uma alta pressão que será responsável pela ruptura das paredes celulares e
conseqüente liberação dos glóbulos de óleo. Em seguida, o óleo é colhido e os sólidos finais
seguem o eixo da prensa para serem descartados no trecho final da prensa (Singh & Bargale,
2000).
Este tipo de extração apresenta algumas vantagens em relação à extração por
solventes, segundo Moretto & Alves (1986):

•

Baixo custo inicial de instalação;

•

Capacidade de processar grande quantidade de material;

•

Não utiliza solventes, o que leva a um menor custo de operação.

2.3.3 - Extração enzimática
Atualmente, na maioria das vezes, os processos de extração de óleo comestível
envolvem etapas de extração com solventes, em sua maioria tóxicos, como é o caso do
hexano. Com este tipo de extração são obtidos rendimentos de até 95% da massa de óleo
presente nas oleaginosas, porém, vem crescendo o interesse internacional por processos que
não envolvam materiais poluentes e tóxicos (Rosenthal et al, 1996).
Neste cenário surge o estudo de processos aquosos, tendo em vista que o mesmo
utiliza uma metodologia limpa, não prejudicando o meio ambiente. Outra vantagem é que esse
procedimento diminui os riscos de incêndio, além de poder ser realizado o isolamento de
proteínas e a extração do óleo ao mesmo tempo. Porém, este processo inovador apresenta
algumas desvantagens, como menor eficiência de extração quando comparado à extração
química, dificuldades de separação de fases e tratamento da água residual produzida
(Rosenthal et al, 1996).
Outra grande preocupação quando se estuda a viabilidade dessa extração, é o alto
custo das enzimas utilizadas, devido, sobretudo, ao monopólio de comercialização deste
insumo. No Brasil, um dos poucos óleos que é obtido por extração enzimática é o óleo de
oliva, tendo em vista que este óleo traz consigo alto valor agregado, sendo viável este tipo de
extração. Vários estudos vêm sendo realizados no País, a fim de viabilizar a utilização de
enzimas em processos industriais (Mariano, 2008).
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Uma das características das cotiledôneas (subdivisão do reino vegetal) é a presença de
organelas chamadas lipídeos, que estão presentes em suas células e são responsáveis por
armazenar o óleo presente nas sementes. Na Figura 2.2 está representada a estrutura celular de
uma cotiledônea, no caso, a soja, rica em óleo.

Figura 2.2 - Estrutura microscópica da semente de soja
Fonte: Rosenthal et al. (1996)
O mecanismo desta extração é representado pela hidrolisação, com o auxílio das
enzimas, das estruturas dos polissacarídios ou das proteínas que formam a membrana celular e
do corpo de lipídios (Figura 2.3). As diversas enzimas são responsáveis por liberar o óleo
acondicionado entre as paredes celulares dos vegetais, sendo utilizada para cada matéria uma
enzima específica capaz de destruir as estruturas onde está preso o óleo (Rosenthal et al.,
1996).
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Figura 2.3 - Hidrolisação dos polissacarídeos do corpo lipídico
Fonte: Rosenthal et al. (1996)
Estudos sobre extração enzimática das sementes de Moringa foram realizadas por
Abdulkarim et al. (2005). Após estudos preliminares, concluiu-se que a enzima que melhor se
adéqua a este tipo de semente é a Neutrase© 0.8L. Com a utilização desta enzima foram
alcançados os maiores valores de recuperação do óleo presentes nas sementes. Foi obtido um
óleo com melhor qualidade em comparação ao óleo extraído por solventes, principalmente em
relação ao índice de iodo, ácidos graxos livres e materiais não saponificáveis.
Shah et al. (2005) estudaram a possibilidade de extração enzimática do óleo de canola
combinando agitação ultrassônica e enzimas. A agitação ultrassônica funcionou como um prétratamento, antes que ocorresse a extração aquosa enzimática. Nesse estudo, a extração
máxima de óleo deu-se com a ocorrência de ultra-som durante 5 min, antes da extração
aquosa. O pH ótimo foi de 9, utilizando uma protease, sendo alcançado rendimentos de 74%.
Foi concluído, que a utilização de ultra-som como pré-tratamento pode ser uma saída viável
ao alto custo das enzimas.
Também foram realizados estudos para a extração de óleo de amendoim utilizando
Alcalase 2,4L. Além do óleo de amendoim, também foram isoladas proteínas ricas em
pequenos peptídeos, que podem ser usados na indústria de alimentos, cosméticos e fármacos.
O processo otimizado foi obtido com o pH igual a 9.5, tempo de 90 min, 60 °C, 1,5% de
catalisador em relação a massa de sementes, razão de água de 1:5, sendo atingido rendimentos
de 79% (Jiang et al., 2010).
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2.4 - Biocombustíveis
O biodiesel é um tipo de combustível bastante pesquisado e aprimorado nos últimos
tempos, sendo o mesmo derivado de fontes renováveis como óleo vegetal ou animal, com
variadas composições de ácidos graxos. A produção deste combustível não apresenta
restrições ao uso dos variados óleos, segundo Ramos et al. (2009).
Este combustível apresenta várias vantagens em relação ao diesel comum, pois o
mesmo é seguro, biodegradável, não tóxico, renovável, contém quantidades de enxofre
irrelevantes, e apresenta uma lubricidade que aumenta o tempo de vida útil do motor a diesel.
Ele também apresenta um número de cetano relativamente maior que o diesel (40 e o
biodiesel acima de 60), e possui um ponto de fulgor elevado (acima de 130°C). Sua queima
libera 70% menos hidrocarbonetos, 80% menos dióxido de carbono e 50% menos partículas
(Parente, 2003).
Uma das características que torna a substituição do diesel pelo biodiesel interessante é
a sua propriedade de redução das emissões de partículas totais emitidas pelos motores a
diesel. Emissões de partículas são materiais condensados ou materiais sólidos coletados em
filtros, com temperatura ≤ 52°C, como fumaça combustíveis, derivados de óleos, lubrificantes
e aerossóis contendo ácido sulfúrico (Knothe et al., 2009).
Foi avaliado, desde 1997, que o consumo de biodiesel e misturas contendo biodiesel é
responsável por diminuir de forma considerável a emissão de matéria particulada, porém seu
consumo aumenta a liberação de NOx em motores de carga pesada. Esse aumento observado é
um sério empecilho para a propagação comercial do biodiesel ou suas misturas (Knothe et al.,
2009). A redução na emissão de partículas ocasionadas pelo uso de biodiesel se dá pelo maior
teor de oxigênio e menor quantidade de compostos aromáticos presentes neste combustível
(Xue et al., 2011), além disso, a substituição do diesel pelo biodiesel leva à diminuição na
emissão de CO, devido, sobretudo, ao maior teor de oxigênio e menores proporções entre
carbono e hidrogênio presentes no biocombustível. Em relação à emissão de CO2, existem
contradições, pois alguns pesquisadores afirmam que ocorre diminuição de CO2 devido às
menores proporções entre carbono e hidrogênio presente nos biodieseis, porém, há
pesquisadores que defendem que ocorre um aumento deste gás, pois ocorre, em sua queima,
menor eficiência na combustão, em relação à queima do diesel comum (Xue et al., 2011)
Apesar das discordâncias em alguns pontos, chegou-se à conclusão que o aumento no
consumo do biodiesel viria a diminuir as emissões prejudiciais ao meio ambiente, além de
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aliviar as pressões no consumo do diesel, combustível em processo de escassez (Xue et al.,
2011).
Outra característica importante do biodiesel é que ele pode ser produzido em variadas
escalas, sendo produzidos alguns mililitros em uma bancada de laboratório, até milhares de
litros em escala industrial (Georgogianni et al., 2008).
Além de apresentar vantagens econômicas e ser uma saída para a escassez de petróleo
no mundo, o Brasil, como grande produtor, vem a ganhar no quadro ambiental, pois o País
pode enquadrar o biodiesel dentro dos acordos do Protocolo de Kyoto (Lima, 2005). O Brasil
tem destaque sobre muitos países produtores por dispor de um grande manancial de
oleaginosas como a mamona, o milho, o girassol, o algodão etc.
Atualmente, grande parte do biodiesel é produzido a partir de óleos comestíveis como
o óleo de soja, de girassol ou de canola, o que tem levado a uma séria preocupação, pois a
produção de biodiesel compete diretamente com a comercialização desses óleo para o
consumo humano (Berchmans & Hirata, 2008). Essa competição acarreta em um crescente
aumento do preço desse óleo no mercado, além do mesmo ser responsável por grande parte do
preço do biodiese. Pelo exposto, faz-se necessário a descoberta de novos materiais para a
produção do biodiesel, o que justifica a escolha da Moringa, que apresenta alto teor de óleo
(39%), é constituída de glicerídeos de ácidos oléico (78%), linoléico (3,1%), palmítico (8,3%)
e esteárico (8,0%). O alto teor de glicerídeos de ácido oléico indica o grande potencial de
produção de biodiesel a partir da sementes de Moringa. O óleo desta planta também apresenta
alta estabilidade à oxidação (Pereira et al., 2010).

2.5 - Transesterificação
A produção de biodiesel é um processo que tem como objetivo a diminuição das altas
viscosidades dos óleos e gorduras, a fim de tornar esses materiais viáveis para a queima em
motores adaptados para o diesel comum. Em suma, existem quatro metodologias para se
chegar a este fim: misturas binárias com diesel comum, pirólise, microemulsões, e mais
comumente, a transesterificação. O produto deste processo se dá pela formação de ésteres
alquílicos de óleos e gorduras. Estes ésteres são bem menos viscosos que os ácidos graxos
oriundos dos óleos (Knothe et al., 2009).
A transesterificação é o tipo de reação que ocorre para a produção do biodiesel, a
partir de óleo vegetal ou animal, com o auxílio de um catalisador básico, ácido ou enzimático,
sendo em sua maioria básico, devido a sua maior eficiência. Para que ocorra a reação, faz-se
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necessário a presença de um álcool de cadeia curta, como o álcool metílico ou o etanol,
obtendo-se ésteres e glicerol (Parente, 2003).
Em muitos países, o álcool mais utilizado para a produção do biodiesel é o metanol,
por ser mais barato e abundante, porém, no Brasil, o etanol também é fortemente usado
(mesmo apresentando menor eficiência de produção), tendo em vista que o etanol é produzido
em altas escalas no Brasil, diminuindo, assim, o custo dessa matéria-prima (Knothe et al.,
2009). Além dos óleos vegetais e gorduras animais, também é conhecido como matéria-prima
os óleos de fritura, geralmente descartados por restaurantes e indústrias. Christoff (2006)
obteve bons resultados na produção de biodiesel a partir de óleo residual de frituras e de
álcool etílico, atingindo 85% de rendimento em massa para essa reação. Neste mesmo estudo,
o autor chegou também a conclusão que a utilização desse tipo de óleo para a produção de
biodiesel leva à diminuição da poluição acarretada pala queima de diesel comum, além de
evitar a poluição de rios e mares pelo descarte do óleo de fritura.
Na reação de transesterificação (Equação 2.1) são necessários três moles de álcool
para cada mol de triglicerídio, porém na prática são utilizados, em média, seis moles de
álcool, visto que a citada reação é uma reação de equilíbrio, devendo ser deslocada para a
direita, ou seja, para a produção de ésteres e glicerol, levando a um maior rendimento na
produção do biodiesel e uma maior facilidade do isolamento do glicerol.

(2.1)

A reação de transesterificação é influenciada por diversos fatores como a temperatura,
a relação óleo/álcool, o tipo de catalisador e a quantidade de catalisador, pela agitação da
mistura reagente, pelo tempo de reação, etc. (Carvalho, 2009).
Algumas matérias-primas apresentam alto valor de acidez, o que significa que esses
óleos ou gorduras apresentam em sua composição grandes quantidades de ácidos graxos livres
(AGL). Os óleos utilizados nas frituras apresentam, por exemplo, de 2 a 7% de AGL, já os
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óleos animais apresentam de 5 a 30% de AGL. Esses materiais precisam passar por um préprocessamento de purificação ou por um processo de pré-esterificação, pois esses ácidos
graxos livres, quando em contato com os catalisadores básicos, irão reagir, formando sabões e
água (Equação 2.2), o que dificulta a reação e o processo posterior de separação de fases e
refino do biodiesel (KNOTHE et al., 2009).
R-COOH

+

Ácido graxo

KOH

→

Hidróxido de potássio

R-COOK

+

H2O

Sabão de potássio

(2.2)

Água

Para casos em que os óleos ou gorduras apresentem um valor de AGL superior a 5% é
aconselhado a pré-esterificação do óleo ácido, que consiste na reação do óleo com um
catalisador ácido (ácido sulfúrico), juntamente com um álcool (Knothe et al., 2009). Os AGL
serão convertidos a ésteres metílicos, ocorrendo consequentemente, a diminuição no teor dos
AGL como é observado na Equação (2.3).

R-COOH
Ácido graxo

+

CH3OH
Metanol

→

R-COOCH3
Éster metílico

+

H2O

(2.3)

Água

Na literatura são encontrados estudos sobre as etapas seguidas de esterificação (rota
ácida) e transesterificação (rota básica) para a produção de biodiesel a partir do óleo de coco.
O ponto ótimo para esse processo ocorreu com razão molar óleo/álcool de 1:6, temperatura de
60 ºC e tempo de reação de 90 min, sendo atingidas conversões na ordem de 85%. Neste
procedimento foi obtido um biodiesel que se enquadrou nas normas da ANP, com exceção do
índice de acidez que se mostrou elevado (Araújo, 2008).
Existem várias vias para a produção de biodiesel, entre elas a transesterificação
convencional e a transesterificação in situ. De forma geral, no primeiro processo,
primeiramente deve ocorrer a extração do óleo a ser transformado em biodiesel, logo então
esse óleo é reagido com o álcool, na presença do catalisador. Por fim os produtos são isolados
por decantação e purificações.
Já a transesterificação in situ difere da convencional pelo fato de não ocorrer a etapa
de extração do óleo, pois o material a ser transformado é colocado em contato direto com
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álcool e o catalisador, ou seja, o álcool participa do processo como solvente de extração e
como reagente da transesterificação (Georgogianni et al., 2008).
No trabalho de Harrington & D’Arcy-Evans (1985), sementes de girassol trituradas
foram utilizadas para a reação in situ, com excesso de metanol e na presença de ácido
sulfúrico como catalisador, sendo obtido um rendimento 20% maior que o método
convencional. Os autores atribuíram tal fenômeno ao maior aproveitamento de todo o óleo
presente nas sementes que não seria transesterificado no processo convencional, e ao maior
poder de penetração do álcool na matriz sólida, devido o meio ácido. Sabe-se que na
transesterificação convencional, parte do óleo fica retida nas sementes durante a extração que
antecede a síntese do biodiesel.
Diversos fatores influenciam o rendimento final de biodiesel pelo método de
transesterificação in situ, entre eles a temperatura, razão de óleo:álcool, tempo de reação,
quantidade de catalisador, agitação e umidade. Segundo Ehimen et al. (2010), o rendimento
de reação aumenta com o acréscimo de temperatura e quantidade de álcool. Os autores deste
estudo concluíram também que ainda são necessários mais estudos de otimização para a
produção de biodiesel.

2.5.1 - Catalisadores
Os catalisadores são de fundamental importância para que ocorra a reação de
transesterificação dos triglicerídeos, pois os mesmos são responsáveis por acelerar a formação
de ésteres. Uma classe de catalisadores utilizada são os ácidos, sendo os mais conhecidos, o
ácido sulfúrico, ácido sulfônico, ácido fosfórico e hidroclórico, entre outros. O processo de
catálise ácida exige maior quantidade de catalisadores e de razão óleo/álcool do que a catálise
básica, além de um tempo reacional maior e grande consumo de energia, o que torna a catálise
básica mais viável.
De acordo com Freedman & Bagby (1989), a razão molar óleo/álcool está fortemente
associada ao tipo de catalisador utilizado. Uma reação de catálise ácida necessita de uma
razão de 30:1 de butanol para óleo de soja, enquanto que a catálise alcalina requer somente
uma razão de 6:1 para obter a mesma conversão em um mesmo período de tempo. Na catálise
básica são utilizadas bases fortes, como o NaOH (hidróxido de sódio) e o KOH (hidróxido de
potássio), carbonatos e metóxidos de sódio e de potássio etc.
A catálise básica pode chegar a obter conversões bem mais elevadas que a catálise
ácida para a mesma quantidade de reagentes. Além do exposto, a catálise básica apresenta
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diversas vantagens sobre a catálise ácida, entre elas: menor custo, reutilização dos coprodutos após a sua recuperação, baixas temperatura e pressão de operação, diminuição do
consumo de energia, além de outras vantagens (Souza, 2006).
Em reações de transesterificação in situ, geralmente são utilizados catalisadores
básicos, pois os mesmos também oferecem maior conversão de ácidos graxos em ésteres
alquílicos. Para a produção de biodiesel a partir de sementes de algodão, Qian et al. (2008)
utilizaram NaOH para a síntese de biodiesel por transesterificação in situ. Nesse trabalho foi
observado que sem a adição do NaOH praticamente não houve conversão do óleo em
biodiesel, porém ao ser adicionado o catalisador nas proporções entre 0,05-0,1 M a conversão
subiu de 33% para 98%, porém, observou-se que com concentrações maiores de catalisador
não houve grandes acréscimos na conversão da reação.
Por todo o mundo, os catalisadores mais utilizados para a produção de biodiesel são os
básicos homogêneos, pois os mesmos promovem maiores rendimentos. Porém, apresentam
pontos negativos que prejudicam o processo como a necessidade de que o óleo empregado
seja refinado, ou seja, com índice de acidez em torno de 1%. Também é de fundamental
importância que os reagentes usados sejam anidros. Caso esses requisitos não sejam
satisfeitos, parte do catalisador será consumida para produzir sabões, o que dificulta o
processo posterior de purificação do biodiesel (Soriano et al., 2009).
Brum et al. (2011) concluíram em seu trabalho sobre catálise heterogênea ácida que a
zircônia sulfatada é um ótimo catalisador para a esterificação do ácido láurico, até mesmo em
temperaturas baixas. O ponto ótimo para este catalisador foi a 100°C, durante 2h com 2% de
catalisador.

2.6 - Análises físico-químicas
Para se produzir óleo vegetal e biodiesel, faz-se necessário o conhecimento das
diversas propriedades físico-químicas desses produtos, a fim de avaliar a sua disposição no
mercado e o seu enquadramento nas normas vigentes. A seguir, são discutidas algumas
análises relevantes para o presente trabalho:

2.6.1 - Ácidos Graxos Livres
Os óleos e gorduras vegetais são formados por moléculas de triglicerídeos, porém os
mesmos também apresentam em sua composição ácidos graxos livres que são acentuados com
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o envelhecimento do óleo ou gordura. Este índice mede a porcentagem de ácidos graxos livres
presentes na amostra. Essa análise é necessária, tendo em vista que os ácidos importantes na
reação de transesterificação são os triglicerídeos.

2.6.2 - Índice de Acidez (IA)
Este índice é a quantidade de miligramas de KOH necessários para neutralizar os
ácidos graxos livres presentes em 1 g da amostra de óleo. Essa medida também representa o
grau de envelhecimento do óleo ou graxa. O aquecimento e a luz são responsáveis por
acelerar a hidrólise dos glicerídeos presentes nos óleos. Como consequência, o índice de
acidez não pode ser considerado uma constante, visto que o mesmo varia com o tempo, tipo
de extração pela qual passou o material de onde foram extraídos os óleos, além da qualidade
de armazenagem do óleo ou graxa (Moretto & Alves, 1986).

2.6.3 - Densidade
A densidade é a razão entre a massa e o volume da amostra a 25 °C e é aplicável para
qualquer óleo ou gordura. Sabe-se que as forças de atração entre as moléculas definem a
densidade e algumas outras propriedades do óleo, como a viscosidade; portanto é de
fundamental importância o conhecimento das forças intermoleculares entre os triglicerídeos
presentes no óleo, ou os ésteres presentes no biodiesel (Moretto & Alves, 1986).

2.6.4 - Viscosidade
A viscosidade mede a resistência de um fluido ao movimento. Esta resistência é
ocasionada pela fricção ou atrito entre as partes do fluido e o meio onde ele escoa. Quanto
maior a viscosidade do combustível, maior será a dificuldade de atomização do combustível
na câmara de combustão, além de ocasionar depósitos no motor. No caso do biodiesel, sua
viscosidade é geralmente dez vezes menor que a do óleo que deu origem a ele. Essa é a razão
pela qual os óleos naturais não podem ser utilizados diretamente na queima dos motores, pois
as suas viscosidades são altíssimas (Knothe et al., 2009).
Portanto, o conhecimento da viscosidade do biodiesel é de fundamental importância
para o processo, pois o mesmo deve ser próximo da viscosidade dos dieseis comuns para que
possam ser injetados em motores comuns. Diante dessa necessidade, existem constantes
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buscas em previsão da viscosidade do biodiesel a partir da viscosidade dos seus componentes
em separado. De forma geral, a viscosidade aumenta com o alongamento das cadeias dos
ésteres presentes nos biodieseis e com o grau de saturação dessas cadeias. Porém, as
ramificações dessas cadeias representam pouca influência sobre a viscosidade destes
combustíveis (Knothe et al., 2009).

2.6.5 - Análises de cromatografia
A cromatografia é um tipo de análise físico-química responsável pela separação dos
diversos componentes de uma amostra. Esta separação ocorre devido às interações
diferenciadas entre as duas fases presentes no processo, a fase estacionária e a móvel. O que
diferencia esta metodologia é a grande variedade de combinações entre os diversos tipos de
fases estacionárias e móveis (Degani et al., 1998).
O principal mecanismo de separação na cromatografia gasosa é a partição dos
componentes entre as diversas fases móveis gasosas e estacionárias líquidas. Esta técnica de
cromatografia é uma das mais utilizadas, pois a mesma permite alto poder de resolução e
captação de pequenas massas (10-9-10-12) (Degani et al., 1998).
Um ponto negativo desta análise é a necessidade que a amostra seja volátil para ser
injetado na coluna cromatográfica. Por exemplo, para a análise de óleos vegetais é necessário
a sua esterificação, em que os ácidos graxos são convertidos à ésteres, que são compostos
mais voláteis. Os ácidos graxos, além de pouco voláteis, também podem reagir com os
componentes das colunas capilares, prejudicando a cromatografia (Milinsk, 2007).
Como fase móvel devem ser utilizados gases de alta pureza e inertes em relação à fase
estacionária, para que não haja interferência no resultado final. Hidrogênio, Nitrogênio e
Hélio são os gases mais empregados na cromatografia gasosa. Para a detecção dos sinais que
fluem na saída da coluna são mais comumente utilizados os detectores por ionização em
chama e o detector de condutividade térmica, porém, atualmente, são fortemente utilizados os
espectrômetros de massa, pois estes obtêm resultados mais imediatos (DEGANI et al., 1998).
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3. Materiais e Métodos
Neste capítulo são apresentados os materiais e metodologias desenvolvidas durante o
trabalho para a extração de óleo da Moringa e produção de biodiesel pelas técnicas
convencionais e in situ, além das diversas análises realizadas.

3.1 - Materiais e reagentes
3.1.1 - Reagentes
Foram utilizados os seguintes reagentes durante os experimentos: hexano (>99%),
etanol (99,8%), metanol (98%), éter etílico, enzima comercial Neutrase© 0.8L (Novazymes do
Brasil), KOH, Mix de ésteres (C8-C22), padrão de heptadecanoato de metila (Sigma).
3.1.2 – Matéria-prima
As vagens contendo sementes de Moringa foram coletadas nas proximidades do
campus universitário da UFRN (Natal-RN) e na EMPARN de Caicó-RN. As sementes
colhidas foram separadas das vagens e das amêndoas que as rodeiam, restando somente as
sementes de cor branca. As sementes beneficiadas foram armazenadas em sacos plásticos em
pacotes contendo 100g e armazenadas na geladeira para a realização dos experimentos.

3.2 - Extração do óleo de Moringa
3.2.1 - Extração Química
Neste processo de extração, as sementes beneficiadas na etapa anterior foram
trituradas em um liquidificador comum, sendo então acondicionadas em pequenos pacotes de
20 g e transferidas para um aparelho extrator Soxhlet na presença do solvente etanol 99,8% ou
hexano (99%). A temperatura de operação foi a de ebulição do respectivo solvente.
Após a extração do óleo com solventes, a mistura (óleo e solvente) foi transferida para
um rota-evaporador, onde o solvente foi separado do óleo. Depois da recuperação do solvente,
o óleo remanescente foi levado à estufa com circulação de ar por um período de 24 h na
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temperatura de 40°C, a fim de eliminar qualquer resíduo de solvente decorrente do processo
de extração. A Figura 3.1 ilustra o fluxograma de extração química do óleo.

Figura 3.1 - Fluxograma de extração química do óleo de Moringa
Fonte: Autoria própria (2013)
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3.2.2 - Extração Mecânica
Nesta operação foi utilizada uma mini-prensa da marca Ecirtec modelo MPE-40, com
capacidade de processamento 40 kg/h. Os 13 discos da prensa foram ajustados para melhor
extração do óleo das sementes da oleaginosa em estudo.
Antes da etapa de extração, foram realizadas três pesagens de 10 sementes com casca e
sem casca para se obter o peso médio das sementes no conjunto casca-semente. Conclui-se
que aproximadamente 70% do peso das sementes com cascas é de semente. Então foram
feitos três pacotes de 142 g de sementes com casca, totalizando 100 g de sementes. Essas
sementes com casca (142 g) foram processadas na prensa e o óleo recolhido para a
purificação. Após a extração do óleo, o mesmo foi filtrado a vácuo em papel filtro e pesado.
O processo de prensagem foi realizado à frio, produzindo-se um óleo de boa qualidade para a
produção de biodiesel.

3.2.3 - Extração Enzimática
A metodologia empregada para a extração enzimática foi baseada na utilizada por
Abdulkarim et al. (2005) com algumas adaptações e encontra-se esquematizada na Figura 3.2.
Inicialmente foram trituradas 20 g de sementes para cada teste e misturado com água destilada
(120 mL) em uma proporção de 1:6 (m:v) em relação a massa de sementes. Após essa mistura
em um erlenmeyer, o mesmo foi levado a uma placa de aquecimento para ser fervido
brandamente durante 5 min e, logo após, a mistura foi resfriada naturalmente até a
temperatura ambiente. Essa etapa do processo é responsável por ajudar a abrir os poros por
onde fluirá o óleo.
Com a amostra pré-tratada, foi ajustado o pH da mistura, e depois foi adicionada a
enzima Neutrase© 0,8L em proporções pré-determinadas. A mistura final foi colocada em uma
incubadora refrigerada sob agitação com rotação de 120 rpm (TECNAL), sob temperatura
controlada e tempo pré estabelecido, conforme Tabela 3.1. Em seguida foram adicionados 20
mL de éter etílico à mistura, a fim de separar mais facilmente a fase orgânica da fase aquosa.
A seguir, a solução foi centrifugada a 3500 rpm (Centrífuga Cientec), durante 20 min. Só
então a fase orgânica foi separada e colocada na estufa com circulação de ar para a
evaporação do solvente, conforme é apresentado na Figura 3.2.
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Figura 3.2 - Fluxograma de extração enzimática do óleo de Moringa
Fonte: Autoria própria (2013)
Os experimentos foram realizados segundo um planejamento experimental fatorial 24,
com triplicata do ponto central (Tabelas 3.1 e 3.2). A faixa de pH escolhida foi de 5,5 a 7,5,
com ponto central 6,5 (levando-se em consideração a faixa de ativação da enzima). Para o
ajuste do pH foram usadas soluções de H2SO4 e NaOH 0,1N. A faixa de temperatura
utilizada para os experimentos (45°C e 55°C), com ponto central de 50°C, foi escolhida em
função dos limites de trabalho da enzima em estudo (dados fornecidos pelo fabricante). A
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enzima Neutrase© 0,8L foi adicionada em proporções pré-determinadas (entre 2% e 5% de
volume de enzima em relação à massa de sementes) com ponto central em 3,5%. Os tempos
dos experimentos foram de 16 h e 24 h, sendo o ponto médio 20 h. Para a escolha do tempo
de extração e da quantidade de enzima, foram observados os parâmetros ótimos utilizados por
Abdulkarim et al. (2005).
Tabela 3.1 - Parâmetros da extração enzimática
Parâmetro

Limite inferior (-1)

Ponto central (0)

Limite Superior (1)

45°C

50°C

55°C

pH

5,5

6,5

7,5

%Catalisador

2%

3,5%

5%

Tempo

16hs

20hs

24hs

Temperatura

Fonte: Autoria própria (2013)
Ao final do processo, o óleo foi pesado e foi calculado o rendimento de extração do
óleo utilizando a Equação 3.1.

=




× 100

(3.1)

Em que:
η - Rendimento de extração (%)
Mo - Massa de óleo (g)
Mi - Massa inicial das sementes (g)
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Tabela 3.2 - Planejamento experimental para a extração enzimática
Experimento

Temperatura

pH

Enzima (%)

Tempo

1

-1

-1

-1

-1

2

1

-1

-1

-1

3

-1

1

-1

-1

4

1

1

-1

-1

5

-1

-1

1

-1

6

1

-1

1

-1

7

-1

1

1

-1

8

1

1

1

-1

9

-1

-1

-1

1

10

1

-1

-1

1

11

-1

1

-1

1

12

1

1

-1

1

13

-1

-1

1

1

14

1

-1

1

1

15

-1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

0

0

0

0

18

0

0

0

0

19

0

0

0

0

Fonte: Autoria própria (2013)

3.3 - Análises físico-químicas do óleo
3.3.1 - Índice de acidez
O índice de acidez do óleo de moringa foi determinado pelo método elaborado por
Moretto & Alves (1986): dois gramas do óleo foram colocados em um Erlenmeyer de 125
mL, adicionando-se então 25 mL de uma solução de éter etílico e etanol (2:1) neutra, além de
duas gotas de solução alcoólica de fenolftaleína a 1%. Por fim, titulou-se com uma solução
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aquosa de hidróxido de sódio 0,1 N até ocorrer a viragem, observada com o aparecimento da
cor rosada.
Com o volume necessário para a titulação e a massa exata pesada de óleo, foi
calculado o índice de acidez do óleo e biodiesel produzido pela Equação (3.2):

=

,× ×


(3.2)

Em que:
IA = Índice de Acidez;
VNaOH = Volume de NaOH usado na titulação (mL);
N = Fator de correção da solução de NaOH;
E = Peso de óleo utilizado na análise (g)

3.3.2 - Viscosidade cinemática
A viscosidade foi avaliada com o auxílio de um reômetro de oscilação (HAAKE
MARS - Modular Advanced Rheometer Syatem, da Thermo Electron Corporation) a uma
temperatura de 40 °C, conforme normas da ANP. Esta temperatura foi controlada através de
um banho termostático acoplado ao reômetro.
Para o estudo reológico foram inseridos 12 mL de amostra entre os cilindros coaxiais
de raios R2 e R1 que fazem parte do sistema do reômetro. Como saída, o sistema gerou
reogramas de tensão por taxa de cisalhamento.

3.3.3 - Ácidos graxos livres
Nesta análise foram pesados 5 g de óleo de moringa em um Erlenmeryer de 125 mL,
misturando-se em seguida com 50 mL de álcool etílico (99,5%), previamente neutralizado
com uma solução aquosa de NaOH 0,1N. Utilizou-se 0,5 mL de solução etanólica de
fenolftaleína a 1% como indicador. A solução final foi aquecida em uma placa térmica até
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iniciar a ebulição, sendo, logo depois, titulada com solução aquosa de NaOH 0,1N, até atingir
a cor rósea. A Equação (3.3) foi utilizada para o cálculo.

 = 

..,


(3.3)

em que:
AGL = Ácidos graxos livres;
V = Volume de solução de NaOH gasto na titulação (mL);
F = Fator de correção da solução do NaOH;
P = Massa da amostra (g)

3.3.4 - Densidade
A densidade do biodiesel produzido e do óleo foi avaliada a 20ºC em um densímetro
Metler Toledo DA 110 M (norma ASTM D 4052).

3.3.5 - Teor de umidade
Esta análise foi realizada em uma estufa com circulação de ar (marca Marconi, modelo
MA 035) a 105°C. O procedimento seguido foi a metodologia Padrão Alemã para análises de
gorduras e lipídios (Esteves et al., 1995).

3.3.6 - Análises cromatográficas do óleo de Moringa
Neste trabalho, o cromatógrafo usado foi um CG-2010 com um espectrômetro de
massa acoplado do tipo CGMS-QP20105 da marca SHIMADZU. A coluna utilizada foi a
RTX-5 (crossbond 5 % diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane), com 30 m de comprimento. A
biblioteca Wiley 229 foi utilizada para identificação dos compostos.
Antes da amostra de óleo ser injetada no cromatógrafo, a mesma foi submetida a um
processo de transesterificação, a fim de se obter os ésteres correspondentes aos ácidos graxos
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presentes no óleo, pois o óleo não pode ser injetado diretamente devido ao seu ponto de
ebulição alto. Inicialmente, 100 mg de cada óleo foi pesado e misturado a 30 mL de metanol e
três gotas de ácido sulfúrico, sendo posto em refluxo durante 1 h. Depois, o produto residual
foi posto em um rota evaporador para recuperar o metanol. Foram adicionados 20 mL de
hexano e 2 mL de água para separar os ésteres do ácido sulfúrico e posto em um funil de
decantação. A parte superior foi levada novamente ao rotaevaporador para a retirada do
hexano misturado com os ésteres. Por fim, foi adicionado 1 mL de acetona para em seguida
ser injetado no cromatógrafo.
A programação da análise cromatográfica foi realizada da seguinte forma:
Temperatura do forno: 70°C-280°C (variação de 6°C por minuto)
Pressão: 160 kPa
Fluxo da coluna: 2,52 mL/min
Razão de split: 30:1
Tipo de injetor: split
Volume de injeção: 1 µL
Temperatura do injetor: 250°C
Temperatura do detector: 260°C

3.4 - Transesterificação Convencional
A transesterificação convencional foi realizada para fins comparativos em relação à
produção in situ. Para a produção de biodiesel pelo método convencional foi utilizado um
sistema reacional simples formado por um balão de fundo chato e boca esmerilhada, um
condensador acoplado ao balão e um aquecedor com agitação magnética da marca Quimis.
Ainda foram utilizados um termômetro digital e barras magnéticas a fim de auxiliar na
agitação reacional.
Antes dos testes para a produção de biodiesel, foram realizados estudos prévios sobre
o índice de acidez do óleo de moringa, pois é de conhecimento que para a transesterificação
básica é recomendada uma acidez do óleo próximo de 1%, para evitar a produção paralela de
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sabão e o consequente baixo rendimento na reação (Knothe et al., 2009). Pelos testes
realizados inicialmente, chegou-se a conclusão que o óleo da moringa apresenta uma acidez
próxima a 1%, não sendo necessário um processo de pré-esterificação para diminuir a acidez
do óleo.
A transesterificação foi realizada somente via catálise básica, tendo em vista que esta
apresentou resultados mais satisfatórios em trabalhos que envolvem a produção deste
combustível utilizando-se a moringa como matéria prima (Serra et al., 2002). O óleo (matéria
prima) destinado à transesterificação convencional foi o extraído pelo solvente hexano, visto
que esta extração foi a que obteve o maior rendimento.
Após a montagem do sistema reacional, 50 g do óleo extraído foi colocado em um
balão, juntamente com 10 g de metanol, até a estabilização do sistema a 50ºC. Essa
estabilização de temperatura foi acompanhada por um termômetro digital e ajustes no controle
de aquecimento do aquecedor. Então, o restante do álcool metílico (5 g) foi adicionado ao
KOH e levados ao sistema aquecido. A citada massa de álcool (15 g) equivale a 30% em peso
em relação à massa do óleo. Já o catalisador KOH, representa 1% em relação à massa do óleo.
Com todos os reagentes presentes no reator, e a temperatura estabilizada, foi iniciada a
contagem do tempo de reação de transesterificação (60 minutos). Os parâmetros utilizados
foram os mesmos do trabalho de otimização realizado por Kafuku & Mbarawa (2010), com
exceção do catalisador. No trabalho de Kafuku & Mbarawa foi utilizado NaOH como
catalisador, porém, no presente trabalho, foi proposto o uso de KOH, a fim de testar o
possível aumento do rendimento de reação.
Logo após a transesterificação, o produto final foi colocado em um funil de
decantação, a fim de separar o biodiesel da glicerina. Esta etapa teve duração de 24h, sendo
então drenada a parte inferior (que corresponde à glicerina e parte do catalisador). Só então o
biodiesel foi lavado com água destilada a 80°C, a fim de remover o álcool e o catalisador
remanescente. A cada lavagem foi retirada a água do funil de lavagem decantada com as
impurezas até ser atingido um pH igual a 7 para a água, o que significa o fim do processo de
lavagem.
Após a purificação do biodiesel, foi realizada a secagem da água e do metanol
remanescentes do processo. Para isso o biodiesel lavado foi colocado em um béquer e levado
para uma estufa de circulação de ar a 105ºC durante 20 min. Após todas essas etapas, foi
obtido o biodiesel para as análises físico-químicas subsequentes. O processo de purificação
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aplicado no presente trabalho foi o mesmo utilizado por Carvalho (2009). A Figura 3.3
representa o fluxograma da produção convencional do biodiesel.

Figura 3.3 - Fluxograma da transesterificação convencional
Fonte: Autoria própria (2013)
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3.5 - Transesterificação in situ
Para o processo de transesterificação in situ foi utilizado um reator de vidro pirex
enjaquetado, com volume de 1,5 L, ligado a um banho termostatizado (TECNAL, modelo TE
184). Faz parte também do sistema um agitador mecânico (TE - 139 da marca TECNAL).
Este esquema experimental pode ser visto na Figura 3.4.

Figura 3.4 - Reator para transesterificação in situ
Fonte: Autoria própria (2013)
O método utilizado para a transesterificação in situ teve como base o método
experimental usado por Pereira et al. (2011), com algumas modificações. Inicialmente, 100 g
de sementes sem casca foram trituradas e colocadas no reator juntamente com parte do etanol
para a reação. A temperatura foi fixada segundo o planejamento experimental, no banho de
aquecimento. Ao mesmo tempo em que se aguardava a estabilização da temperatura, foi
preparada a solução etílica do KOH com 50 mL de etanol. Só após a estabilização da
temperatura, a solução catalítica foi adicionada ao reator e foi iniciada a contabilização do
tempo, que foi de 1,5 h.
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Terminado o tempo de reação, a solução foi filtrada a vácuo para a eliminação dos
sólidos presentes na mistura reacional. Logo após, o filtrado foi levado para o rotaevaporador
para a recuperação do etanol e obtenção do biodiesel produzido. As etapas seguintes foram as
mesmas realizadas para a purificação do biodiesel produzido de forma convencional. A Figura
3.5 esquematiza esse processo.

Figura 3.5 - Fluxograma da transesterificação in situ
Fonte: Autoria própria (2013)
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As Tabelas 3.3 e 3.4 apresentam os limites do planejamento experimental 23, com
triplicata no ponto central, que foi usado nos experimentos. Em cada experimento foram
utilizadas 100 g de sementes de moringa sem casca, o volume de etanol variou entre 1 L a 1,4
L, e a temperatura variou entre 30-60°C. Já para o catalisador, a quantidade variou entre 2% e
5% de catalisador em relação ao óleo presente nas sementes, que é de 35% da massa total, ou
seja, 35 g de óleo.
Tabela 3.3 - Planejamento experimental para a transesterificação in situ.
Parâmetro
Limite inferior (-1)
Limite médio (0)
Limite superior (1)
Volume (L)

1 (1:420)

1,20(1:510)

1,40(1:600)

Temperatura (°C)

30

45

60

Catalisador (%)

2

3,5

5

(Razão Molar)

Fonte: Autoria própria (2013)
Tabela 3.4 - Planejamento experimental para a produção in situ de biodiesel
Experimento

Razão Molar

Temperatura

Catalisador

1

-1

-1

-1

2

1

-1

-1

3

-1

1

-1

4

1

1

-1

5

-1

-1

1

6

1

-1

1

7

-1

1

1

8

1

1

1

9

0

0

0

10

0

0

0

11

0

0

0

Fonte: Autoria própria (2013)
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3.6 - Análises físico-químicas do biodiesel
3.6.1 - Densidade
A densidade do biodiesel produzido foi avaliada a 20ºC em um densímetro Metler
Toledo DA 110 M (norma ASTM D 4052).

3.6.2 - Viscosidade cinemática
A viscosidade foi determinada por meio de um reômetro modelo MARS e marca
Thermo Scientific a 40ºC, pelo método ASTM D 445 das normas ANP.

3.6.3 - Índice de acidez
Este índice para o biodiesel foi medido pelo mesmo método utilizado para avaliar a
acidez do óleo (Moreto & Alves, 1986).

3.6.4 - Análises cromatográficas do biodiesel de moringa
Para o biodiesel produzido a partir do óleo previamente extraído e o biodiesel
sintetizado pela transesterificação in situ foram realizadas análises de cromatografia gasosa,
tendo em vista a quantificação do teor de ésteres presentes na amostra, o que indica o
rendimento da transesterificação ocorrida.
O equipamento utilizado nesta análise foi um cromatógrafo gasoso da marca
SHIMADZU modelo GC - 2010 Plus AF, que apresenta um detector de ionização por chama
e coluna capilar 100% dimetil-polisiloxano (60 m, 0,25 mm, 0,25 µm) modelo RTX. A
análise foi realizada através da seguinte programação:
Temperatura da coluna: 110°C-220°C (variação de 8°C por minuto)
Volume de injeção: 1µL
Razão de split: 1:50
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Gás de arraste: Nitrogênio
Temperatura do injetor: 220°C
Temperatura do detector: 240°C
Tempo de corrida: 42,5 min
Velocidade linear: 22,9 cm/s
Para a identificação dos picos de ésteres nos cromatogramas obtidos foi utilizado um
mix de padrão dos ésteres. A comparação foi feita pelos tempos de retenção dos ésteres do
biodiesel e dos tempos de retenção do mix de padrões. Esta primeira etapa refere-se a análise
qualitativa do biodiesel.
Seguindo a norma STANDARD UNE-EM 14103, foi necessária a injeção do padrão
interno heptadecanoato de metila para quantificar os ésteres. Para a injeção foi realizada a
seguinte metodologia: 100mg do biodiesel foram colocados em um balão de 10 mL e
completado com n-hexano. Foi transferido uma alíquota de 200 µL para um balão de 1 mL e
adicionado 50 µL do padrão interno heptadecanoato de metila na concentração de 5000 mg/L,
então foi completado com n-hexano. Após esta preparação, a amostra foi injetada.
O rendimento em ésteres, na produção de biodiesel, foi determinado pela Equação
(3.4).

%É#$%$# = 

&'(&)
&)

∗

+)

+,-./'0,

∗ 100

(3.4)

Em que
: Somatória das áreas dos componentes majoritários do biodiesel e do padrão interno;
1 : Área do padrão interno;
21 : Concentração do padrão interno injetado (250 mg/mL);
2345#%3: Concentração da amostra injetada (2000 mg/mL);
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Capítulo 4 - Resultados e Discussões

4. Resultados e Discussões
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos neste trabalho sobre o estudo das
diversas formas de extração do óleo de Moringa, e posterior caracterização, bem como os
resultados sobre a viabilidade do óleo de Moringa e das sementes desta planta para a produção
de biodiesel.

4.1 - Extração do óleo
Foram realizados três tipos de extração do óleo de Moringa: extração química (com
hexano e com etanol), prensagem mecânica utilizando uma prensa contínua e extração
enzimática.

4.1.1 - Extração química
A extração química foi realizada utilizando dois solventes diferentes, sendo um apolar
(hexano) e outro polar (etanol). Na extração com duração de 24 h foram obtidos rendimentos
de 35% para o processo usando hexano como solvente, e 32% utilizando etanol. Rashid et al.
(2008) obtiveram o mesmo resultado para a extração de óleo de moringa com o solvente
hexano. Em relação à extração utilizando etanol, os resultados obtidos neste trabalho foram
superiores aos encontrados na literatura (Andrade et al, 2009), que é de 26,8%.
Após testes preliminares, observou-se que o tempo de extração poderia ser reduzido
para 8 horas, visto que com este tempo, foi possível a obtenção de 30% em massa de óleo em
relação à massa de sementes trituradas. A Figura 4.1 mostra o aspecto do óleo obtido após o
processo de retirada do solvente (rotaevaporador, estufa e filtração), conforme descrito na
metodologia (Item 3.2.1).
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Figura 4.1 - Óleo extraído pelo processo químico
Fonte: Autoria própria (2013)
A Tabela 4.1 apresenta o teor de óleo presente nas sementes de algumas oleaginosas
conhecidas, bem como resultados da literatura em relação à Moringa. Através de uma
comparação, pode-se afirmar que o teor de óleo encontrado neste trabalho se apresenta
compatível com o teor de óleo de sementes da Moringa cultivadas em outras regiões de clima
e cultivo diferentes. Também se pode afirmar que a Moringa caracteriza-se por apresentar
sementes com teores relevantes de óleo, quando comparados com outras oleaginosas.
Tabela 4.1 - Teor de óleo em alguns vegetais
Vegetal

Teor de Óleo (%)

Dendê

20

Coco

55-60

Girassol

38-48

Canola

40-48

Mamona

43-45

Amendoim

40-43

Soja

17

Algodão

15

Fonte: Krause (2008)
Moringa (Rashid et al, 2008)
Moringa (Andrade et al, 2009)

35
26,8
45
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4.1.2 - Extração por prensagem mecânica
A extração por prensagem mecânica foi realizada com sementes de Moringa com
cascas, pois na tentativa da prensagem de sementes sem casca a extração não foi possível,
visto que a torta formada dentro da prensa dificultou a recuperação do óleo, o qual ficou
retido nas partes internas da prensa. A utilização de sementes com casca facilitou o processo
de extração, sem retenção da torta no equipamento. Como produto deste processo foi obtida
uma torta escura de sementes de Moringa e o óleo com resíduos de sementes. Devido ao
aspecto carbonizado da torta promovido pelo atrito entre as paredes e o fuso da prensa com a
torta, não foi possível a realização da extração do óleo residual da torta por solventes.
O rendimento de extração obtido pela prensagem mecânica foi de 25% em massa de
óleo em relação à massa de sementes prensadas. Este valor representa 71,4% do valor total de
óleo presente nas sementes de Moringa que é de 35%. Andrade et al. (2009) obtiveram
valores inferiores de extração por prensagem mecânica, alcançando 55,8% de recuperação do
óleo total.
Este valor, relativamente próximo ao rendimento usando etanol, indica a viabilidade
deste tipo de extração, pois, embora apresente rendimentos inferiores à extração química, o
mesmo pode ser obtido em um tempo muito menor e sem a necessidade de utilização e
recuperação de solventes, em sua maioria tóxicos e inflamáveis, além de utilizar temperatura
de processamento baixa. Este rendimento pode ser melhorado pelo aquecimento das sementes
antes da alimentação da alimentação da prensa.

4.1.3 - Extração enzimática
Foram realizados testes preliminares com quantidades diferentes de água, porém foi
observado que em razões (em massa) de semente/água menores que 1:6 não havia boa
separação do bagaço das sementes, do óleo e da água. Já com razões maiores que 1:6, foi
dificultado o processo de recuperação do óleo, já que o mesmo se encontrava disperso em
grandes quantidades de matéria. Na Figura 4.2 pode ser visualizada a emulsão formada pela
água, sementes e óleo.
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Figura 4.2 - Emulsão formada após a extração enzimática
Fonte: Autoria própria (2013)
A Tabela 4.2 apresenta o resultado do planejamento experimental 24, com triplicata no
ponto central, e os seus respectivos rendimentos de extração de óleo. Os parâmetros utilizados
tiveram como referência os limites de atividade da enzima (pH e temperatura). Foi mantida a
mesma rotação (120 rpm) e razão, em massa, sementes/água em 1:6, que foi utilizada por
Abdulkarim et al. (2005).
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Tabela 4.2 - Planejamento experimental da extração enzimática
Ponto

Temperatura

pH

Teor Enzima

Tempo

Rendimento

(%)

(h)

(%)

(ºC)
1

45

5,5

2

16

8,40

2

55

5,5

2

16

14,18

3

45

7,5

2

16

11,55

4

55

7,5

2

16

13,60

5

45

5,5

5

16

12,25

6

55

5,5

5

16

12,70

7

45

7,5

5

16

16,00

8

55

7,5

5

16

13,50

9

45

5,5

2

24

12,20

10

55

5,5

2

24

11,65

11

45

7,5

2

24

14,81

12

55

7,5

2

24

11,35

13

45

5,5

5

24

15,14

14

55

5,5

5

24

11,00

15

45

7,5

5

24

16,00

16

55

7,5

5

24

13,75

17

50

6,5

3,5

20

13,00

18

50

6,5

3,5

20

11,50

19

50

6,5

3,5

20

11,50

Fonte: Autoria própria (2013)
Pela Tabela 4.2 observa-se que o rendimento máximo (16%) foi obtido na temperatura
de 45°C, 5% em volume de enzima e um pH de 7,5, no tempo de 16 h e 24h. Esse rendimento
de extração equivale a 46% do óleo presente na semente de Moringa, e se apresentou menor
que o encontrado por Abdulkarim et al. (2005), que alcançaram uma recuperação de 70% da
massa do óleo. Porém, em comparação com a extração enzimática do óleo de soja, este valor
de extração foi praticamente o mesmo quando comparado com os resultados de Santos &
Ferrari (2005).
Sugere-se que, em trabalhos futuros, esses valores de rendimento podem ser
melhorados de diversas formas: otimizando-se a quantidade de água envolvida no processo ou
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avaliando-se outros tipos de enzimas, pois estas são de fundamental importância para o
processo. Também poderiam ser estudadas maiores agitações ou outras formas de agitação do
meio, como agitação ultra-sônica (Liu et al., 2011), visto que esses autores obtiveram
rendimentos superiores a 97%, utilizando agitação de ultra-som para a extração enzimática do
óleo de sementes de melão. Outra etapa que pode ser melhorada é a de separação e
recuperação do óleo (necessária para evitar perdas). Para isto, sugere-se acelerar o processo de
centrifugação, elevando-a de 3500 rpm para 6000 rpm. Por fim, o rendimento de extração
pode ser melhorado variando-se a faixa dos parâmetros estudados, porém, respeitando-se os
limites operacionais da enzima, reutilização da fase aquosa e processo em contatos múltiplos.
4.1.3.1 - Planejamento experimental
Os dados experimentais foram avaliados por regressão linear no Statistica@ 8.0, a fim
de estudar os efeitos dessas quatro variáveis de entrada (temperatura, pH, quantidade de
enzimas e tempo), na variável de saída, no caso o rendimento de extração de óleo. Como pode
ser constatado na Figura 4.3, só se apresenta como efeito significativo a ação combinada da
temperatura e do tempo com efeito de -2,02, sendo as outras variáveis não significativas nos
intervalos avaliados. Este efeito combinado diminuiu em média 2,02% o rendimento de
extração do óleo. Já como variáveis isoladas foi observada pouca significância. Para otimizar
o processo, pode-se variar a temperatura e o tempo, porém respeitando-se os limites de
temperatura da enzima.
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Figura 4.3 - Efeitos calculados pelo Statistica@ 8.0 (1-Temperatura; 2=pH; 3=Enzima; 4=
Tempo)
Fonte: Autoria própria (2013).
Foi observado (Figura 4.3), que o aumento do pH, da quantidade de enzima e do
tempo aumentam o rendimento de extração em 1,63%, 1,57% e 0,46% respectivamente. Já
com o aumento de temperatura isoladamente, o rendimento do processo diminuiu
aproximadamente 0,58%.
Os efeitos desses parâmetros isolados e combinados também podem ser avaliados pelo
diagrama de Pareto (Figura 4.4) com 95% de confiança. O efeito significativo é indicado
quando o valor do parâmetro atinge a linha pontilhada vermelha, ou seja, p = 0,05 (Neto et al.,
1996)
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Figura 4.4 - Diagrama de Pareto (95% de confiança)
Fonte: Autoria própria (2013)
A partir da Tabela 4.3, pode-se chegar ao modelo matemático para o rendimento de
extração do óleo, tendo como variáveis independentes a temperatura, pH, porcentagem de
enzima e tempo, conforme a Equação (4.1).
Y = 12,84605 − 0,28844X + 0,81531X + 0,78719XB + 0,23219XC − 0,48156X ∗
X − 0,76594X ∗ XB − 1,01094X ∗ XC + 0,20531X ∗ XB − 0,07469X ∗ XC −
0,05281XB ∗ XC + 0,34844X ∗ X ∗ XB + 0,35344X ∗ X ∗ XC + 0,46906X ∗ XB ∗ XC
(4.1)
Em que:
Y - Rendimento
X - Temperatura
X - pH
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XB - Teor de enzimas em relação à massa de sementes (v/m)
XC - Tempo
O valor do coeficiente de correlação R2 para esta regressão foi de 92,284%, sendo
considerado uma boa correlação. Este fato pode ser observado na Figura 4.5 que apresenta a
correlação entre os valores observados e os valores preditos pelo modelo. Os valores
observados praticamente estão alinhados com a reta que representa o modelo.

Figura 4.5 - Gráfico dos valores observados VS. Valores preditos
Fonte: Autoria própria (2013)

Na Figura 4.6 está representada a superfície de resposta do rendimento em função da
temperatura e do tempo, visto que essas duas variáveis combinadas foram o único efeito
significativo sobre o rendimento de extração. Este gráfico mostra que a superfície apresenta
maiores valores de rendimento para baixas temperaturas, mostrando o efeito desfavorável
deste parâmetro quando combinado com o tempo.
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Figura 4.6 - Superfície de resposta do rendimento de extração
Fonte: Autoria própria (2013)
A Tabela 4.3 apresenta o estudo da significância estatística dos dados experimentais.
Observa-se que a razão entre o Fcalculado e o Ftabelado foi menor que 1, sendo portanto uma
regressão linear não significativa. Em relação à falta de ajuste, a razão entre o Fcalculado e o
Ftabelado foi menor que 1, sendo um modelo preditivo. O modelo encontrado por regressão
linear é pouco convencional por ser preditivo, porém não significativo. Apesar do modelo não
ser significativo, o mesmo não apresenta grandes erros de predição, como é observado na
Figura 4.5, comprovando o seu poder de predição. Vale salientar que o objetivo maior do
planejamento experimental apresentado é observar tendências dos parâmetros do processo de
extração enzimática e isto foi obtido.
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Tabela 4.3 - Análise de variância
Fator

Soma

Variação

Quadrática

Regressão

60,51

V

Média

Fcalculado Ftabelado Fcal/Ftab

Quadrática
14

4,32

3,42

5,87

0,58

Não
significativo

Resíduo

5,06

4

1,27

Falta

de

3,56

2

1,78

Erro Puro

1,5

2

0,75

2,37

19

0,125

Preditivo

Ajuste

Fonte: Autoria própria (2013)
Tendo em vista os sensíveis erros experimentais devido às pequenas massas de
matérias envolvidas no processo de extração, o estudo no Statistica@ ficou fragilizado. Pelo
exposto, é relevante a observação do estudo com 90% de confiança, sendo observado que,
com esta confiança, este planejamento apresentaria quatro efeitos significativos sobre o
rendimento: pH (1,506), porcentagem de enzima (1,700), e os efeitos combinados da
temperatura com tempo (-2,147) e da temperatura com a porcentagem de enzima (-1,657).
Apesar de os rendimentos de extração se apresentarem menores do que para as outras
técnicas aqui avaliadas, a extração enzimática deve ser levada em consideração, visto que se
trata de um processo “limpo” e simples, tecnicamente seguro, e que pode ser melhorado.

4.2 - Análises físico-químicas do óleo de moringa
A Tabela 4.4 apresenta o resultado das análises físico-químicas dos óleos obtidos pelas
técnicas estudadas.
Observa-se que o maior valor para o índice de acidez foi encontrado para o óleo
extraído com o solvente etanol. Já o óleo que apresentou o menor valor para o índice de
acidez foi o óleo extraído por prensagem mecânica. Os resultados encontrados neste trabalho
apresentam valores diferentes da literatura, porém mesma ordem de grandeza. Vasconcelos et
al (2009)b avaliaram o índice de acidez do óleo de Moringa obtido de diversas formas,
apresentando a seguinte ordem de valores: IAetanol > IAhexano > IAprensa. Nesse mesmo trabalho
os índices de acidez dos óleos obtidos com etanol, hexano e prensagem foram 5,26, 2,74 e
2,70, respectivamente. Abdulkarim et al. (2005) avaliaram o índice de acidez para o óleo de
moringa extraído com o auxílio de enzimas, sendo encontrado o valor de 1,13%. É possível
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que a diferença entre os valores encontrados no presente trabalho, em relação aos da
literatura, se devam a fatores diversos, tais como: diferença de solo onde foi plantada a
Moringa, clima, armazenagem etc.
Tabela 4.4 - Análises físico-químicas do óleo de Moringa
Química

Química

Mecânica

Enzimática

(Hexano)

(Etanol)

Rendimento(%)

35

32

25

16

Índice de Acidez

1,40

2,47

1,26

1,68

3,43

7,98

5,71

3,14

Umidade (%)

0,647

1,290

0,340

0,366

Densidade

0,888

0,872

0,877

0,878

44,4

42,0

47,0

48,8

(mg KOH/g)
Ácidos Graxos
Livres (%)

(g/cm3)
Viscosidade
(mm2/s)
Fonte: Autoria própria (2013)
Devido ao seu baixo índice de acidez, o óleo de Moringa se apresenta como uma
excelente matéria-prima para a produção de biodiesel, pois significa baixos teores de ácidos
graxos livres. Estas moléculas são responsáveis pela formação de sabões em presença de
catalisadores básicos, competindo, desta forma, com a formação de biodiesel.
Em relação à viscosidade, observa-se que não houve grandes oscilações nos valores
encontrados, quando comparadas às diferentes técnicas de extração utilizadas. Porém, pode
ser observado que o óleo que apresentou a maior viscosidade foi o óleo extraído pela técnica
de extração enzimática.
A extração por solvente pode levar a reduzir a viscosidade do óleo obtido enquanto
que no caso da extração enzimática a presença de água pode promover o aumento da
viscosidade.
Pode ser observado ainda que durante a extração química com etanol a temperatura de
recuperação do solvente é maior que no caso do hexano, logo pode ter ocorrido a quebra de

55
Saulo Henrique Gomes de Azevêdo, Agosto de 2013

Capítulo 4 - Resultados e Discussões

triglicerídeos, formando di e monoglicerídeos, reduzindo assim, a viscosidade em relação ao
óleo extraído com hexano.
Esses valores de viscosidade para as diversas formas de extração são próximos dos
valores observados na Tabela 4.5 (viscosidade para diversas oleaginosas), bem como do
trabalho de Vasconcelos et al. (2009)b (67,47 mm2/s para o óleo extraído por prensagem) e a
do trabalho de Silva et al (2010)b (43,4 mm2/s). Ambos os trabalhos foram realizados com
óleo de Moringa.
Tabela 4.5 - Viscosidade de diversos óleos a 40°C
Óleos vegetais

Viscosidade cinemática (mm2/s)

Amendoim

37,71

Andiroba

43,14

Babaçu

31,41

Buriti

41,78

Crambe

79,24

Dendê

34,94

Gergelim

35,99

Linhaça

27,42

Macaúba

31,92

Oiticica

130,89

Pequi

42,94

Pinhão Manso

34,82

Uva

31,68

Moringa

47,73

Fonte: Melo (2010)
Nas Figuras 4.7 a 4.10 são apresentados os estudos de reologia realizados com os
óleos extraídos das diversas formas. Da mesma maneira que foram observadas no trabalho de
Carvalho (2009) para óleo de algodão, onde as viscosidades dos óleos apresentaram uma
pequena variação, porém apresentaram comportamento newtoniano, por se aproximar de um
valor constante.
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Figura 4.7 - Gráfico de reometria do óleo extraído com hexano
Fonte: Autoria própria (2013)

Figura 4.8 - Gráfico de reometria do óleo extraído com etanol
Fonte: Autoria própria (2013)
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Figura 4.9 - Gráfico de reometria do óleo extraído por prensagem mecânica
Fonte: Autoria própria (2013)

Figura 4.10 - Gráfico de reometria do óleo extraído pelo método enzimático
Fonte: Autoria própria (2013)
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4.3 - Análises cromatográficas do óleo de Moringa
Após as extrações realizadas, o óleo obtido foi analisado em relação a sua composição
em ácidos graxos por um cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de massa. Foram
obtidos quatro cromatogramas para o óleo referente às diferentes formas de extração. Esses
cromatogramas estão apresentados nas Figuras 4.11 a 4.14.

Figura 4.11 - Cromatograma do óleo de moringa extraído com hexano.
Fonte: Autoria própria (2013)
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Figura 4.12 - Cromatograma do óleo de moringa extraído com etanol
Fonte: Autoria própria (2013)

Figura 4.13 - Cromatograma do óleo de moringa extraído por prensagem mecânica
Fonte: Autoria própria (2013)
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Figura 4.14 - Cromatograma do óleo de moringa extraído pelo método enzimático
Fonte: Autoria própria (2013)
Na Tabela 4.6, está apresentada a composição centesimal em ácidos graxos para cada
um destes óleos.
A partir da Tabela 4.6, foi observado que, de modo geral, o tipo de extração não
interferiu fortemente na composição de ácidos graxos do óleo de Moringa. Também é
comprovado que este óleo é rico em ácido oléico, levando a uma similaridade em relação ao
óleo de oliva que também é rico neste ácido. Estas composições estão de acordo como os
dados encontrados na literatura (Rashid et al., 2008; Silva et al., 2010b), bem como
Abdulkarim et al. (2005), que concluíram que o óleo extraído com hexano e com enzimas
apresentavam composições de triglicerídeos próximas, sendo composto em sua maioria por
ácido oléico (70%).
Também pode ser concluído que independente da forma como o óleo foi extraído, a
composição desses óleos é em sua maioria formada por ácidos graxos insaturados, devido,
sobretudo às altas concentrações de ácido oléico. Já em relação às quantidades de ácidos
poliinsaturados, este óleo difere de outros óleos vegetais que apresentam, em sua composição
grandes quantidades destes ácidos graxos, como o óleo de canola, soja, girassol e palma
(Rashid et al., 2008). Essa característica do óleo de Moringa, proporciona-lhe boa capacidade
anti-oxidante (Silva et al., 2010b).
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Tabela 4.6 – Composição centesimal dos óleos extraídos
Composição%

Química

Química

Mecânica

Enzimática

(Ácido)

(Hexano)

(Etanol)

Palmitoléico

0,98

1,02

1,30

0,98

6,69

6,25

6,20

6,82

64,58

63,96

68,31

68,36

6,47

9,09

6,69

6,83

7,84

7,74

4,66

5,23

2,10

1,86

2,78

2,13

4,77

4,28

3,04

2,87

6,56

5,80

7,02

6,78

(C16-1)
Palmítico
(C16-0)
Oléico
(C18-1)
11-Octadecenóico
(C18-1)
Esteárico
(C18-0)
11-Eicosenóico
(C20-1)
Araquídico
(C20-0)
Behênico
(C22-0)
Fonte: Autoria própria (2013)

De posse das composições dos óleos extraídos, e tendo por base o óleo extraído com
hexano, foi calculada a massa molecular do óleo de Moringa oleífera Lam pela Equação 4.2.
O cálculo da massa molecular média é de fundamental importância para o estudo da razão
molar óleo/álcool necessária para a produção de biodiesel nas próximas etapas.
∑ ,H.∗+,H)

DDóF$5 = 

JJ

∗ 3 + 41

(4.2)

Em que:
DDóF$5 : Massa Molar do óleo
DD3K : Massa Molar do ácido que compõe o triglicerídeo
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23K : Composição do ácido no óleo
A massa molecular média do óleo de Moringa foi de 900 g/mol.

4.4 - Transesterificação convencional de óleo de moringa
A transesterificação convencional foi realizada somente para fins comparativos. Para
tanto foram utilizados os parâmetros otimizados de Kafuku & Mbarawa (2010), entre eles a
temperatura, tempo, quantidade de catalisador e razão molar álcool/óleo. O óleo que foi usado
para esta reação foi o óleo recuperado com a ação do hexano como solvente, pois o mesmo
apresentou um baixo índice de acidez e o melhor rendimento de extração. Devido a sua acidez
ser próxima de 1,0 , foi possível a catálise básica direta, sendo desnecessário o processo de
pré-esterificação.
Após o processo de reação e purificação descrito no item 3.4, foi obtida uma massa de
45 g de biodiesel, o que equivale a um rendimento em massa de óleo transformado de 90%.
Na Figura 4.15 se visualiza o biodiesel e a glicerina produzidos nesta etapa.
Este rendimento em massa obtido (90%) é um valor próximo daquele encontrado por
Rashid et al. (2011), que trabalhou com óleo de Moringa, obtendo um rendimento de
biodiesel de 94,3% em massa, após 71,8 min de reação a 55°C, usando 0,8 g de catalisador
KOH e razão molar de 1:6,5.
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Figura 4.15 – Decantação dos produtos obtidos da transesterificação do óleo
Fonte: Autoria própria (2013)

Para o orgão que regula a produção de combustíveis no Brasil (ANP), o biodiesel para
ser comercializado deve apresentar um teor de ésteres superior a 96,5%. O teor em ésteres
obtido no biodiesel foi de 100%, sendo este valor superior ao rendimento obtido por Kafuku
& Mbarawa (2010), que obtiveram rendimentos de 82%. Já Silva et al. (2010)b alcançaram
rendimentos em ésteres de 70%, em uma reação utilizando NaOH como catalisador na razão
molar óleo/catalisador de 1:0,2, razão molar óleo/álcool de 1:6, durante 4 h de reação. A
temperatura de reação foi a de ebulição do metanol e o óleo utilizado foi o de Moringa.
Essa melhora do rendimento, foi ocasionada pela mudança do catalisador, que ao invés
de utilizar NaOH, utilizou-se KOH. Este fato pode estar relacionado ao fato do KOH formar
sabões moles mais solúveis e por isto tenha permitido o maior contato do mesmo com o
álcool, caso tenha sido formado. Na Figura 4.16 é apresentado o cromatograma do biodiesel
obtido pela transesterificação convencional:
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Figura 4.16 - Cromatograma do biodiesel obtido por transesterificação convencional
Fonte: Autoria própria (2013)

Como é observado a partir do cromatograma do biodiesel obtido pelo método
convencional, os ésteres presentes na amostra do biodiesel são os mesmos encontrados no
óleo de moringa transesterificado, como era esperado. O éstere em maior concentração na
amostra de biodiesel avaliado é o oléico.

4.5 - Transesterificação in situ do óleo de moringa
O produto obtido através da técnica in situ, realizada utilizando-se etanol como álcool
de reação e KOH como catalisador básico, está visualizado na Figura 4.17 (durante a etapa de
decantação descrita no Item 3.5). Observa-se uma boa separação de fases e aspecto límpido.
Após o processo de decantação, o biodiesel final, purificado e seco, apresentou um aspecto
claro conforme mostrado na Figura 4.18.
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Figura 4.17 - Separação dos produtos

Figura 4.18 - Biodiesel produzido pelo processo in situ

da transesterificação in situ

Fonte: Autoria própria (2013)

Fonte: Autoria própria (2013)

Para a obtenção do Teor em ésteres (%), utilizando-se a norma STANDARD UNEEM 14103, foram gerados cromatogramas dos ésteres presentes no biodiesel produzido que
foram comparados ao cromatograma de um mix de ésteres e aos seus tempos de retenção. A
Figura 4.19 apresenta o cromatograma gerado pelo biodiesel do experimento 7 do
planejamento experimental.

Figura 4.19 - Cromatograma do biodiesel obtido via transesterificação in situ
Fonte: Autoria própria (2013)
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Analisando a Figura 4.19, pode-se constatar a presença em maior quantidade do éster
oleato de etila. Também são observados a presença dos ésteres derivados dos ácidos graxos do
óleo de moringa.
A Tabela 4.7 apresenta o resultado do planejamento experimental proposto para todos
os pontos experimentais obtidos na transesterificação in situ do óleo de moringa. Os
intervalos dos parâmetros utilizados foram tomados com base os trabalhos de Pereira (2011) e
Georgogianni et al. (2008). No trabalho de Pereira (2011), a temperatura de operação foi de
25°C e o tempo de reação de 2 h, sendo obtido o rendimento máximo de 80% com a razão
molar óleo/álcool de 1:162 e 3,4% de catalisador em relação à massa de óleo presente nas
sementes de moringa. Por isto, no planejamento experimental proposto, a temperatura de
reação foi aumentada e o tempo reduzido, a fim de analisar o rendimento de reação. Ainda,
para avaliar o rendimento de biodiesel foi elevada a razão molar de óleo/álcool, tendo como
referência o trabalho de Georgogianni et al. (2008) que usaram elevadas razões molares
(1:550) e obtiveram rendimentos de biodiesel acima de 90%, utilizando óleo de girassol. No
planejamento experimental aqui proposto, foram realizadas reações com razões molares
variando entre 1:420 a 1:600, sendo também variada a quantidade de catalisador em relação à
massa de óleo.
Tabela 4.7 - Planejamento experimental – Teor em ésteres obtidos da transesterificação in situ
Experimento

Volume de álcool(L)/

Temperatura

Quantidade de

Teor em ésteres

Razão Molar

(°C)

Catalisador (%)

(%)

1

1/1:420

30

2

49,0

2

1,4/1:600

30

2

73,4

3

1/1:420

60

2

21,7

4

1,4/1:600

60

2

38,4

5

1/1:420

30

5

79,7

6

1,4/1:600

30

5

76,3

7

1/1:420

60

5

100

8

1,4/1:600

60

5

95,2

9

1,2/1:510

45

3,5

100

10

1,2/1:510

45

3,5

98,0

11

1,2/1:510

45

3,5

97,3

Fonte: Autoria própria (2013)
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O primeiro fato que chamou a atenção foram os baixos rendimentos em ésteres dos
biodieseis produzidos com a menor quantidade de catalisador (2% de KOH), que foi uma
concentração baixa para realizar o contato entre o catalisador e os sítios reacionais. Esses
resultados já eram previstos, pois não houve separação entre o biodiesel e a glicerina no
experimento 3, e nos experimentos 1, 2 e 4 houve dificuldades na lavagem do biodiesel,
devido às reações não terem sido completadas. Essa dificuldade de separação do biodiesel da
glicerina, para pequenas concentrações de catalisador, também foi observada no trabalho com
biodiesel de Moringa realizado por Vasconcelos et al. (2010).
Já do experimento 5 ao 11 houve a total separação entre o biodiesel e a glicerina, e a
lavagem ocorreu sem grandes dificuldades. O ponto ótimo deste planejamento experimental
foi o experimento 7, em que foi atingido 100% de rendimento em ésteres no biodiesel
produzido a 60°C, com razão molar óleo/álcool de 1:420 e 5% em massa de catalisador, com
o tempo reacional de 1,5 h. Este rendimento é excelente e se encontra acima do exigido pela
ANP que é de 96,5% em ésteres. Outro ponto experimental que apresentou o teor em ésteres
superior ao exigido pela ANP foi o ponto central com valor médio de 98,43% em rendimento.
No trabalho de Pereira (2011), utilizando sementes de Moringa, o rendimento máximo obtido
foi de 80,02%, com razão molar óleo/álcool de 1:162, tempo de reação de 2 h, 3,4% de KOH
e temperatura ambiente.
No planejamento realizado por Georgogianni et al. (2008), o rendimento em ésteres
foi de 90%, com 2% em massa de NaOH, razão molar óleo/álcool de 1:550, temperatura de
80°C, durante 4 h. O trabalho citado usou como matéria-prima sementes de girassol. Portanto,
pode-se sugerir que a Moringa apresente resultados melhores de transesterificação in situ, se
comparado às sementes de girassol. É claro que esta conclusão somente poderia ser afirmada
para as mesmas condições operacionais utilizadas, o que não é o caso. É interessante o estudo
de um planejamento que busque diminuir a quantidade de álcool necessário para reagir,
porém mantendo-se o rendimento alto e com boa qualidade do biodiesel.

4.5.1 - Planejamento estatístico
Para avaliar a influência das principais variáveis reacionais no processo de
transesterificação in situ, foi realizado um planejamento experimental fatorial 23 com
triplicata em ponto central. A variável dependente foi o teor em ésteres do biodiesel produzido
pelo método in situ.
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Após a obtenção dos teores em ésteres apresentados na Tabela 4.7, os dados foram
avaliados por meio de uma regressão linear no Statística@ 8.0. Os efeitos das variáveis sobre o
teor em éster estão apresentados na Figura 4.20, onde se observa que todas as variáveis
apresentaram efeitos significativos sobre a variável de saída, com excessão da combinação
entre a razão molar óleo/álcool e a temperatura, além da combinação entre as três variáveis.

Figura 4.20 - Efeitos das variáveis independentes sobre o teor em ésteres no processo de
transesterificação in situ
Fonte: Autoria própria (2013)

Foi constatado que o aumento da concentração de catalisador ocasiona um aumento de
rendimento em ésteres. Esta conclusão também foi observada no trabalho de Vasconcelos et
al. (2010). O aumento da razão molar óleo/álcool também ocasionou aumento no teor em
ésteres do biodiesel, porém em proporções menores que a ocasionada pela quantidade de
catalisador. Já o efeito da temperatura isoladamente foi negativo, ocorrendo um ligeiro
decréscimo no rendimento com o aumento da temperatura. Carvalho (2009) observou em seu
trabalho de produção convencional de biodiesel de óleo de algodão que o aumento da
temperatura pode vir a ser um efeito negativo à reação de transesterificação, devido o
aumento na produção de sabão que compete com a síntese de biodiesel.
Os efeitos significativos também podem ser observados no diagrama de Pareto
apresentado na Figura 4.21 com 95% de significância.
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Figura 4.21 - Diagrama de Pareto
Fonte: Autoria própria (2013)

A partir de uma regressão linear realizada com o auxílio do Statistica@, foi obtido um
modelo matemático que relaciona a variável dependente e as demais variáveis independentes.
O modelo gerado para este processo de transesterificação in situ está demonstrado pela
Equação 4.3.
L = 75,36 + 4,11M − 2,89M + 21,09MB − 1,14M . M − 6,16M . MB + 12,69M . MB +
0,79M . M . MB

(4.3)

Em que:
Y - Rendimento
M - Razão Molar óleo/álcool
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M - Temperatura
MB - massa de catalisador em %
O coeficiente de correlação para este modelo foi de 70,93%, mostrando-se pouco
ajustável para o processo. Este ajuste pode ser observado na Figura 4.22, onde é apresentada
a relação entro os valores preditos pelo modelo versus os obtidos experimentalmente. Neste
gráfico fica visível o desajuste entre os valores observados experimentalmente e os valores
preditos de alguns pontos.

Figura 4.22 - Valores preditos pelo modelo versus observados na transesterificação in situ
Fonte: Autoria própria (2013)
A regressão linear não se mostrou nem significativa nem preditiva, pois como é
apresentado na Tabela 4.8, a razão entre o Fcalculado e o Ftabelado foi menor que 1 para a
regressão, sendo, portanto não significativo. Já a razão para o fator de ajuste foi maior que 1,
levando a regressão a ser considerada não preditiva.
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Tabela 4.8 - Análise de variância para os rendimentos de transesterificação in situ
Fator

Soma

Variação

Quadrática

Regressão

5366,37

V

Média

Fcalculado Ftabelado Fcal/Ftab

Quadrática
7

766,62

1,05

8,88

0,12

Não
significativo

Resíduo

2199,30

3

733,10

Falta

2196,37

1

2195,37

de

1118,19

18,51

Ajuste

60,410

Não
preditivo

Erro Puro

3,93

2

1,96

Fonte: Autoria própria (2013)
Devido o modelo de regressão linear não se apresentar nem como significativo e nem
como preditivo, foi realizado o teste de curvatura pelo Statistica@, ficando evidente que o
modelo quadrático representaria mais adequadamente o fenômeno de transesterificação in
situ, já que o

termo quadrático foi significativo, como é observado na Figura 4.23. O

provável planejamento experimental para a transesterificação é um planejamento estrela. O
coeficiente de correlação para o teste de curvatura foi superior a 0,999.
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Figura 4.23 - Diagrama de Pareto com termo de curvatura para a transesterificação in situ
Fonte: Autoria própria (2013)

4.6 - Análises físico-químicas do biodiesel
Após a etapa de produção do biodiesel de Moringa pelas técnicas convencional e in
situ, o biodiesel final foi analisado quanto às suas características físico-químicas e
comparadas aos limites dos parâmetros adotados pelas normas da ANP. Na Tabela 4.9 se
apresenta os dados físico-químicos que caracterizam o biodiesel obtido.
Como pode ser observado na Tabela 4.9, todos os valores dos parâmetros analisados
estão dentro dos limites exigidos pela ANP, demonstrando que o biodiesel produzido a partir
da moringa pode ser utilizado.
Ainda na Tabela 4.9, também é observado que os valores obtidos neste trabalho estão,
de modo geral, coerentes com a literatura que envolve o estudo da produção do biodiesel de
moringa convencional e in situ.
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Tabela 4.9 - Análises físico-químicas do biodiesel convencional e in situ
Biodiesel

Literatura

Convencional
Índice

de

Acidez

Biodiesel in

Literatura

situ

Limites da
ANP

0,500

0,440a

0,280

0,590b

0,5 (máx)

0,869

0,883c

0,862

0,850b

0,850-0,900

5,280

5,40c

5,550

5,890b

3,0-6,0

100

70c

100,0

80,020b

96,5 (mín)

(mg

KOH/g)
Densidade
(g/cm3) 20°C
Viscosidade
Cinemática
(mm2/s) 40°C
Teor de éster
(%)
a

Vasconcelos et al. (2010); bPereira (2011);cSilva et al. (2010)b;

Nas Figuras 4.24 e 4.25 estão representados os estudos reológicos para os biodieseis
obtidos pela técnica convencional e in situ, respectivamente. Pelos gráficos é observado que
os dois biodieseis têm comportamentos Newtonianos, pois suas viscosidades permanecem
praticamente constantes em função da taxa de cisalhamento. Este comportamento também foi
observado por Carvalho (2009), onde o biodiesel obtido em seu trabalho apresentou
comportamento de um fluido Newtoniano.
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Figura 4.24 - Gráfico de reologia para o biodiesel convencional do óleo de moringa
Fonte: Autoria própria (2013)

Figura 4.25 - Gráfico de reologia do biodiesel de moringa in situ
Fonte: Autoria própria (2013)
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5. Conclusões
Após os estudos sobre as diversas formas de extração do óleo de Moringa oleífera
Lam e produção convencional e in situ de biodiesel a partir desta matéria-prima, chegou-se às
seguintes conclusões:
 Extração do óleo de Moringa pelas diversas técnicas
•

O método que obteve maior rendimento de extração foi a extração com
hexano, seguida pela extração com etanol, prensa e enzimático.

•

A análise no Statistica@ do planejamento experimental da extração enzimática
mostrou que a variável mais significativa ao processo é a combinação da
temperatura e do tempo. O modelo gerado não foi significativo, mas foi
preditivo.

•

Apesar da extração enzimática não apresentar o maior rendimento de extração,
o mesmo é viável por se tratar de uma técnica limpa e segura.

•

A extração por prensagem mecânica é um processo rápido e que necessita
poucos gastos operacionais, gerando bons resultados de extração do óleo,
sendo, portanto, uma metodologia viável.

 Análises físico-químicas do óleo de Moringa
•

Os óleos extraídos apresentaram o índice de acidez baixo e a porcentagem de
ácidos graxos livres pequeno, apresentando-se como boa matéria-prima para a
produção de biodiesel.

•

Independente da forma como o óleo foi extraído, a composição em ácidos
graxos foi praticamente a mesma, e em sua maioria, composto por ácidos
graxos insaturados.

•

A partir dos cromatogramas, observou-se que o óleo de Moringa é composto
principalmente por ácido oléico. Esse mesmo ácido se apresenta como o maior
constituinte do óleo de oliva.

 Produção convencional e in situ de biodiesel
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•

A síntese de biodiesel pelo método convencional produziu um biodiesel com o
teor em ésteres superior ao exigido pela ANP, podendo ser comercializado.

•

Foi alcançado o ponto ótimo de produção in situ de biodiesel a partir do óleo
de Moringa. Este ponto obteve 100% em teor de ésteres a 60°C, 5% em massa
da KOH, razão molar óleo/etanol de 1:420.

•

Na análise deste planejamento 23 pelo Statistica, chegou-se a conclusão que o
parâmetro que mais interfere no processo foi a porcentagem de catalisador
presente no meio reacional. Foi observado que o modelo matemático
encontrado por regressão linear não é adequado, e que, o teste de curvatura
realizado, indica a necessidade de um planejamento mais abrangente, como o
planejamento estrela.

 Análises físico-químicas do biodiesel
•

As características do biodiesel obtido pelas duas técnicas estudadas estão de
acordo com os limites exigidos pela ANP.

•

Pelo observado no processo prático da técnica in situ e pela boa qualidade do
biodiesel final, conclui-se que este modo de produção é viável e a Moringa é
uma ótima matéria-prima para a obtenção de biodiesel etílico.

Os resultados encontrados neste trabalho foram satisfatórios, porém é interessante o
estudo mais aprofundado das diversas variáveis que envolvem tanto o processo de extração
quanto o de produção de biodiesel. No tocante ao método in situ, é proposto para trabalhos
futuros a otimização da quantidade de álcool, necessitando-se de um planejamento mais
abrangente e que envolva outras variáveis ainda não estudadas.
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