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Resumo: O Rio Grande do Norte, estado da região Nordeste do Brasil, corresponde ao maior 

produtor e exportador do melão amarelo, também conhecido como melão espanhol. Apesar do 

consumo dessa fruta ser basicamente a polpa, a semente do melão é uma importante fonte de 

lipídios, sendo considerada resíduo industrial tem sido produto de descarte. O uso de 

sementes oleaginosas como fonte para a produção de biodiesel constitui-se numa importante 

matéria-prima e o incentivo da sua produção contribui para o desenvolvimento agrário da 

nação. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi utilizar óleo de semente de melão amarelo 

para produzir biodiesel e realizar um estudo de equilíbrio de fases do sistema envolvendo 

biodiesel, metanol e glicerina. O biodiesel foi obtido pela transesterificação do óleo através da 

rota metílica na razão molar 1:9,7 (óleo:álcool), usando uma massa de NaOH de 0,5% da 

massa de óleo; o tempo de reação foi de 73 minutos a 328 K. Obteve-se uma taxa de 

conversão de 84,94 % em biodiesel. Os dados de equilíbrio apresentaram um comportamento 

bem caracterizado, com uma grande região de duas fases. As linhas de amarração indicaram o 

metanol com uma solubilidade maior na fase rica em glicerina. A consistência dos dados 

experimentais foi feita com base nas correlações de Othmer-Tobias e Hand em que foram 

obtidos valores acima de 0,99 para os índices de correlação, conferindo uma boa consistência 

termodinâmica aos dados experimentais. Os modelos NRTL e UNIQUAC foram utilizados 

para predizer o equilíbrio líquido-líquido desse sistema, sendo observado uma melhor 

concordância nos resultados quando NRTL foi empregado (desvio médio de 1,25%), embora 

o modelo UNIQUAC também tenha apresentado resultado bastante satisfatório (desvio médio 

de 2,70%). Os modelos NRTL e UNIQUAC ainda foram utilizados para avaliar o efeito da 

temperatura no intervalo de 328 K e 358 K, em que foi observada pouca variação na 

solubilidade em relação aos dados obtidos a 298 K, sendo assim considerado desprezível o 

efeito da temperatura. 
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Abstract: Rio Grande do Norte, northeast state from Brazil, it is the greatest producer and 

exporter of yellow melon, well known as Spanish melon. Despite the consumption of this fruit 

to be mainly its pulp, melon seeds are an important source of lipids considered an industrial 

residue it has been discharge product. The use of oilseeds in order to produce biodiesel 

establishes an important raw material and the increase of its production promotes the national 

development of the agriculture. In this background, the aim of this work has been to use oil 

from seeds of yellow melon to produce biodiesel and to accomplish a study of the phase 

equilibrium of the system evolving biodiesel, methanol and glycerin. The biodiesel was 

obtained by oil transesterification through methylic route with molar ratio 1:9.7 (oil:alcohol) 

and with a mass of NaOH of 0.5% from the oil mass; the reaction time was 73 minutes at 55 

°C. A yield of 84.94% in biodiesel was achieved. The equilibria data present a well-

characterized behavior with a great region of two phases. The tie lines indicate that methanol 

has a best solubility in the phase that is rich in glycerin. Consistency of the experimental data 

was made based on Othmer-Tobias and Hand correlations which values above 0.99 were 

found to correlation coefficients, this fact confers a good thermodynamic consistency to the 

experimental data. NRTL and UNIQUAC models were employed to predict liquid-liquid 

equilibrium of this system. It was observed a better concordance of the results when NRTL 

was applied (standard deviation 1.25%) although the UNIQUAC model has presented a quite 

satisfactory result either (standard deviation 2.70%). The NRTL and UNIQUAC models were 

also used to evaluate the effect of temperature in the range of 328 K to 358 K, in which a little 

change in solubility with respect to the data obtained at 298 K was observed, thus being 

considered negligible the effect of temperature.  
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2 
Suzara Rayanne de Castro Sena, maio/2014. 

1 – Introdução 

 

O petróleo, também chamado Ouro Negro, possui uma grande relevância como fonte 

de energia no mundo moderno, além de combustíveis, os produtos petroquímicos se destacam 

como importantes derivados. No entanto, no decorrer da história, o petróleo passou por 

decadência e instabilidade no preço como a “crise energética” na década de 70. Nesse cenário 

e com a crescente preocupação com os impactos ambientais, surgiu a busca de novas fontes 

de energias. Dentre elas, o biodiesel se apresenta como um biocombustível derivado de 

biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão 

ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial 

ou totalmente combustíveis de origem fóssil (Lei nº 11.097). 

A obtenção de biocombustíveis parte de um processo mais limpo quando comparado 

aos combustíveis fósseis, além disso, poluem menos por emitirem menos compostos no  

processo de combustão dos motores. Estudos do National Biodiesel Board revelaram que a 

queima de biodiesel pode emitir em média 48% menos monóxido de carbono; 47% menos 

material particulado (que penetra nos pulmões); 67% menos hidrocarbonetos, quando 

comparado ao diesel de petróleo. Esses percentuais variam de acordo com a quantidade de 

B100 (biodiesel puro, 100%) adicionado ao diesel de petróleo, no B5 essas reduções ocorrem 

de modo proporcional (ANP, 2012). Outro fator que confere grande vantagem ao biodiesel é o 

fato de que parte da quantidade de CO2 envolvida na produção e queima desse 

biocombustível, é absorvida pela planta em crescimento que será fonte de matéria prima. 

Na reação de transesterificação para produção de biodiesel, um triglicerídeo reage com 

álcool de cadeia curta na presença de um catalisador, produzindo biodiesel e glicerol. Para 

essa reação as principais matérias-primas empregadas são os óleos vegetais, gorduras animais, 

óleos e gorduras residuais. A diversidade da biomassa brasileira leva o país a ter condições de 

se tornar um grande produtor e consumidor de biodiesel. São várias as oleaginosas que podem 

ser direcionadas a essa finalidade como soja, dendê, babaçu, mamona, algodão, coco, girassol, 

colza (Campos, 2003). 

A produção agrícola de oleaginosas é uma alternativa energética que proporciona 

desenvolvimento tecnológico e econômico, na medida em que gera emprego e renda, a 

plantação de oleaginosas em lavouras familiares representa uma alternativa na diminuição da 

pobreza no país. Além disso, a produção de biocombustíveis a partir de fontes renováveis 

contribui para a sustentabilidade ambiental.  
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Suzara Rayanne de Castro Sena, maio/2014. 

O melão (Cucumis melo l.) é o fruto do meloeiro, uma planta rasteira de caule 

anguloso. O melão amarelo, especificamente, tem polpa perfumada e suculenta, com coloração 

branco-esverdeada e ligeiramente amarelada nas bordas. É originário da Ásia de onde foi levado no início 

da Era Cristã para a Europa. O cultivo de melões hoje está disseminado por todas as regiões tropicais e 

subtropicais do mundo. No Brasil as variedades mais comuns são cantaloupe, valenciano, 

amarelo, japonês, net, melão nordestino ou caipira. A região do Nordeste do Brasil é a maior produtora 

de melão do País, sendo o Estado do Rio Grande do Norte líder na quantidade produzida, as 

maiores fazendas produtoras se concentram na mesorregião oeste do Estado, no polo 

fruticultor Assu-Mossoró (IBGE, 2012).  

A semente do melão, até então vem sendo um material desperdiçado, considerado um 

resíduo industrial e doméstico de uma fruta de elevada produção na região. Devido ao elevado 

teor lipídico, as sementes de melão descartadas podem ser aproveitadas para produção de 

biocombustíveis como fonte oleaginosa, agregando valor a um produto tido como inutilizado 

e dando uma importante alternativa quanto ao seu uso. Nesse contexto, as sementes de melão 

são objeto de estudo nesse trabalho como matéria-prima para produção de biodiesel. A etapa 

de purificação e separação do biodiesel do glicerol é determinante na qualidade do produto. 

Nesse sentido, estudo do equilíbrio de fases dos compostos envolvidos no sistema é de suma 

importância na otimização do processo de obtenção do biodiesel. .  

 

1.1 - Objetivos 

 

1.1.1 - Objetivo geral 

 

Estudar o equilíbrio líquido-líquido (ELL) do sistema ternário biodiesel de óleo de 

semente de melão + metanol + glicerina. 

 

1.1.2 - Objetivos específicos 

 

 Extrair óleo de semente de melão; 

 Obter o biodiesel de óleo de semente de melão a partir da reação de transesterificação 

pela rota metílica; 

 Determinar a curva binodal para o sistema biodiesel de óleo de semente de melão + 

metanol + glicerina; 
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 Obter as linhas de amarração ou tie lines através da densidade para determinar a 

composição das fases; 

 Aplicar modelos termodinâmicos para predizer o equilíbrio líquido-líquido e comparar 

com os dados experimentais. 
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2 - Revisão bibliográfica 

 

2.1 – Matérias-primas para obtenção de biodiesel 

 

2.1.1 - Óleos e gorduras 

 

Óleos e gorduras tem como principal característica serem hidrofóbicos. São formados 

por triésteres de ácidos graxos e glicerol, chamados triglicerídeos ou triacilgliceróis. A 

diferença entre óleos e gorduras está na composição química e pode ser visualizada através da 

estrutura física; em que à temperatura ambiente (298 K) os óleos se apresentam na forma 

líquida e as gorduras são sólidas ou pastosas. A Figura 2.1 ilustra a estrutura geral de um 

triacilglicerol. 

 

 

Figura 2.1 - Estrutura geral de um triacilglicerol. 

 

As gorduras apresentam mais saturações do que os óleos na cadeia carbônica, 

conferindo-lhes um maior ponto de fusão. A interação molecular dos ácidos graxos de cadeia 

insaturada cis é menor, favorecendo um menor ponto de fusão dessas cadeias carbônicas. Em 

cadeias insaturadas com isomeria trans as interações são fortes quase tanto quanto às cadeias 

saturadas. A Figura 2.2 mostra alguns ácidos graxos e seus pontos de fusão (Faria et al., 

2002). 
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Figura 2.2 – Estrutura e pontos de fusão dos ácidos graxos: a) esteárico; b) elaídico; c) oleico; 

d) linoleico. 

 

Óleos e gorduras são usados na forma natural ou modificados quimicamente, por 

exemplo, desde a civilização egípcia até o século XIX os óleos e gorduras eram uma das 

principais fontes de combustíveis líquidos para uso em sistemas de iluminação, como as 

lamparinas, ou de lubrificantes para engrenagens mecânicas. A oleoquímica vem se 

mostrando como importante aplicação na alternativa para substituir os insumos fósseis em 

vários setores, como polímeros, combustíveis, tintas de impressão, lubrificantes, entre outros 

(Ramalho et al., 2012). 

O biodiesel é obtido a partir da biomassa, sendo as matérias-primas óleos vegetais, 

gordura animal, óleos e gorduras residuais, utilizadas para sua produção. O Brasil é destaque 

na produção de agroenergia, detendo uma potencial diversidade vegetal e por ser um dos 

países mais ricos em oleaginosas, as quais possuem não só composições químicas usuais, 

como também óleos diferenciados que tem suas cadeias já funcionalizadas, permitindo obter 

facilmente inúmeros insumos químicos de alto valor agregado (Pinto & Suarez, 2013). A 

Tabela 2.1 mostra as principais oleaginosas cultivadas no Brasil. 

 

Tabela 2.1 - Produção, área plantada e potencialidade de produção de óleo vegetal  

(IBGE,2006 apud STCP, 2006). 

Oleaginosa Produção (t) 
Área plantada 

(ha) 

Teor de óleo 

(%) 

Possibilidade de 

produção de óleo bruto 

(10³L) 

Soja 49.549.941 21.601.340 18 8.918,90 
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Algodão 3.789.480 1.159.677 15 569,7 

Palma 909.285 87.553 20 181,8 

Amendoim 236.488 105.434 39 92,2 

Mamona 138.745 176.090 50 69,3 

Girassol 66.000 45.600 42 27,7 

Babaçu 118.723 - 6 7,1 

 

A gordura animal também constitui uma matéria-prima na obtenção de biodiesel. 

Entre esse tipo de triglicerídeo, pode-se citar: o sebo bovino, os óleos de peixes, o óleo de 

mocotó, a banha de porco. Os óleos e gorduras residuais gerados de processamentos 

industriais, comerciais e domésticos, também podem ser usados para essa finalidade. Araújo 

et al. (2013) avaliaram métodos de produção de biodiesel a partir de diferentes tipos de óleo 

de cozinha usado, em que foram analisados os benefícios econômicos em comparação a óleos 

virgens indicando reduções de até 45% dos custos diretos da produção mesmo com os custos 

adicionais de pré-tratamento.  

 

2.1.2 - Semente de melão 

 

O melão (Cucumis melo L.) é o fruto do meloeiro, planta rasteira de origem asiática, 

muito apreciado e de grande popularidade no Brasil e no mundo. O fruto é geralmente 

consumido in natura como ingrediente de saladas de frutas ou na forma de suco. 

 

 

Figura 2.3 – Melão amarelo (Cucumis melo l.). 

 

Entre as condições ambientais que favorecem o cultivo de melão, a temperatura é o 

principal fator, desde a germinação das sementes até a qualidade final do produto. Para uma 
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boa produtividade a cultura precisa de temperaturas elevadas na faixa de 298 K a 308 K, 

durante todo seu ciclo de desenvolvimento. O aumento gradativo da temperatura, dentro de 

certos limites, faz com que a polpa de melão torne-se mais doce e sua maturação seja mais 

rápida e completa. Sob baixas temperaturas (288 K a 292 K) a ramificação do meloeiro é 

afetada resultando em plantas pouco desenvolvidas e baixa produtividade. As condições 

climáticas existentes no Nordeste brasileiro favorecem o desenvolvimento e produção da 

cultura do melão com possibilidade de plantios e colheitas durante o ano todo, com limitações 

apenas nas localidades onde há grande precipitação pluviométrica em determinados períodos 

do ano (Costa et al., 2001). A Tabela 2.2 apresenta a composição nutritiva do melão em 100g 

de polpa. 

 

Tabela 2.2 - Composição nutritiva do melão em 100g de polpa (Robinson & Decker – 

Walters, 1997 apud Costa et al., 2001). 

Composição Conteúdo Composição Conteúdo 

Água 83,0% Riboflavina 0,02 mg 

Calorias 62,0 Kcal Niacina 0,50 mg 

Proteínas 0,60 g Cálcio  10,0 mg 

Gorduras 0,10 g Fósforo 12,0 mg 

Carboidratos 15,70 g Sódio 9,0 mg 

Fibra 0,30 g Magnésio 13,1 mg 

Vitamina A 1540 UI Potássio 188 mg 

Vitamina C 16,0 mg Ferro 0,30 mg 

Tiamina 0,03 mg Zinco 0,13 mg 

 

A atividade do cultivo do melão no Nordeste brasileiro consiste num agronegócio 

essencial para a economia dessa região devido à geração de recursos e emprego. A Tabela 2.3 

apresenta os maiores produtores mundiais de melão, estando o Brasil em décima primeira 

posição. 

 

Tabela 2.3 - Área, produção e rendimento de melão nos principais  países produtores (IBGE, 

2009 apud EMBRAPA, 2010). 

Países Área (ha) Produção (t) Rendimento (t/ha) 

China 556531 13652590 24,53 
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Turquia 103000 1770000 17,18 

Irã 80000 1230000 15,38 

Estados Unidos 47000 1150000 24,47 

Espanha 38600 1141900 29,58 

Marrocos 24245 734265 30,28 

Índia 31500 645000 20,48 

Egito 23500 550000 23,4 

México 21499 543336 25,27 

Itália 22109 512247 23,17 

Brasil 21576 495323 22,96 

Mundo 1275887 26809823 21,01 

:  

No ano de 2012, o Nordeste do Brasil respondeu por 95,11% da produção do País, 

sendo o Estado do Rio Grande do Norte líder na produção nacional e dentre os municípios 

produtores Mossoró se apresenta em primeiro lugar (IBGE, 2012). A Tabela 2.4 apresenta o 

ranking descendente dos Estados produtores de melão no Brasil. 

 

2.4 - Quantidade de melão produzido por Estado (IBGE, 2012). 

Unidade da federação Quantidade produzida ( 10
3
 kg) 

Rio Grande do Norte 260.782 

Ceará 219.309 

Bahia 34.719 

Rio Grande do Sul 20.674 

Pernambuco 16.794 

Piauí 14.502 

Paraná 3.935 

Mato Grosso 1.193 

Tocantins 1.134 

Alagoas 1.050 

Santa Catarina 423 

Amazonas 400 

Rio de Janeiro 130 

Maranhão 106 
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São Paulo 100 

Mato Grosso do Sul 100 

Pará 35 

 

O melão é rico em elementos minerais como potássio, sódio e fósforo. Estudos da 

literatura mostram que muitos subprodutos de origem agroindustrial possuem compostos 

fenólicos com potencial aplicação como antioxidante em alimentos (Torres et al., 2002). 

A valorização do melão deve-se basicamente a sua polpa, no entanto, as sementes 

possuem diferentes componentes na sua composição que pode lhe empregar um destino além 

do descarte. Malacrida et al. (2007) determinaram a composição centesimal das sementes do 

melão amarelo conforme apresentada na Tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5 - Composição centesimal das sementes de melão amarelo (Malacrida et al., 2007). 

Componentes Quantidade (%) 

Umidade   5,6 ± 0,1 

Lipídios  25,2 ± 0,6 

Proteínas  20,1 ± 0,9 

Cinzas  3,2 ± 0,2 

Fibras  30,0 ± 0,4 

Carboidratos  15,8 ± 1,1 

 

Nesse mesmo estudo, foi encontrada uma concentração de compostos fenólicos totais 

de 20,90 mg de equivalentes de ácido gálico por grama de extrato.  

Melo et al. (2000) estudaram sementes de melão híbrido AF-522, em grande parte 

cultivadas na região Nordeste do Brasil. Foi identificado percentual lipídico 30,8% e proteína 

de 14,9%; a partir de uma análise por cromatografia gasosa foi revelada a presença de 24 

ácidos graxos do óleo extraído com uso de hexano. 

Apesar das sementes não terem aplicação industrial, é importante a sua utilização e 

reconhecendo seu teor lipídico, o seu aproveitamento como oleaginosa na produção de 

biocombustível. 
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2.1.3 - Metanol vs. Etanol 

 

Metanol e etanol são compostos orgânicos da classe dos álcoois, são caracterizados 

pela presença de uma hidroxila ligada aos radicais hidrocarbonetos metil e etil, 

respectivamente.  

Álcoois simples como o metanol, etanol, propanol e butanol, podem ser usados na 

reação de transesterificação sendo o metanol mais utilizado por razões de natureza física e 

química (cadeia curta e polaridade) (BiodieselBr, 2006). 

No Brasil, o uso de etanol para produção de biodiesel torna-se mais vantajoso devido à 

autossuficiência do país em etanol, o que torna o processo independente do petróleo e fazendo 

com que o biodiesel obtido seja um produto totalmente agrícola. Em escala industrial, o 

biodiesel obtido pela rota etílica proporciona uma maior geração de emprego e a redução da 

importação de diesel consumido no Brasil (Ferrari et al., 2005). O uso do etanol ainda 

apresenta a vantagem de ser renovável e menos tóxico quando comparado ao metanol (Silva, 

2005). 

O metanol é atualmente o álcool mais usado na produção de biodiesel, sua cadeia 

carbônica curta facilita a reação de transesterificação, obtendo-se maiores rendimentos por ser 

mais reativo. Financeiramente é mais barato que o etanol. A escolha do álcool se dá de acordo 

com a disponibilidade e o objetivo a ser atingido (Ardila, 2009). A Tabela 2.6 reúne as 

principais vantagens e desvantagens dos álcoois mais usados na produção de biodiesel. 

 

Tabela 2.6 - Comparação das rotas metílica e etílica no processo de transesterificação  

(Poledna, 2005 apud Ardila, 2009). 

Metanol Etanol 

Pode ser produzido a partir da biomassa, 

porém é tradicionalmente um produto fóssil. 

Se for feito a partir da biomassa (como é o 

caso de quase toda totalidade da produção 

brasileira), produz um combustível 100% 

renovável. 

Consumo de metanol cerca de 45% menos que 

do etanol anidro. 

Dependendo do preço da matéria-prima, os 

custos de produção de biodiesel etílico podem 

ser até 100% maiores que o metílico. 
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Equipamentos de processo da planta com rota 

metílica cerca de 1/4 do volume dos 

equipamentos para a rota etílica, para uma 

mesma produtividade e mesma qualidade. 

Apresenta azeotropia, quando misturado em 

água. Com isso, sua desidratação requer 

maiores gastos energéticos e investimentos 

com equipamentos. 

Mais reativo. 
Os ésteres etílicos possuem maior afinidade à 

glicerina, dificultando a separação. 

Para uma mesma taxa de conversão (e 

mesmas condições operacionais), o tempo de 

reação utilizando metanol é menos da metade 

do tempo quando se emprega etanol. 

Produção alcooleira no Brasil já está 

consolidada. 

Considerando a mesma produção de biodiesel, 

o consumo de vapor na rota metílica é cerca 

de 20% do consumo da rota etílica, e o 

consumo de eletricidade é menos da metade. 

Produz biodiesel com maior índice de cetano 

e maior lubricidade, se comparado ao 

biodiesel metílico. 

É mais volátil, apresentando maior risco de 

incêndios (chama invisível). 
Apresenta menor risco de incêndios. 

É bastante tóxico. Não é tóxico como o metanol. 

Transporte controlado pela polícia federal, por 

se tratar de matéria-prima para produção de 

drogas. 

Gera ainda mais ocupação e renda no meio 

rural.  

 

 

2.2 – Biodiesel 

 

O óleo diesel é o produto oleoso mais abundante obtido na primeira fase de refino do 

petróleo bruto e leva esse nome em homenagem ao engenheiro mecânico Rudolf Christian 

Karl Diesel (18 de Março de 1858, Paris – 30 de Setembro de 1913, Canal da Mancha), que 

desenvolveu um motor a combustão de pistões que explorava de forma controlada os efeitos 

de uma reação química. O fenômeno natural acontece, quando o oxigênio puro e óleo 

misturam-se causando uma explosão. Para conseguir que a reação movimentasse uma 

máquina, foram desenvolvidos diversos outros inventos como bombas e bicos injetores, 

elaborados sistemas de múltiplas engrenagens e outros acessórios controladores de pressão os 
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quais atuassem precisamente na passagem do êmbolo do pistão no ângulo de máxima 

compressão (Clube do Diesel, 2007). 

O biodiesel é um substituto natural desse diesel derivado do petróleo, que pode ser 

produzido a partir de fontes renováveis como óleos vegetais, gorduras animais e óleos 

utilizados para frituras de alimentos (Ramos et al., 2003). A produção do biodiesel passa pelo 

processo de transesterificação de óleos in natura. Alguns autores consideram a produção do 

biocombustível como sendo o resultado de ações que visam a substituir o diesel como matriz 

energética: óleos vegetais in natura puros ou misturados, bioóleos produzidos a partir de 

conversão catalítica de óleos vegetais e microemulsões. 

A grande compatibilidade do biodiesel com o diesel o caracteriza como uma 

alternativa capaz de atender à maior parte de veículos à diesel já existentes no mercado, sem 

qualquer alteração tecnológica nos motores dos automóveis. Já outros combustíveis 

“ecologicamente corretos” como óleos in natura, microemulsões, gás natural e biogás 

necessitam de um investimento tecnológico adaptando os motores, para que estes continuem 

tendo o mesmo desempenho (Laurindo, 2003 apud Ramos et al., 2003). 

Sob o ponto de vista econômico, o biodiesel institui um balanceamento favorável na 

balança comercial do Brasil, uma vez que o diesel é o combustível mais consumido no nosso 

país, sendo necessário, inclusive, importar parte deste derivado do petróleo anualmente. 

Assim a substituição do diesel pelo biodiesel faz diminuir as frações de importação, 

contribuindo para o superávit (NOGUEIRA E PIKMAN, 2002 apud RAMOS et al., 2003). 

Nas questões ambientais, a substituição do diesel pelo biodiesel faz diminuir as 

emissões de gases poluentes na atmosfera, contribuindo assim para a diminuição do efeito 

estufa e, a longo prazo, para a melhoria na qualidade de vida da humanidade. Assim para 

Gallo, 2003 apud Ramos, 2003, a adição do biodiesel ao diesel, acaba melhorando as 

características desse combustível fóssil, uma vez que diminui os ruídos do motor e aumenta a 

eficiência da combustão através do aumento níveis do cetano. 

 

2.2.1 - Processos na produção de biodiesel 

 

As etapas operacionais necessárias para produção de biodiesel através da 

transesterificação, desde a preparação da matéria-prima até a obtenção dos produtos finais, 

estão apresentadas no fluxograma descrito na Figura 2.4. 
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Figura 2.4 - Fluxograma do processo de produção de biodiesel (Parente, 2003). 

 

2.2.1.1 - Preparação da matéria-prima 

 

A matéria-prima deve estar em condições que garantam o rendimento máximo da 

reação. O tratamento se faz necessário dependendo da natureza e condições da matéria-prima. 

O ideal é que o material graxo tenha baixa umidade e acidez. 

Teor de umidade e acidez altos podem levar a formação de sabão e reduzir o 

rendimento da reação. Para prevenir esse tipo de problema é comum realizar processos como 

secagem e esterificação da matéria-prima. 

O processo de esterificação consiste em uma reação reversível na qual um ácido 

carboxílico reage com álcool e produz éster e água. Essa reação é acelerada com o uso de 

catalizador ácido. 
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Figura 2.5 - Reação de esterificação dos ácidos graxos. 

 

O índice de acidez está relacionado ao grau de degradação da matéria-prima, assim a 

esterificação é indicada para óleos ou gorduras com índices de acidez superiores a 3 

mgKOH/g, nessa reação os ácidos graxos livres (AGL) serão convertidos em ésteres 

reduzindo a acidez  (Zhang, 2003 apud Da Silva & Neto, 2013). 

 

2.2.1.2 - Reação de transesterificação 

 

A transesterificação, também conhecida como alcoólise, consiste na reação de um 

lipídio com um monoálcool de cadeia curta, na presença de um catalisador, resultando na 

produção de uma mistura de ésteres alquílicos de ácidos graxos e glicerol. Na estequiometria 

da reação, são necessários três mols do álcool para cada mol de triglicerídeo, no entanto, 

devido à reversibilidade é necessário usar excesso de álcool para aumentar o rendimento na 

obtenção dos ésteres. O mecanismo da reação de transesterificação ocorre em três etapas em 

que são formados os ésteres desejados, diglicerídeos e monoglicerídeos como intermediários 

(Meneghetti et al., 2013). 

As etapas da reação estão apresentadas na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 - Etapas da reação de transesterificação (Meneghetti et al., 2013). 

 

Podem ser usados diversos tipos de catalizadores para acelerar a reação, entre os quais 

estão os catalizadores heterogêneos, alcalinos, ácidos, enzimáticos. Na maioria dos casos é 

usada a catálise alcalina na reação de transesterificação, pois favorece uma alta conversão 

além de ser mais fácil de manipular e menos corrosiva quando comparada a catálise ácida. 

Entre as bases mais empregadas estão o hidróxido de sódio (NaOH) e hidróxido de potássio 

(KOH) (Freedman et al., 1986). 

A Figura 2.7 mostra o mecanismo da reação de transesterificação catalisada por base. 
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Figura 2.7 - Mecanismo de transesterificação catalisada por base. 

 

Inicialmente ocorre a reação entre a base e o álcool produzindo o alcóxido e a base 

protonada. Posteriormente, o alcóxido faz ataque nucleofílico à carbonolina do triglicerídeo e 

gera um complexo intermediário tetraédrico a partir do qual são formados um ânion do 

diglicerídeo e o éster monoalquílico. O catalisador é então desprotonado, formando o 

diglicerídeo que irá reagir com outra molécula de álcool, iniciando outro ciclo. Esse 

mecanismo ocorre até praticamente todos os tri-, di- e monoglicerídeos sejam transformados 

em ésteres alquílicos e glicerol. 

 

2.2.1.3 - Separação de fases 

 

O produto da reação de transesterificação é constituído por duas fases, a fase mais 

densa composta de glicerina, excessos de álcool, catalisador remanescente e impurezas da 

matéria-prima; na fase menos densa estão os ésteres alquílicos também impregnados de 

impurezas. A separação dessas duas fases se dá geralmente por decantação e/ou 

centrifugação. 

A glicerina pode ser empregada em diversos setores industriais como farmacêutico, 

têxtil, cosmético, alimentar; sua aplicação está relacionada com importantes propriedades 
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físico-químicas como não toxidade, ausência de cor e odor (ULLMANN’S, 2001). A glicerina 

bruta obtida na reação de transesterificação já constitui um produto vendável, no entanto sua 

valorização para comercialização é maior quando esse produto é purificado. O processo de 

purificação da glicerina é feito por destilação a vácuo, obtendo-se um produto límpido e 

transparente (Parente, 2003). Na Figura 2.8 é mostrada a glicerina pura e a glicerina com 

impurezas. 

 

 

Figura 2.8 - Glicerina: a) estrutura química; b) glicerina pura; c) glicerina com impurezas. 

 

Os ésteres obtidos devem ser lavados e desumidificados posteriormente. O biodiesel 

purificado deve estar dentro das especificações das normas técnicas estabelecidas para o 

biodiesel como combustível. 

Na Europa a normalização dos padrões para o biodiesel é estabelecida pelas normas 

DIN 14214 e nos Estados Unidos a normalização segue os padrões estabelecidos pela ASTM 

D-6751. No Brasil ainda não existe uma norma técnica própria para as especificações do 

biodiesel, previamente a ANP estabeleceu uma resolução técnica, Nº 14 de 2012, com normas 

constantes como parâmetros básicos para especificação do biodiesel no Brasil (Anexo I). 

 

2.3 - Fundamentos termodinâmicos 

 

2.3.1 - Equilíbrio e estabilidade 

 

Naturalmente os sistemas tem tendência ao equilíbrio. Equilíbrio termodinâmico 

corresponde ao estado em que as propriedades macroscópicas de um sistema não mudam com 

o tempo, o sistema torna-se uniforme se modificando apenas, se ocorrer interações com a 

vizinhança (Smith et al., 2007).  
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De acordo com Meireles & Pereira (2013) os equilíbrios que ocorrem na natureza 

podem ser classificados em quatro tipos: Estável, instável, metaestável e neutro. 

O estado de equilíbrio estável ocorre quando o sistema sofre uma perturbação 

aumentando sua energia potencial e retorna ao seu estado original, onde a energia potencial é 

menor. Esse tipo de equilíbrio pode ser exemplificado na Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 - Representação do estado de equilíbrio estável (Meireles & Pereira, 2013). 

 

O corpo esférico sendo deslocado atingirá posições mais elevadas aumentando a 

energia potencial. Como os sistemas tendem ao estado de menor energia potencial, a esfera 

tende a permanecer na posição em que se encontra. 

O equilíbrio é instável quando uma pequena perturbação é capaz de alterar seu estado 

original deslocando para uma posição de menor energia potencial. Estes sistemas tendem a se 

deslocar completamente da posição inicial. 

 

 

Figura 2.10 - Representação do estado de equilíbrio instável (Meireles & Pereira, 2013). 

 

A Figura 2.10 ilustra o equilíbrio instável, estando o corpo esférico na posição de 

máxima energia potencial, um deslocamento da esfera causará redução da energia potencial e 

o sistema irá se afastar completamente da posição original. 

O equilíbrio é considerado metaestável quando o sistema sofre uma pequena 

perturbação e volta ao seu estado inicial, porém se a perturbação for grande, o sistema se 

afastará definitivamente da posição de equilíbrio metaestável. 
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Figura 2.11 - Representação do estado de equilíbrio metaestável (Meireles & Pereira, 2013). 

 

No estado de equilíbrio neutro o sistema se modifica com qualquer perturbação e a 

energia potencial não sofre alteração. 

 

 

Figura 2.12 - Representação do estado de equilíbrio neutro (Meireles & Pereira, 2013). 

 

A partir de restrições feitas ao sistema é possível estabelecer critérios de equilíbrio e 

estabilidade. 

Partindo de um sistema fechado com um determinado número de espécies e fases, em 

um estado inicial de não equilíbrio e sofrendo mudanças irreversíveis. Considerando o sistema 

e a vizinhança em equilíbrio mecânico e térmico, pode-se inferir a variação de entropia como 

sendo: 

 

      
     
    

 
   

 
                                                                                                                             

 

De acordo com a segunda lei da termodinâmica, nenhum processo com diminuição da 

entropia total é possível, a variação de entropia é sempre positiva, aproximando-se de zero 

como um limite quando o processo se torna reversível. Expressando esse conceito em equação 

temos: 

 

                                                                                                                                                    

 

Substituindo a Equação (2.1) na Equação (2.2), obtemos: 
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Analisando um sistema fechado com temperatura e pressão uniformes, aplicando a 

primeira e segunda lei da termodinâmica, temos: 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                               

 

Substituindo a Equação (2.3) na (2.5) e rearranjando, tem-se: 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                            

 

Uma particularidade da Equação (2.7) é quando se tem um sistema isolado, onde a 

energia interna e o volume são constantes, obtém-se: 

 

                                                                                                                                                        

 

A Equação (2.7), usada em processos a temperatura e pressão constantes, pode ser 

reescrita como mostrado abaixo: 

 

     
                                                                                                                         

                                                                                                                                     

 

Como a energia de Gibbs é definida a partir de propriedades termodinâmicas 

primárias:  

 

                                                                                                                        

 

Combinando as Equações (2.10) e (2.11), obtém-se: 
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De acordo com a Equação (2.12) obtida, processos irreversíveis a temperatura e 

pressão constantes ocorrem na direção da minimização da energia de Gibbs. Como a equação 

obtida é uma função decrescente, o critério de estabilidade é dado por      , que 

representa o ponto de mínimo da função. 

Como mostrado na Figura 2.13, a curva 1 representa uma mistura binária homogênea, 

enquanto a curva 2 ilustra uma mistura de miscibilidade parcial, onde entre os pontos A e B 

ocorre a formação de duas fases. A linha preenchida entre os pontos A e B representa a fase 

homogênea; a linha tracejada corresponde à separação em duas fases. Dessa forma, a situação 

representada pelo ponto b corresponde ao sistema mais estável pelo fato da energia de Gibbs 

ser menor em relação ao ponto a. 

 

 

Figura 2.13 - Energia de Gibbs em mistura de completa miscibilidade (1) e de miscibilidade 

parcial (2) (Sandler, 1998). 

 

2.3.2 - Equilíbrio líquido-líquido 

 

Quando substâncias líquidas são misturadas numa certa faixa de composição, pode 

ocorrer a formação de duas fases líquidas ao invés de apenas uma. Nesse caso, isso ocorre 

devido à estabilidade do estado bifásico ser maior que o estado monofásico. Se as fases do 

sistema bifásico estão em equilíbrio termodinâmico, diz-se que o sistema está no equilíbrio 

líquido-líquido (ELL) (Smith et al., 2007). 

Um sistema estando em equilíbrio requer igualdade de todos os potenciais que podem 

causar mudanças. 
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Partindo da energia de Gibbs para um sistema aberto, a equação torna-se função 

também do número de mols das espécies químicas presentes, uma vez que matéria pode entrar 

e sair do sistema. 

 

      [
     

  
]
   

   [
     

  
]
   

   ∑[
     

   
]
      

   
 

                                           

 

A última parcela da equação recebe um símbolo próprio, que por definição, 

corresponde ao potencial químico da espécie i. 

 

   [
     

   
]
      

                                                                                                                                  

 

Substituindo o potencial químico e substituindo as derivadas parciais por      e 

      na Equação (2.13), obtemos: 

 

                    ∑     
 

                                                                                         

 

Para um sistema fechado bifásico em equilíbrio, estando cada fase aberta uma para 

outra podendo ocorrer transferência de massa entre as fases, a Equação (2.15) é aplicada para 

cada fase. Então: 

 

                       ∑  
    

 

 

                                                                                

                       ∑  
 
   

 
                                                                               

 

 

 

No equilíbrio, temperatura e pressão são uniformes, e a equação da energia de Gibbs 

total para o sistema binário é: 

 

                    ∑  
    

 

 

 ∑  
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Para um sistema fechado, a energia de Gibbs também é descrita sem os termos dos 

potenciais químicos, logo: 

 

∑  
    

 

 

 ∑  
 
   

 

 

                                                                                                                  

 

As variações dos números de mols da espécie i ocorrem em virtude da transferência de 

massa entre as fases, então pela conservação da massa temos: 

 

   
      

 
                                                                                                                                             

 

Substituindo a igualdade acima e rearranjando a Equação (2.19), obtemos: 

 

∑(  
    

 
)   

   

 

                                                                                                                           

 

Para que a Equação (2.21) seja zero, o termo entre parênteses deve ser nulo, logo: 

 

  
    

 
                                                                                                                                                

  
    

 
                                                                                                                                                      

 

Assim, para fases em equilíbrio, o potencial químico de cada espécie é o mesmo em 

todas as fases. 

Numa solução de líquidos, o potencial químico pode ser definido em função da 

fugacidade como descrito na Equação (2.24): 

 

          ̂                                                                                                                                           

 

em que  ̂  é a fugacidade da espécie em solução. 

Obedecendo ao critério de equilíbrio da igualdade dos potenciais químicos, baseado na 

Equação (2.24), surge um critério de equilíbrio alternativo, no qual para fases em equilíbrio a 

fugacidade de cada espécie constituinte é a mesma em todas as fases.  
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 ̂ 
   ̂ 

 
                                                                                                                                                      

 

Introduzindo os coeficientes de atividade, a igualdade torna-se: 

 

  
   

   
    

 
  
 
  
 
                                                                                                                                 

 

Para a espécie pura existindo como líquido na temperatura do sistema, a fugacidade é 

igual em todas as fases, assim: 

 

  
   

    
 
  
 
                                                                                                                                            

 

Na indústria, é comum a existência de processos onde ocorre transferência de massa 

entre substâncias, fazendo-se necessário o conhecimento de equilíbrio de fases para análise, 

otimização e simulação de processos. 

O conhecimento do equilíbrio de fases é muito importante no processo de produção do 

biodiesel, uma vez que nesse processo a etapa de purificação trabalha-se no equilíbrio de duas 

fases imiscíveis, uma rica em biodiesel outra rica em glicerol. 

Carmo et al. (2014) avaliaram modelos de coeficiente de atividade ideal para 

modelagem e simulação de equilíbrio líquido-líquido em sistemas ternários contendo 

biodiesel + glicerol + álcool. Os dados experimentais de 34 sistemas diferentes (27 para o 

biodiesel + glicerol + álcool e 7 para o oleato de metilo + glicerol + metanol ) foram 

utilizados para a estimativa de parâmetros e avaliar quatro dos principais modelos de 

coeficiente de atividade, sendo eles: ASOG, UNIFAC, UNIFAC - ELL e UNIFACDortmund. 

A melhor representação do sistema seguiu a ordem: UNIFACDortmund > ASOG > UNIFAC 

- LLE > UNIFAC > UNIQUAC > NRTL. 

Basso et al. (2014) estudaram o comportamento do equilíbrio líquido-líquido de 

sistemas contendo água + etanol + biodiesel obtido de três variedades (crambe , nabo 

forrageiro e óleo de polpa de macaúba). O biodiesel e a água eram quase imiscíveis, o etanol 

se distribuiu em ambas as fases, mas apresentou uma maior afinidade para a fase rica em 

água. Os modelos termodinâmicos NRTL e UNIQUAC, adequados para descrever sistemas 

de ELL, foram usados nesse trabalho resultando um desvio médio variando de 0,49 % para o 

modelo NRTL e 1,29 % para o UNIQUAC. 
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Mesquita et al. (2012) obtiveram dados experimentais de equilíbrio líquido-líquido 

para o sistema biodiesel de algodão - etanol - glicerol nas temperaturas 20, 40 e 60°C. As 

curvas binodais e as tie lines foram determinadas através de medições de densidade. Foram 

determinados os coeficientes de seletividade e de distribuição e os dados experimentais foram 

correlacionados usando o modelo NRTL. Observou-se que o efeito na faixa de temperatura 

estudada é desprezível e que o modelo termodinâmico foi capaz de reproduzir bem os dados 

experimentais. 

França (2008) estudou técnicas de separação para as misturas biodiesel de mamona - 

glicerol - metanol e biodiesel de mamona - glicerol - etanol. Para o sistema ternário com 

metanol, os dados de solubilidades foram levantados na temperatura de 25°C e para o sistema 

com etanol foram obtidos dados experimentais nas temperaturas de 25 e 60°C. Observou-se 

um aumento de solubilidade com aumento da temperatura e o tipo de álcool exerceu 

influência na solubilidade na fase rica em glicerol para os sistemas estudados. A técnica usada 

para obtenção dos dados de equilíbrio foi baseada na análise da densidade da mistura. 

 

2.3.3 - Diagramas ternários 

 

Segundo Treybal (1981) a concentração e as quantidades das substâncias envolvidas 

em sistemas de equilíbrio envolvendo três componentes, podem ser representadas através de 

um sistema de coordenadas num triângulo equilátero chamado diagrama ternário. Os dados de 

equilíbrio líquido-líquido são, geralmente, representados por esse tipo de gráfico mostrado na 

Figura 2.14. 
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Figura 2.14 - Leitura de um diagrama ternário (Fonte: Autora). 

 

As distâncias do ponto P aos lados do triângulo correspondem às frações molares (ou 

mássicas) dos componentes. Os vértices dos triângulos representam os componentes puros e 

os lados representam as misturas binárias dos componentes que aparecem nos dois vértices 

que compõem o lado. A adição ou remoção de um componente de uma dada composição 

(ponto no triângulo) é representada pelo movimento ao longo da linha que liga o ponto ao 

vértice correspondente ao componente. 

Sistema envolvendo três líquidos com um par parcialmente solúvel é o tipo mais 

comum. A representação desse tipo de sistema é ilustrado na Figura 2.15. 
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Figura 2.15 - Sistema ternário com um par parcialmente miscível (Treybal, 1981). 

 

Cada vértice do triângulo representa um componente puro. Qualquer ponto sobre um 

dos lados do triângulo representa uma mistura binária. O líquido C se dissolve completamente 

tanto em A quanto em B. A mistura binária AB é parcialmente solúvel, sendo a parte mais 

solúvel representada pela extensão da linha LK que são os pontos mais próximos dos vértices. 

A curva LRPEK é chamada de curva binodal ou curva de solubilidade, indica a separação da 

região monofásica da região bifásica abaixo da curva binodal. A mistura ternária no ponto M 

irá separar-se em duas fases, uma fase rica no componente A e outra, rica no componente B. 

Os pontos R e E representam as composições das fases em equilíbrio, e a linha que une esses 

pontos é denominada linha de amarração ou tie line. O ponto P é a última das tie lines e onde 

o valor de C é máximo na curva de solubilidade. 

A Figura 2.16 representa um sistema com dois pares parcialmente solúveis.  
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Figura 2.16 - Sistema ternário com dois pares parcialmente miscíveis (Treybal, 1981). 

 

De acordo com a Figura 2.15, A e C são completamente miscíveis entre si, enquanto 

os pares AB e BC apresentam solubilidade limitada. K e J são os pontos que representam a 

solubilidade mútua entre A e B, e os pontos H e L a solubilidade mútua entre B e C. As 

curvas KRH (rica em A) e JEL (rica em B) são as curvas de solubilidade, misturas que não 

estejam entre essas curvas formam soluções homogêneas. O ponto M está localizado na 

região de duas fases, sendo os pontos R e E as composições em cada fase no equilíbrio, a 

linha que une esses pontos é a tie line. 

Sistema com dois líquidos parcialmente solúveis e um sólido é apresentado na Figura 

2.17. 

 

 

Figura 2.17 - Sistema ternário com dois líquidos parcialmente miscíveis e um sólido (Treybal, 

1981). 
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De acordo com o diagrama mostrado acima, C (componente sólido) se dissolve no 

líquido A formando solução saturada até K e, se dissolve em B formando solução saturada até 

L. Misturas nas regiões AKDH e BLGJ são soluções homogêneas. As curvas KD e GL 

representam o efeito da solubilidade quando C é adicionado em A e B. A região de duas fases 

líquidas é delimitada pelos pontos HDGJ, a linha RME é uma tie line do sistema. Todas as 

misturas na região CDG formam três fases. 

 

2.4 - Modelos termodinâmicos 

 

O conhecimento do comportamento de misturas é muito importante na simulação e 

otimização de processos. Existem diversos modelos termodinâmicos que descrevem o 

comportamento de equilíbrio de fases através do cálculo do coeficiente de atividade, 

geralmente obtido a partir de um modelo para a energia livre de Gibbs. 

 

2.4.1 – Modelo de Van Laar 

 

As equações de Van Laar correspondem a um modelo de energia de Gibbs em excesso 

para descrever a não-idealidade. Van Laar considerou a mistura de dois líquidos a temperatura 

e pressão constantes, sem variação de volume e a entropia da mistura correspondendo a 

entropia da solução ideal (Prausnitz et al., 1999).  

A energia de Gibbs em excesso é dada por: 

 

                                                                                                                                       

 

Com as simplificações de Van Laar, obtém-se: 

 

                                                                                                                                                          

 

Os coeficientes de atividade do modelo de Van Laar são calculados através das 

Equações (2.30) e (2.31). 
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em que, a1, b1, a2 e b2 são propriedades dos componentes puros. 

  

2.4.2 – Modelo de Wilson 

 

O modelo de Wilson foi o primeiro a introduzir o conceito de composição local, em 

que, no interior de uma solução líquida, a composição macroscópica não corresponde à 

composição microscópica, ou seja, as moléculas dos dois componentes não se distribuem 

uniformemente na mistura líquida. A molécula 1 interage e é rodeada tanto pela molécula 1 

como pela 2, assim como a molécula 2 interage e é rodeada tanto pela molécula 2 como pela 

1.  

 

 

Figura 2.18 - Diferença de composição local. 
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Os cálculos dos coeficientes de atividade e os parâmetros de interação binária para um 

sistema binário estão descritos nas Equações (2.33) a (2.36). 
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Esse modelo representa bem a energia livre de Gibbs em excesso de muitas misturas, 

especialmente soluções polares. O modelo de Wilson ainda pode ser estendido para soluções 

multicomponentes.  

 

2.4.3 - Modelo NRTL 

 

O modelo NRTL se baseia na energia livre de Gibbs em excesso e é aplicado a 

sistemas de miscibilidade parcial ou total. De acordo com Prausnitz et al. (1999), assim como 

no modelo de Wilson, o conceito de composição local é aplicado ao modelo NRTL. 

A representação desse modelo para uma mistura binária está descrita na Equação 2.37: 

 

  

  
     [

      
        

 
      

        
]                                                                                              

 

Os parâmetros de interação binária da Equação (2.28), são calculados através das 

Equações (2.38) a (2.41). 
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Em que     é um parâmetro de energia característico de interação i-j; o parâmetro     

está relacionado com a não-aleatoriedade da mistura, ou seja, com o fato de que os 

componentes na mistura apresentam diferenças de composição local. 

Para o cálculo dos coeficientes de atividade, o modelo NRTL propõe as Equações 

(2.42) e (2.43). 
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Para sistemas fortemente não ideais, o modelo NRTL pode fornecer uma boa 

representação dos dados experimentais. Para o caso de sistemas ideais ou moderadamente 

ideias, o modelo NRTL não apresenta muita vantagem sobre os modelos Van-Laar ou 

Margules três sufixos. 

 

2.4.4 - Modelo UNIQUAC 

 

A equação UNIQUAC para a energia livre de Gibbs em excesso é formada por duas 

partes, uma combinatória e outra residual (Smith, 2007). 

 

  

  
 (

  

  
)
             

 (
  

  
)
        

                                                                                         

 

O termo combinatorial leva em conta o tamanho e a forma das moléculas, para seu 

cálculo são necessários dados apenas dos componentes puros; já a parte residual, depende das 

forças intermoleculares, o seu cálculo aparece parâmetros binários para cada par de 

moléculas. 

Para um sistema binário, as partes combinatorial e residual estão descritas nas 

Equações (2.45) e (2.46), respectivamente. 
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Em que z é o número de coordenação (z = 10); as frações segmentadas (  ), as frações 

de área (     
 ) e os parâmetros ajustáveis (       ), podem ser calculadas através das 

Equações (2.47) a (2.54): 
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Onde      e      são as energias características de interação e os parâmetros ri, qi e 

qi’ são constates da estrutura molecular para o componente puro. A constante r é referente ao 

volume da molécula, q é a constante referente a área superficial da molécula e q’ representa a 

área superficial para moléculas de água e álcoois. Então, para compostos com excessão da 

água e álcoois de cadeia curta, emprega-se a formulação original do modelo em que q = q’. 

O cálculo dos coeficientes de atividade do modelo UNIQUAC para mistura binária é 

descrito nas Equações (2.55) e (2.56). 
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Em que, 

 

   
 

 
                                                                                                                                  

   
 

 
                                                                                                                                 

 

O modelo UNIQUAC possui aplicabilidade numa variedade de misturas líquidas não-

eletrolíticas contendo componentes polares e não polares, incluindo sistemas de micibilidade 

parcial. 

Os modelos termodinâmicos NRTL e UNIQUAC são os mais usados na predição do 

ELL que envolve pares de substâncias parcialmente miscíveis. Por essa razão esses dois 

modelos foram usados na etapa de análises dos resultados do sistema ternário biodiesel de 

óleo de semente de melão + metanol + glicerina.  
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3 – Metodologia 

 

3.1 – Matéria-prima 

 

3.1.1 - Obtenção das sementes 

 

Os melões foram obtidos através de doações de comerciantes da CEASA - RN 

(Central de abastecimento do Rio Grande do Norte S.A.), oriundos de plantios das fazendas 

produtoras do polo fruticultor Assu - Mossoró. 

As sementes retiradas dos frutos foram lavadas para remoção de resíduos de polpa, em 

seguida passaram pelo processo de secagem em estufa (DeLeo, modelo A5SE) a 323 K por 24 

horas, para retirada do excesso de umidade. 

 

3.1.2 - Moagem e análise granulométrica 

 

As sementes foram trituradas para facilitar a extração do óleo ao aumentar a superfície 

para ação do solvente. A moagem foi realizada usando processador Arno BAC3. 

A separação dos grãos foi feita em peneiras vibratórias (Bertel, série Tyler 12.11), a 

abertura por polegada linear das peneiras usadas foi de 10, 24, 32 e 48 mesh, cada batelada 

teve duração de 10 minutos e intensidade de vibração 5.  A partir das massas retidas nas 

peneiras, pode-se calcular o diâmetro médio das partículas através do cálculo do diâmetro de 

Sauter como mostra a Equação (3.1). 

  

    
 

∑(
  
  
)
                                                                                                                                 

 

Em que: 

  : diâmetro médio de abertura das peneiras superior e inferior; 

  : fração de massa retida sobre cada peneira. 
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3.1.3 – Extração 

 

As sementes foram submetidas à extração semi-contínua em um extrator Soxhlet 

(Marconi, modelo MA 044/5/50), utilizando hexano (Quimex, lote A00118; Vetec Química 

Fina, lote 1100559; Êxodo Científica, lote H10619RA) como solvente orgânico. 

Para cada cartucho do Soxhlet foram pesadas 10 10
-3

 kg de sementes e medidos 

1 10
-4

 m³ de hexano no copo reboiler. As sementes eram empacotadas em cartuchos 

montados em papel de filtro qualitativo (J. Prolab, média dos poros 14 10
-6

 m). A 

temperatura do bloco foi programada em 363 K, em que se manteve uma média de 

gotejamento de 80 gotas por minuto.  

O tempo de extração contado a partir do momento que o solvente entra em ebulição 

foi de 7 horas. 

A mistura óleo e hexano foi separada em evaporador rotativo (Solab, modelo SL-126) 

a baixa pressão e temperatura do banho a 337 K. 

 

3.2 - Pré-tratamento do óleo da semente de melão 

 

3.2.1 - Índice de acidez  

 

O índice de acidez está relacionado à degradação da matéria-prima. Para tanto, essa 

análise se faz necessária como indicação de pré-tratamento ou não do material graxo. 

Foram pesadas 2 10
-3

 kg do óleo e adicionados 2,5 10
-5

 m³ de solução éter (Cromato 

Produtos Químicos, lote 1372.11/10) – álcool (Êxodo Científica, lote AE10700RA) (2:1 v/v) 

em frasco erlenmeyer de 1,25 10
-4

 m³. Adicionou-se 2 gotas do indicador fenolftaleína 

(Neon, lote 6711) e titulou-se com solução de hidróxido de sódio (Vetec Química Fina, lote 

1009504) 0,1 M até o aparecimento da coloração rósea (IAL, 2004). 

O índice de acidez foi calculado de acordo com a Equação 3.2. 

 

                        ⁄    
          

 
                                                                         

 

Em que v é o volume (mL) de solução de hidróxido de sódio 0,1 M gasto na titulação, 

f é o fator da solução de hidróxido de sódio e P corresponde à massa (grama) da amostra. 
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3.2.2 – Esterificação 

 

Para a reação de esterificação, inicialmente misturou-se óleo de semente de melão e 

metanol (J. T. Baker, lote K06C29) na razão mássica 1:1, mais o catalisador ácido sulfúrico 

(Vetec Química Fina, lote 1109109) sendo 1% da massa de óleo. A mistura foi colocada num 

becker em um sistema com rotação de 170 rpm e temperatura controlada em 333 K. O tempo 

de reação foi de 3 horas (Da Silva & Neto, 2013).   

A mistura reacional foi transferida para um balão de separação onde permaneceu em 

repouso por 6 horas para separação das fases. A fase inferior constituída por uma mistura de 

triglicerídeos e ésteres foi separada e lavada com água destilada a 353 K para remoção de 

metanol e ácido sulfúrico. 

 

3.3 - Obtenção do biodiesel 

 

3.3.1 - Transesterificação do óleo de semente de melão 

 

Para a reação de transesterificação seguiu-se a rota metílica. Foi colocado óleo em um 

becker e submetido a aquecimento. Ao atingir a temperatura da reação, foi adicionado a 

mistura álcool e catalisador (NaOH). O sistema permaneceu em agitação até a reação ser 

concluída.  

A mistura obtida da reação foi transferida para um balão de separação onde 

permaneceu em repouso por 24 horas. Na fase mais leve ficaram os ésteres metílicos e 

impurezas e a fase mais pesada constituiu-se de glicerina e impurezas. 

O biodiesel bruto foi submetido a lavagens com água destilada a 353 K para remoção de 

glicerina e impurezas remanescentes. O processo foi feito até o pH da água de lavagem ficar 

próximo de 7. Em seguida foi adicionado sulfato de sódio anidro ao biodiesel para adsorção 

de traços de água, sendo posteriormente filtrado à vácuo para retirada do sal. 

A Figura 3.1 apresenta o fluxograma da metodologia usada para obtenção do biodiesel 

desde a matéria prima até a purificação. 
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Figura 3.1 - Fluxograma para obtenção do biodiesel. 

 

A razão álcool:óleo foi de 9,7:1, a massa de catalisador usado foi de 0,5% da massa do 

óleo, a reação ocorreu na temperatura de 328 K durante 73 minutos (Rashid et al., 2011).  

 

3.3.2 – Cromatografia gasosa 

 

A identificação dos ésteres metílicos foi feita em cromatógrafo gasoso da Shimadzu, 

modelo GC-2010, acoplado a espectrômetro de massa da marca Shimadzu e modelo QP 2010. 

Usou-se uma coluna CP8751 de 30 m de comprimento, 2,3 10
-7

 m de espessura e 2,5 10
-4

 m 

de diâmetro interno. A temperatura da coluna foi programa de 423 K a 523 K. Hélio foi usado 

como gás de arraste a uma pressão constante de 1 10
5
  Pa e fluxo de 1,08 10

-6 
 m

3
 por 

minuto. 
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O programa computacional para caracterização dos perfis cromatográficos foi o 

LabSolutions versão 2.53SU1. A partir do perfil cromatográfico os ésteres foram 

quantificados usando o método de porcentagem de área. 

 

3.3.3 – Cálculos para o rendimento em biodiesel 

 

A partir do perfil cromatográfico da análise em CG/MS, pode-se calcular a massa 

molecular média do biodiesel usando a Equação (3.3) (Saad, 2006 apud Medeiros, 2011).   

 

            
∑                

∑      

                                                                                            

 

em que             é a massa molecular média do biodiesel;        é o percentual de 

composição de cada éster; e         é a massa molecular de cada éster. 

A massa teórica do biodiesel da reação de transesterificação é calculada de acordo 

com a Equação 3.4. 

 

            
                  

      

                                                                                             

 

            é a massa teórica do biodiesel obtido e       é a massa experimental do óleo 

(100,0 10-3 kg). A massa molecular média do óleo (      ) foi extraída da literatura o 

valor de 873,907 kg/kmol (Yant et al., 2008 apud Rashid et al. 2011). 

De posse dos valores da massa teórica e massa experimental do biodiesel, o cálculo da 

taxa de conversão é realizado usando a Equação 3.5. 

 

    
              

           
                                                                                                                      

 

 

 

3.4 - Dados de equilíbrio 
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3.4.1 - Curva binodal 

 

Os dados de equilíbrio foram determinados usando célula de equilíbrio com agitação 

magnética. A temperatura de operação foi de 298 K, sendo controlada por circulação de água 

de um banho termostatizado.  

Os pontos da curva binodal foram determinados por titulação (Gonzalez et al., 1986). 

Para o lado da curva rica em biodiesel, adicionou-se biodiesel e metanol na célula de 

equilíbrio em proporções mássicas formando uma massa total de 10 10
-3

 kg. Para o primeiro 

ponto foi pesado 1 10
-3

 kg de biodiesel e 9 10
-3

 kg de metanol, para o segundo ponto foi 

pesado 2 10
-3

 kg de biodiesel e 8 10
-3

 kg de metanol, e assim variando em 1 10
-3

 kg a 

massa de cada componente, os pontos foram determinados. A titulação para a fase rica em 

biodiesel foi realizada com glicerina (Dinâmica Química Contemporânea Ltda, lote 60890), 

adicionada à célula de equilíbrio gota a gota até o turvamento da solução caracterizando o 

ponto de separação de fases. 

Para a fase rica em glicerina, os pontos foram determinados titulando a mistura 

glicerina e metanol com biodiesel. Seguiu-se a mesma metodologia utilizada para obtenção 

dos pontos do lado da curva rica em biodiesel. 

 

3.4.2 - Linhas de amarração ou tie lines 

 

Foram selecionados pontos abaixo da curva binodal. Os pontos de fração mássica 

conhecida (pontos de mistura) foram preparados em amostras de 30 10
-3

 kg na célula de 

equilíbrio. A mistura ficou em agitação por 3 horas e em repouso por 12 horas a 298 K. 

Após o tempo de repouso foi possível visualizar as duas fases, das quais foram 

retiradas alíquotas para análise da densidade, utilizando Automatic DensityMeter DDM 2911 

da Rudolph Research Analytical, para cálculos das frações mássicas de cada fase. As amostras 

foram coletadas com o auxílio de seringa e agulha raquidiana como mostra a Figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Coleta de amostra da fase inferior. 

 

Para a quantificação das composições das fases em equilíbrio foram construídas 

curvas de calibração da fração mássica de cada componente versus a densidade. As curvas 

foram construídas com os pontos da curva binodal, onde a densidade da mistura foi medida no 

ponto de turvamento. 

Os dados de equilíbrio líquido-líquido do sistema ternário foram plotados usando o 

programa computacional Oringin 7.0. 

 

3.5 - Aplicação de modelos termodinâmicos 

 

A partir das composições das fases em equilíbrio obtidas experimentalmente, foram 

construídas novas linhas de amarração aplicando os modelos termodinâmicos NRTL e 

UNIQUAC usando o programa computacional Regress.  

Para estimativa dos parâmetros do modelo NRTL, de acordo com Prausnitz et al. 

(1999),     varia entre cerca de 0,2 e 0,47. Para fins de modelagem, nesse trabalho foi fixado 

o valor de        . 

O cálculo dos parâmetros r, q e q’ do modelo UNIQUAC foi determinado pelo método 

de contribuição de grupo através das Equações (3.6) e (3.7). 

 

   ∑  
   

 

                                                                                                                                             

   ∑  
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Em que i corresponde à espécie do sistema; k identifica os subgrupos; o termo 

  
   

corresponde ao número de subgrupos do tipo k em uma molécula da espécie i;    e    são 

os valores dos parâmetros UNIFAC referente ao volume relativo e área superficial relativa 

dos subgrupos. Para efeito de cálculo dos parâmetros, foi usado o éster majoritário da 

composição do biodiesel de óleo de semente de melão.  

Introduzindo os parâmetros previamente selecionados para os modelos e os dados 

experimentais das composições das fases em equilíbrio, o programa obtém parâmetros de 

interação binária que possam representar o sistema. O fluxograma do programa é apresentado 

na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 - Fluxograma do programa. 
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4 - Resultados e discussões 

 

4.1 - Preparação da matéria-prima 

 

4.1.1 - Análise granulométrica 

 

Na Tabela 4.1 é apresentada a massa das partículas retidas e a respectiva fração 

mássica do material retido em cada peneira, correlacionando com as aberturas por polegada 

linear (mesh) das peneiras e o diâmetro médio de cada partícula em m (di) 

 

Tabela 4.1 - Abertura das peneiras e massa retida. 

Mesh di ( 10
-3

 m) Massa retida ( 10
-3

 kg) xi 

10 2,0 1940,80 0,715 

24 1,355 570,15 0,210 

32 0,605 104,23 0,04 

48 0,4 81,97 0,03 

Fundo - 17,28 0,006 

 

O material que ficou retido na peneira de mesh 48 e o produto de fundo foram 

separados. Como essas partículas tem um diâmetro muito pequeno, durante a extração elas 

podem compactar ou formar caminhos preferenciais prejudicando o rendimento da extração. 

Então, para realizar a extração foi usada a mistura das sementes retidas nas peneiras de mesh 

10, 24 e 32.   

O valor do diâmetro médio de Sauter foi calculado de acordo com a Equação (3.1). A 

partir do diâmetro médio de abertura das peneiras superior e inferior (di) e da fração de massa 

retida sobre cada peneira (xi) apresentados na Tabela 4.1, o diâmetro de Sauter obtido foi de 

1,728 10
-3

 m. 

 

4.1.2 - Índice de acidez e esterificação 
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A reação de transesterificação é diretamente influenciada pela qualidade da matéria-

prima. 

O óleo extraído da semente de melão foi submetido a uma primeira análise do índice 

de acidez aplicando a Equação 3.2. O resultado da análise indicou um valor de IA = 4,62 mg 

KOH/g. Esse valor está acima do recomendado para reação de transesterificação, que deve ser 

menor que 3 mgKOH/g (Zhang, 2003 apud Da Silva & Neto, 2013). 

Para diminuição do índice de acidez foi realizada a esterificação do óleo. A Figura 4.1 

mostra a etapa da reação e a decantação. 

 

 

Figura 4.1 - a) reação de esterificação; b) separação da mistura de ésteres e triglicerídeos do 

álcool e catalisador. 

 

O óleo obtido da esterificação (Figura 4.2) foi submetido à análise do índice de acidez 

que forneceu o valor de IA = 0,33 mg KOH/g.  

A diminuição significativa do índice de acidez coopera para que durante a reação de 

transesterificação não ocorra reações paralelas, influenciado negativamente o rendimento na 

obtenção do biodiesel. 
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Figura 4.2 - Óleo de semente de melão após esterificação. 

 

4.2 - Processo de obtenção do biodiesel 

 

O sistema da reação de transesterificação está mostrado na Figura 4.3. Nessa condição, 

o metanol e o catalisador já foram adicionados ao óleo  e a temperatura e a rotação de mistura 

já estão estabilizadas. 

 

 

Figura 4.3 - Transesterificação do óleo da semente de melão. 
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Após a reação, o sistema seguiu para a etapa de separação de fases por decantação. A 

Figura 4.4 - a) mostra o sistema inserido no balão após o término da reação de 

transesterificação, sendo este um sistema homogêneo contendo glicerina, catalisador,  metanol 

e biodiesel. A Figura 4.4 - b) mostra a decantação após 24 horas, apresentando nitidamente 

uma fase superior rica em biodiesel e uma fase inferior rica em glicerina.  

 

 

Figura 4.4 - Separação de fases: a) instante inicial da decantação; b) formação das duas fases. 

 

O biodiesel colhido do balão de separação foi lavado com água destilada a 353 K para 

remoção de impurezas. A água foi adicionada ao balão, onde separava do biodiesel por 

decantação sendo recolhida e analisada seu pH. Foram necessárias 16 lavagens do biodiesel 

para que o pH da água de lavagem fosse reduzido de 10,50 a 7,67 (Anexo II). Adicionou-se 

sulfato de sódio anidro (Dinâmica Química Contemporânea Ltda, lote 55937) para extrair 

traços de água, em seguida o biodiesel foi filtrado para remoção do sal, constituindo a última 

etapa da purificação. 

O biodiesel obtido apresentou-se límpido, conforme observado na Figura 4.5. Esse 

produto da reação de transesterificação alcançou uma massa experimental de 85,05 10
-3

 kg.  
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Figura 4.5 - Biodiesel de óleo de semente de melão. 

 

4.2.1 – Taxa de conversão em ésteres metílicos 

 

A identificação e a quantificação dos ésteres presentes no biodiesel está mostrada na 

Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Perfil cromatográfico do biodiesel de óleo de semente de melão. 

Éster metílico Composição (%) 

Linoleato de metila 53,462 

(8E)-octadecenoato de metila 17,985 

Palmitato de metila 15,308 

Estearato de metila 13,244 

 

De acordo com o perfil cromatográfico e usando a Equação (3.3) obteve-se 291,69 

kg/kmol como massa molecular do biodiesel. 

Substituindo os valores da massa experimental do óleo e da massa molecular do óleo e 

biodiesel na Equação (3.4), obteve-se o valor de 100,13 10
-3

 kg para a massa teórica do 

biodiesel. 

Aplicando o resultado da Equação (3.4)  na Equação (3.5), a taxa de conversão em biodiesel 

foi de 84,94%, que corresponde à eficiência do processo.  
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O resultado de 84,94 % como taxa de conversão foi um valor aproximado também obtido por 

Rashid (2011), que produziu biodiesel a partir de óleo de semente de melão e obteve uma conversão 

de 86,00 % em biodiesel. Foram usadas as mesmas condições de temperatura, concentração de 

catalisador, razão molar óleo:álcool e tempo da reação de transesterificação desse estudo. 

Pensando em termos mais práticos e sua real aplicação, é possível estimar o quanto isso 

representa para a sociedade local e global. Sabendo que em 2012 o Rio Grande do Norte produziu 

260.782.000 kg de melão (IBGE, 2012) e exportou 54.056.370 kg (SECEX, 2012 apud IPECE,2012) 

dessa fruta, da quantidade que permaneceu em território nacional gerou-se aproximadamente 

3.106.324,598 kg de semente como resíduo industrial e doméstico. A extração do óleo contido nas 

sementes apresenta rendimento de 9,43% (Bezerra,2014), o que forneceria da quantidade de semente 

uma massa de 292.926,409 kg de óleo. Realizando a transesterificação de acordo com a metodologia 

descrita no item 3.3.1 tendo eficiência de 84,94%, obter-se-ia 248.811,692 kg de biodiesel a partir das 

sementes dos melões produzidos no RN em 2012. 

 

4.3 - Curva binodal 

 

Os pontos da curva binodal em fração mássica para o sistema ternário biodiesel de 

óleo de semente de melão + metanol + glicerina estão apresentados na Tabela 4.3. Os pontos 

experimentais da curva foram obtidos a 298 K. 

 

Tabela 4.3 - Frações mássicas dos componentes da curva binodal. 

wb wm wg 

0,1916 0,7724 0,0361 

0,2928 0,6827 0,0245 

0,3939 0,5818 0,0243 

0,4906 0,4910 0,0185 

0,5897 0,3919 0,0184 

0,6901 0,2975 0,0124 

0,7891 0,1985 0,0124 

0,8878 0,0998 0,0124 

0,1355 0,7723 0,0922 
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0,0576 0,7509 0,1915 

0,0420 0,6701 0,2878 

0,0172 0,5889 0,3938 

0,0256 0,4864 0,4880 

0,0172 0,3934 0,5894 

0,0087 0,2971 0,6942 

0,0255 0,1946 0,7799 

0,0173 0,0985 0,8843 

 

Os pontos foram plotados usando o programa Origin 7.0, a Figura 4.6 mostra a curva 

de solubilidade obtida. 

 

 

Figura 4.6 - Curva binodal do sistema biodiesel de óleo de semente de melão + metanol + 

glicerina, a T = 298 K e P = 1,013 10
5
 Pa. 
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A curva binodal apresentou um comportamento bem caracterizado e demarcou uma 

grande região de duas fases, identificada pela área localizada abaixo da curva. Foram 

repetidos alguns pontos da curva binodal, indicando um desvio médio de 0,0096.  

Os pontos obtidos experimentalmente foram comparados com dados obtidos por Silva 

(2011) que fez medidas experimentais de equilíbrio de fases de sistemas envolvidos na 

produção do biodiesel de óleo de soja.  

 

 

Figura 4.7 - Comparação de curvas de solubilidade: ■ - Biodiesel de óleo de semente de 

melão + metanol + glicerina a 298 K; ● – Biodiesel de óleo de soja + metanol + glicerina a 

298 K. 

 

Comparando as curvas plotadas na Figura 4.7, observa-se que o comportamento da 

curva de solubilidade do sistema com biodiesel de óleo de semente de melão se assemelha 

com os dados do sistema ternário com biodiesel de óleo de soja. Sabendo que as composições 

do óleo de soja e do óleo de semente de melão apresentam similaridade em teores de ácidos 

graxos, sendo o ácido linoleico o ácido majoritário em ambos os materiais graxos, o que pode 

ter influenciado na concordância dos dados de solubilidade. 

O biodiesel de óleo de soja hoje é considerado uma referência em termos de produção 

e utilização desse combustível. A semelhança da curva de solubilidade dos sistemas de 

biodiesel de óleo de soja e biodiesel obtido a partir de óleo de semente de melão é um 
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resultado muito importante. Do biodiesel produzido em 2011 no Brasil, 83,8% usou óleo de 

soja como matéria-prima. Essa oleaginosa possui uma cadeia produtiva bem estruturada e está 

relacionada com diversos estudos para produção e otimização do biocombustível. Constitui 

ainda a segunda oleaginosa mais importante em consumo mundial com 29%, sendo os 

Estados Unidos, Brasil e Argentina os maiores produtores do grão de soja (Brasil, 2011 apud 

Barbosa, 2011). Esse resultado torna estimulante a produção de biodiesel a partir de óleo de 

semente de melão, constituindo numa importante alternativa no aproveitamento dessas 

sementes. Outro aspecto positivo do biodiesel de óleo de semente de melão é a matéria-prima 

ser considerada um produto de descarte em grande quantidade e não estar contida como fonte 

alimentícia, como é o caso da soja.  

 

4.4 - Linhas de amarração 

 

A composição das fases em equilíbrio foi determinada através de análises de 

densidade. Foi medida a densidade para os pontos da curva binodal no ponto de turvamento e 

construídas curvas de calibração, relacionando fração mássica de cada componente versus a 

densidade. 

As Figuras 4.8, 4.9 e 4.10 são as curvas de calibração para a fase rica em biodiesel. 

 

 

Figura 4.8 - Curva de calibração para o biodiesel na fase rica em biodiesel. 
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Figura 4.9 - Curva de calibração para o metanol na fase rica em biodiesel. 

 

 

Figura 4.10 - Curva de calibração para a glicerina na fase rica em biodiesel. 

 

As Figuras 4.11, 4.12 e 4.13 são as curvas de calibração para a fase rica em glicerina. 
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Figura 4.11 - Curva de calibração para o biodiesel na fase rica em glicerina. 

 

 

Figura 4.12 - Curva de calibração para o metanol na fase rica em glicerina. 

 

 

Figura 4.13 - Curva de calibração para a glicerina na fase rica em glicerina. 
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Às curvas de calibração foram ajustadas curvas polinomial de grau 2. A Tabela 4.4 

mostra os parâmetros a, b e c de cada curva e o valor de R². 

 

Tabela 4.4 - Parâmetros das curvas de calibração. 

Curva a b c R
2
 

F
as

e 
ri

ca
 e

m
 

b
io

d
ie

se
l wb vs. r 0,0843 -0,0199 0,8267 0,9944 

wm vs. r 0,0794 -0,1428 0,8886 0,9940 

wg vs. r 92,389 -6,1216 0,9226 0,9504 

F
as

e 
ri

ca
 e

m
 

g
li

ce
ri

n
a wb vs. r 33,533 -7,0961 1,1787 0,6114 

wm vs. r -0,0323 -0,475 1,2346 0,9972 

wg vs. r 0,1366 0,319 0,8036 0,9999 

 

Foram selecionados quatro pontos abaixo da curva binodal. Cada ponto de fração 

mássica conhecida foi preparado e colocado em agitação seguido de repouso para entrar em 

equilíbrio. Após o tempo de repouso, em que se observa a separação de fases, foi medida a 

densidade da fase superior rica em biodiesel e da fase inferior rica em glicerina. As frações 

mássicas de cada ponto de mistura e as densidades de cada fase estão apresentadas na Tabela 

4.5. 

 

Tabela 4.5 - Frações mássicas e densidades dos pontos de mistura. 

Ponto de 

mistura 
wb wm wg 

Fase superior 

r (g/cm³) 

Fase inferior 

r (g/cm³) 

A 0,2501 0,6250 0,1249 0,868835 0,86945 

B 0,1881 0,4370 0,3749 0,87389 0,97747 

C 0,1258 0,3748 0,4994 0,87525 1,0278 

D 0,3001 0,2498 0,4501 0,87593 1,06627 

 

Para cada componente do sistema ternário foram usadas as duas equações das curvas 

de calibração para o respectivo componente e calculadas as frações mássicas em cada fase. No 

ponto A, para a fração mássica do biodiesel na fase superior, igualou-se a equação de segundo 

grau (r = aw² + bw + c) obtida para a curva de calibração fração mássica de biodiesel versus 

densidade para a fase rica em biodiesel e isolou-se w. Foram obtidas duas raízes para o valor 
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de w, sendo considerado o valor da fração mássica a raiz real dentro do intervalo numérico 0 e 

1. Para a fração mássica do biodiesel na fase inferior, igualou-se a equação de segundo grau 

obtida para a curva de calibração fração mássica de biodiesel versus densidade para a fase rica 

em glicerina e isolou-se w. Foram obtidas novamente duas raízes para o valor de w, sendo 

considerado o valor da fração mássica a raiz real dentro do intervalo numérico 0 e 1. As tie 

lines dos pontos B, C e D foram determinadas seguindo a mesma sequência de cálculo 

descrita para tie line do ponto A.  

A Tabela 4.6 mostra as frações mássicas das quatro linhas de amarração obtidas.  

 

Tabela 4.6 - Composições das fases em equilíbrio (tie lines). 

Ponto de mistura Fase rica em biodiesel Fase rica em glicerina 

wb wm wg wb wm wg wb wm wg 

0,2501 0,6250 0,1249 0,834797 0,151106 0,01207 0,061389 0,732274 0,190832 

0,1881 0,4370 0,3749 0,875472 0,109703 0,009248 0,033736 0,522745 0,456004 

0,1258 0,3748 0,4994 0,886048 0,098929 0,008942 0,023983 0,42319 0,565758 

0,3001 0,2498 0,4501 0,891282 0,093596 0,00879 0,01725 0,346228 0,645174 

 

As tie lines plotadas no diagrama ternário são mostradas na Figura 4.14. 
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Figura 4.14 - Tie lines para o sistema biodiesel de óleo de semente de melão + metanol + 

glicerina, a T = 298 K e P = 1,013 10
5
 Pa. 

 

A inclinação das tie lines mostra que o metanol apresentou maior solubilidade na fase 

rica em glicerina, estando presente em maior quantidade nessa fase. A característica das linhas 

de amarração obtidas, indicando pouca quantidade de metanol e glicerina na fase rica em 

biodiesel após a separação de fases, confere ao biodiesel de óleo de semente de melão 

vantagem no processo produtivo, uma vez que na etapa de separação e purificação o biodiesel 

é facilmente separado do metanol e da glicerina, evitando custos onerosos nessa etapa do 

processo. 

 

4.5 - Consistência termodinâmica 

 

A consistência termodinâmica dos dados das linhas de amarração pode ser verificada 

através das correlações de Othmer-Tobias e Hand. A linearidade destas correlações indica o 

grau de consistência dos dados. 

As correlações de Othmer-Tobias e Hand são apresentadas nas Equações (4.3) e (4.4), 

respectivamente. 
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Em que     representa a fração mássica da glicerina na fase rica em glicerina;     a 

fração mássica do biodiesel na fase rica em biodiesel;     a fração mássica do metanol na 

fase rica em biodiesel e     a fração mássica de metanol na fase rica em glicerina. 

As Figuras 4.15 e 4.16 apresentam a aplicação das correlações de Othmer-Tobias e 

Hand a partir dos dados experimentais.  

 

 

Figura 4.15 - Correlação de Othmer-Tobias para o sistema biodiesel de óleo de semente de 

melão + metanol + glicerina. 
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Figura 4.16 - Correlação de Hand para o sistema biodiesel de óleo de semente de melão + 

metanol + glicerina. 

 

Os valores dos parâmetros a, b e os coeficientes de correlação R² são apresentados na 

Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 - Valores de a, b e R² das correlações de Othmer-Tobias e Hand. 

Correlação a b R
2
 

Othmer-Tobias 8,1292 4,111 0,9949 

Hand 7,3803 3,517 0,9947 

 

Os coeficientes de correlação R² deram valores aproximados. Tanto a correlação de 

Othmer-Tobias quanto a correlação de Hand forneceu valor de R² próximo de 1 (acima de 

0,99), indicando que os dados de equilíbrio líquido-líquido obtidos experimentalmente 

apresentam boa consistência termodinâmica. 

 

4.6 - Comparação dos dados obtidos dos modelos com os dados 

experimentais 

 

A predição dos dados de equilíbrio líquido-líquido para o sistema ternário em estudo 

foi realizada baseada nos modelos termodinâmicos NRTL e UNIQUAC.   
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Os valores de r, q e q’ aplicados no modelo UNIQUAC para os componentes do 

sistema pseudoternário são mostrados na Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8 - Parâmetros r, q e q’. 

Componente r q q' 

Linoleato de metila 13,1304 10,79 10,79 

Metanol 1,4311 1,432 0,96 

Glicerina 4,7957 4,908 4,908 

 

Nas Tabelas 4.9 e 4.10, encontram-se as composições de equilíbrio calculados pelos 

modelos NRTL  e UNIQUAC utilizando o Regress. 

 

Tabela 4.9 - Linhas de amarração do modelo NRTL. 

Fase rica em biodiesel Fase rica em glicerina 

wb wm wg wb wm wg 

0,83571 0,15175 0,01253 0,07163 0,73671 0,19166 

0,88297 0,09879 0,01824 0,04309 0,51615 0,44076 

0,90037 0,08025 0,01938 0,03526 0,42106 0,54367 

0,91294 0,06711 0,01996 0,03056 0,35110 0,61834 

 

Tabela 4.10 - Linhas de amarração do modelo UNIQUAC. 

Fase rica em biodiesel Fase rica em glicerina 

wb wm wg wb wm wg 

0,80623 0,18117 0,01260 0,00012 0,78237 0,21751 

0,90782 0,08454 0,00765 0,00002 0,53712 0,46285 

0,93126 0,06078 0,00796 0,00001 0,44202 0,55796 

0,94528 0,04660 0,00811 0,00001 0,37050 0,62949 

 

A Figura 4.17 apresenta os dados de equilíbrio líquido-líquido obtidos 

experimentalmente e os dados calculados pelos modelos NRTL e UNIQUAC. 
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Figura 4.17 - Dados experimentais e calculados para o sistema biodiesel de óleo de semente 

de melão + metanol + glicerina, a T = 298 K e P = 1,013 10
5
 Pa. 

 

A partir da Figura 4.17 pode-se observar que os dados de ELL calculados pelos 

modelos termodinâmicos representam bem os dados experimentais. O modelo NRTL 

apresentou uma melhor concordância com os dados experimentais, isso pode ser comprovado 

através do valor do desvio médio global. O modelo UNIQUAC apresentou um desvio médio 

de 2,70% e o modelo NRTL teve um desvio médio em relação aos dados experimentais de 

1,25%. 

Os dados experimentais ainda foram comparados com dados calculados pelos modelos 

variando a temperatura em 328 K e 358 K. As Tabelas 4.11 e 4.12 apresentam as frações 

mássicas calculas pelos modelos aplicando novas temperaturas. 

 

4.11 - Composições do modelo NRTL a 328 K e 358 K. 

Fase rica em biodiesel Fase rica em glicerina 

wb wm wg wb wm wg 

328 K 

0,82837 0,15705 0,01458 0,07327 0,73559 0,19114 

0,86992 0,11012 0,01996 0,04504 0,5161 0,43886 
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0,88634 0,09286 0,02081 0,03686 0,42152 0,54163 

0,89891 0,07994 0,02116 0,0319 0,35216 0,61593 

358 K 

0,82697 0,15795 0,01507 0,07439 0,7349 0,19071 

0,86981 0,10911 0,02108 0,04675 0,51628 0,43697 

0,88655 0,09135 0,0221 0,03863 0,42219 0,53919 

0,89919 0,07825 0,02256 0,03367 0,35311 0,61322 

 

 

4.12 - Composições do modelo UNIQUAC a 328 K e 358 K. 

Fase rica em biodiesel Fase rica em glicerina 

wb wm wg wb wm wg 

328 K 

0,80633 0,18888 0,00479 0,01411 0,76198 0,22391 

0,88121 0,11167 0,00712 0,02077 0,52093 0,4583 

0,90461 0,0877 0,00769 0,02193 0,42548 0,55259 

0,92026 0,07172 0,00802 0,02254 0,3565 0,62096 

358 K 

0,81651 0,17816 0,00533 0,0001 0,77645 0,22354 

0,87493 0,11533 0,00974 0,00005 0,53006 0,46988 

0,89752 0,0912 0,01128 0,00007 0,43305 0,56688 

0,91314 0,07453 0,01232 0,00008 0,36307 0,63684 

 

As Figuras 4.18 e 4.19 apresentam a comparação dos dados experimentais com dados 

calculados pelos modelos variando a temperatura. 
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4.18 - Dados experimentais e do modelo NRTL variando a temperatura. 

 

 

4.19 - Dados experimentais e do modelo UNIQUAC variando a temperatura. 

 

Comparando os dados experimentais obtidos a 298 K e os dados calculados pelos 

modelos a 328 K e 358 K, observa-se que o efeito da temperatura pode ser desprezado, uma 

vez que as linhas de amarração obtidas apresentaram similaridade com os dados obtidos a 298 

K. A pouca variação na solubilidade em relação aos dados obtidos a 298 K pode ser verificada 



Capítulo 4 – Resultados e discussões 

 

67 
Suzara Rayanne de Castro Sena, maio/2014. 

 

também através dos desvios médios. Os dados calculados pelo modelo NRTL apresentaram 

desvio médio de 1,37% quando foi aplicada a temperatura de 328 K e 1,49% aplicando a 

temperatura de 358 K; para o modelo UNIQUAC os desvios médios foram de 2,12% e 2,26% 

ao empregarem-se as temperaturas de 328 K e 358 K, respectivamente.  
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5 – Conclusão 

 

Neste trabalho foi produzido biodiesel a partir do óleo presente na semente do melão 

amarelo. A reação de transesterificação via rota metílica promoveu uma taxa de conversão em 

biodiesel de 84,94 %. 

As misturas binárias biodiesel + metanol e glicerina + metanol apresentaram-se como 

pares de substancias miscíveis; já a mistura biodiesel + glicerina  apresentou miscibilidade 

parcial.  

No estudo do ELL, a curva de solubilidade obtida apresentou uma grande região de 

duas fases para o sistema. A curva binodal foi comparada com dados da literatura obtido para 

o sistema biodiesel de óleo de soja + metanol + glicerina na mesma temperatura de 298 K. A 

solubilidade do sistema envolvendo biodiesel de óleo de semente de melão apresentou 

comportamento semelhante ao sistema contendo biodiesel de óleo de soja, o que torna o óleo 

de semente de melão uma importante alternativa para produção do biodiesel. 

As linhas de amarração construídas tiveram uma inclinação acentuada indicando uma 

boa separação do biodiesel, do metanol e da glicerina. O metanol ficou disperso em maior 

quantidade na fase rica em glicerina, conferindo um resultado importante em questões de 

economia na etapa de purificação do biodiesel de óleo de semente de melão.  

A análise de consistência dos dados de equilíbrio foi realizada baseada nas correlações 

de Othmer-Tobias e Hand. Os índices de correlação obtidos apresentaram valores acima de 

0,99. A linearidade confirma uma boa consistência termodinâmica dos dados experimentais. 

Os dados de equilíbrio foram comparados com dados calculados usando modelos 

termodinâmicos existentes. Os modelos usados para simular os dados experimentais foram o 

NTRL e o UNIQUAC. Esses modelos forneceram uma boa representação dos dados 

experimentais, apresentando um desvio médio global de 2,70 % e 1,25 % para o UNIQUAC e 

NRTL, respectivamente. Foi observada ainda pouca variação na solubilidade quando os 

modelos foram empregados variando a temperatura em 328 K e 358 K  em relação aos dados 

obtidos a 298 K, sendo assim considerado desprezível o efeito da temperatura. 

Com o alto potencial de produção nacional e local de melão e com a expectativa de 

cada vez diminuir a importação do diesel em detrimento ao aumento da quantidade de 

biodiesel misturada ao diesel, o óleo presente na semente de melão apresenta-se como uma 

importante alternativa e perspectiva para produção desse biocombustível.   
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ANEXO I 

 

Resolução ANP Nº 14, DE 11.5.2012 - DOU 18.5.2012 

 

CARACTERISTICA UNIDADE LIMITE 
MÉTODO 

ABNT NBR ASTM D EN/ISO 

Aspecto - LII (1) - - - 

Massa específica a 20°C kg/m³ 850 a 900 
7148            

14065 

1298               

4052 

EN ISO         

3675                     

-                         

EN ISO       

12185 

Velocidade Cinemática 

a 40°C 
mm²/s 3,0 a 6,0 10441 445 

EN ISO         

3104 

Teor de água, máx. mg/kg (2) - 6304 
EN ISSO    

12937 

Contaminação Total, 

máx. 
mg/kg 24 - - 

EN ISO       

12662            

NBR            

15995 

Ponto de fulgor, mín. 

(3) 
°C 100,0 14598 93 

EN  ISO        

3679 

Teor de éster, mín. % massa 96,5 15764 - 
EN              

14103 

Resíduo de carbono, 

máx. (4) 
% massa 0,050 15586 4530 - 

Cinzas sulfuradas, máx. % massa 0,020 6294 874 
EN ISO         

3987 

Enxofre total, máx. mg/kg 10 15867 5453 

EN ISO         

20846               

EN ISO       

20884 
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Sódio + Potássio, máx. mg/kg 5 

15554          

15555         

15553         

15556 

- 

EN ISO         

14108               

EN ISO       

14109                

EN ISO        

14538  

Cálcio + Magnésio, 

máx. 
mg/kg 5 

15553         

15556 
- 

EN               

14538 

Fósforo, máx. mg/kg 10 15553 4951 
EN               

14107 

Corrosividade ao cobre, 

3h a 50°C, máx. 
- 1 14359 130 

EN ISO              

2160 

Número Cetano (5) - Anotar - 
613                  

6890 (6) 

EN ISO              

5165 

Ponto de entupimento 

de filtro a frio, máx. 
°C (7) 14747 6371 

EN                   

116 

Índice de acidez, máx. mg KOH/g 0,50 
14448                          

- 

664                        

- 

EN                   

14104                

(8) 

Glicerol livre, máx. % massa 0,02 

15341 (8)   

15771                    

-                                            

- 

6584 (8)                           

- 

EN                   

14105                

(8)                           

EN               

14106               

(8) 

Glicerol total, máx. (9) % massa 0,25 
15344          

15908 

6584 (8)                             

- 

EN                   

14105                

(8) 

Monoacilglicerol, máx. % massa 0,80 

15342 (8)          

15344          

15908 

6584 (8)                              

EN                   

14105                

(8) 

Diacilglicerol, máx. % massa 0,20 

15342 (8)          

15344          

15908 

6584 (8)                              

EN                   

14105                

(8) 

Triacilglicerol, máx. % massa 0,20 
15342 (8)          

15344          
6584 (8)                              

EN                   

14105                
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15908 (8) 

Metanol e/ou Etanol, 

máx. 
% massa 0,20 15343 - 

EN                   

14110                

(8) 

Índice de Iodo g/100g Anotar - - 

EN                   

14111                

(8) 

Estabilidade à oxidação 

a 110°C, mín. (10) 
h 6 - - 

EN                   

14112                                         

EN               

15751                

 

Nota: 

(1) Límpido e isento de impurezas, com anotação da temperatura de ensaio.  

(2) Será admitido o limite de 380 mg/kg 60 dias após a publicação da Resolução. A partir de 

1º de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013 será admitido o limite máximo de 350 

mg/kg e a partir de 1º de janeiro de 2014, o limite máximo será de 200 mg/kg.  

(3) Quando a análise de ponto de fulgor resultar em valor superior a 130º C, fica dispensada a 

análise de teor de metanol ou etanol.  

(4) O resíduo deve ser avaliado em 100% da amostra.  

(5) Estas características devem ser analisadas em conjunto com as demais constantes da tabela 

de especificação a cada trimestre civil. Os resultados devem ser enviados à ANP pelo 

Produtor de biodiesel, tomando uma amostra do biodiesel comercializado no trimestre e, em 

caso de neste período haver mudança de tipo de material graxo, o Produtor deverá analisar 

número de amostras correspondente ao número de tipos de materiais graxos utilizados.  

(6) O método ASTM D6890 poderá ser utilizado como método alternativo para determinação 

do número de cetano.  

(7) Limites conforme Tabela II. Para os estados não contemplados na tabela o ponto de 

entupimento a frio permanecerá 19ºC.  

(8) Os métodos referenciados demandam validação para os materiais graxos não previstos no 

método e rota de produção etílica.  

(9) Poderá ser determinado pelos métodos ABNT NBR 15908, ABNT NBR 15344, ASTM 

D6584 ou EN14105, sendo aplicável o limite de 0,25% em massa. Para biodiesel oriundo de 
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material graxo predominantemente láurico, deve ser utilizado método ABNT NBR 15908 ou 

ABNT NBR 15344, sendo aplicável o limite de 0,30% em massa. 

(10) O limite estabelecido deverá ser atendido em toda a cadeia de abastecimento do 

combustível. 
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ANEXO II 

 

Controle do pH da água de lavagem na etapa de purificação do biodiesel. 

 

Lavagem pH 

1 10,50 

2 10,16 

3 9,9 

4 9,76 

5 9,64 

6 9,51 

7 9,36 

8 9,25 

9 9,04 

10 8,88 

11 8,65 

12 8,50 

13 8,30 

14 8,04 

15 8,01 

16 7,67 
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ANEXO III 

 

Dados de Silva (2011) da curva de solubilidade para o sistema biodiesel de óleo de 

soja + metanol + glicerina a 298 K. 

 

wb wm wg 

0,0291 0,4821 0,4888 

0,0908 0,7978 0,1114 

0,0214 0,1223 0,8564 

0,0443 0,7446 0,2111 

0,0086 0,2095 0,7819 

0,0298 0,6826 0,2877 

0,0086 0,2986 0,6927 

0,0212 0,5955 0,3833 

0,2940 0,6734 0,0326 

0,0069 0,3178 0,6753 

0,2355 0,7119 0,0526 

0,3799 0,6005 0,0195 

0,5793 0,4031 0,0176 
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ANEXO IV 

 

Parâmetros de regressão dos modelos NRTL e UNIQUAC. 

 

Componente NRTL UNIQUAC 

298 K 

Linoleato de metila (1) A12 = 246,36 A21 = 622,18 A12 = 502,08 A21 = -2,1945 

Metanol (2) A23 = 187,01 A32 = -12,478 A23 = -3,9014 A32 = -494,94 

Glicerina (3) A13 = 730,49 A31 = 843,98 A13 = 116,19 A31 = 240,23 

328 K 

Linoleato de metila (1) A12 = 265,7 A21 = 697,8 A12 = 1003,2 A21 = 46,414 

Metanol (2) A23 = 255,52 A32 = 51,426 A23 = -176,4 A32 = 448,22 

Glicerina (3) A13 = 812,19 A31 = 919,31 A13 = 518,32 A31 = -162,11 

358 K 

Linoleato de metila (1) A12 = 286,41 A21 = 763,51 A12 = 821,44 A21 = 430,53 

Metanol (2) A23 = 256,84 A32 = 49,579 A23 = -26,146 A32 = 183,35 

Glicerina (3) A13 = 864,63 A31 = 983,24 A13 = 183,38 A31 = 127,14 

 

Coeficientes de atividade calculados pelo modelo NRTL a 298 K, 328 K e 358 K. 

 

Fase rica em biodiesel Fase rica em glicerina 

 b  m  g  b  m  g 

298 K 

12,33 1,027 1,559 1,057 4,987 23,85 

21,11 1,109 1,213 1,03 5,792 29,32 

26,11 1,169 1,134 1,023 6,136 31,81 

30,41 1,223 1,091 1,018 6,401 33,79 

328 k 

1,061 4,901 25,02 12 1,046 1,908 

1,036 5,59 29,27 20,02 1,193 1,331 

1,028 5,901 31,35 24,73 1,3 1,204 

1,023 6,156 33,11 28,82 1,397 1,137 



Anexo 

 

83 
Suzara Rayanne de Castro Sena, maio/2014. 

 

358 K 

1,062 4,854 23,07 11,81 1,043 1,823 

1,036 5,551 27,12 19,28 1,173 1,308 

1,028 5,863 29,08 23,6 1,269 1,192 

1,023 6,115 30,72 27,32 1,355 1,13 

 

Coeficientes de atividade calculados pelo modelo UNIQUAC a 298 K, 328 K e 358 K. 

 

Fase rica em biodiesel Fase rica em glicerina 

 b  m  g  b  m  g 

298 K 

1,012 1,453 5,466 6,65E+03 0,3365 0,3168 

1,008 1,386 45,14 4,08E+04 0,2181 0,7456 

1,006 1,382 59,79 7,20E+04 0,190 0,8526 

1,004 1,379 70,41 1,03E+05 0,1735 0,9076 

328 k 

1,053 4,026 49,24 60,17 0,998 1,053 

1,021 4,735 67,1 43,31 1,015 1,043 

1,014 4,999 74,00 41,81 1,03 1,03 

1,01 5,189 79,03 41,24 1,044 1,021 

358 K 

1,019 4,525 40,03 7,12E+04 1,038 0,9543 

1,01 4,74 46,21 1,65E+04 1,031 0,9574 

1,007 4,824 48,78 1,26E+04 1,016 0,9709 

1,005 4,882 50,63 1,09E+04 1,002 0,9796 

 


