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RESUMO 

Com as alterações do clima, decorrentes da queima de combustíveis fósseis, torna-se urgente a 

mudança na matriz energética. O biodiesel é umas das alternativas favorável à substituição do 

diesel mineral. Nesse trabalho, se propôs estudar a obtenção do biodiesel a partir do óleo de 

oiticica por transesterificação metílica via catálise homogênea (NaOH e KOH). A oiticica 

apresenta um elevado teor de óleo em sua amêndoa (> 60%). O óleo das sementes de oiticica 

selecionadas e classificadas de acordo com o ano (2015 e 2017), safra e o grau de maturação 

(verde - V, seca - SS, madura - M e verde sem epicarpo – SV) foi extraído por prensagem 

mecânica contínua e descontínua. A composição química do óleo e biodiesel de oiticica foi 

determinada por Cromatografia Gasosa acoplada a Espectroscopia de Massa (CG-EM). O 

estudo de síntese foi realizado em diversas condições reacionais de: temperatura (entre 32 e 80 

°C), tempo de reação (2 a 5 h), razão molar óleo/álcool (1:6 - 1:20), e percentual mássico de 

catalisador (0,5 a 2,0%), onde as condições favoráveis obteve-se com razão molar (O:A) 1:9, 

32 °C, 1% catalisador KOH/MeOH e 4 h para o óleo de oiticica verde sem epicarpo da 2ª 

colheita de 2017 (OSV2). Os melhores resultados físico-químicos alcançados das sínteses do 

biodiesel mostraram: 0,34 mg KOH/g (índice de acidez), 922,6 kg/m3 (densidade) e 8,647 

mm2/s (viscosidade cinemática). A conversão dos ésteres foi determinada por análise de 

termogravimetria (TG/DTG) e por TGA-FTIR (análise de termogravimetria acoplada com 

espectrofotometria de infravermelho) comprovou-se pelos espectros a presença apenas dos 

ésteres para o B100. Em condições otimizadas, obteve-se o grau de pureza máximo de 96,1%, 

em 4h15min, com 1,27% (m/v) do catalisador KOH/MeOH a 32 °C. A estabilidade oxidativa 

do B100 foi de 0,43 h, indicando um tempo curto para manter em estocagem devido a 

suscetibilidade a oxidação do biodiesel. As blendas formuladas (B10 a B50) apresentaram 

índice de acidez acima do limite apenas para a B50. Para a densidade e viscosidade cinemática, 

todos os resultados se mostraram dentro do especificado pela ANP. O ponto de fulgor para o 

B100 (183 °C) e B10 (58 °C) se mostrou bem superior ao limite especificado, o que demostra 

o potencial energético desses biocombustíveis. Conclui-se, que as condições reacionais 

estudadas se mostraram viáveis para a produção do biodiesel de oiticica puro. Todavia, é 

indicada a mistura a outros biodieseis em razão da viscosidade e o uso de antioxidantes, a fim 

de melhorar a estabilidade termooxidativa do biodiesel de oiticica. 

PALAVRAS-CHAVE: Óleo de oiticica, biodiesel, transesterificação, análise 

termogravimétrica, estabilidade oxidativa. 
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ABSTRACT 

Changes in the climate resulted from the burning of fossil fuels claims to an urgent modification 

in the energy matrix. Biodiesel is one of the alternatives proposing the replacement of mineral 

diesel. The aim of this work is the study of biodiesel production from oiticica oil by a methylic 

transesterification through homogeneous catalysis (NaOH and KOH). Oiticica has a high oil 

content in its almond (> 60%). Oiticica seeds were selected and classified according to the year 

(2015 and 2017), harvest and the degree of maturation (green - V, dry - SS, mature - M and 

green without epicarp - SV). Oil was extracted by mechanical pressing (continuous and 

discontinuous). The chemical composition of oiticica oil and biodiesel was determined by Gas 

Chromatography coupled to Mass Spectroscopy (GC-MS). The synthesis study was carried out 

under various reaction conditions: temperature (between 32 and 80 °C), reaction time (2 to 5 

h), oil/alcohol molar ratio (1:6 - 1:20), and mass percentage of catalyst (0.5 to 2.0%). The most 

favorable conditions were obtained with molar ratio of 1:9 (O: A), 32 °C, 1% KOH/MeOH 

catalyst and 4 h for green oiticica oil without epicarp of the second harvest of 2017 (OSV2). 

The best physico-chemical results obtained from the biodiesel syntheses showed: 0.34 mg 

KOH/g (acid number), 922.6 kg/m3 (density) and 8.647 mm2/s (kinematic viscosity). The 

conversion of the esters was determined by thermogravimetric analysis (TG/DTG) and by 

TGA-FTIR (thermogravimetric analysis coupled with infrared spectrophotometry) by spectra 

the presence of esters only for B100. Under optimized conditions, the maximum purity was 

96.1%, in 4 h 15 min, with 1.27% (m/v) of the KOH/MeOH catalyst at 32 °C. The oxidative 

stability of B100 was 0.43 h, indicating a short time to maintain in storage due to susceptibility 

to biodiesel oxidation. The formulated blends (B10 to B50) showed an acid value above the 

limit only for B50. For density and kinematic viscosity, all results were within the range 

specified by the ANP. The flash point for B100 (183 °C) and B10 (58 °C) was well above the 

specified limit, which demonstrates the energy potential of these biofuels. It was concluded that 

the reactive conditions studied were feasible for the production of oiticica biodiesel. It was also 

indicated the mixture with other biodiesels due to the viscosity and the use of antioxidants, in 

order to improve the thermooxidative stability of the biodiesel of oiticica. 

 

Keywords: Oiticica oil, biodiesel, oil extraction, transesterification, thermogravimetric 

analysis, oxidative stability analysis. 
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Ao Meu Mestre, 

Espírito Santo. 
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Deus cuida de mim 

 

 

Eu preciso aprender um pouco aqui 

Eu preciso aprender um pouco ali 

 

Eu preciso aprender mais de Deus 

Porque Ele é quem cuida de mim. 

 

Se uma porta se fecha aqui 

Outras portas se abrem ali 

Eu preciso aprender mais de Deus 

Porque Ele é quem cuida de mim 

Deus cuida de mim. 

 

Deus cuida de mim na sombra das suas asas 

Deus cuida de mim, eu amo a sua casa 

E não ando sozinho não estou sozinho, 

 Pois sei: Deus cuida de mim. 

 

Se na vida não tenho direção.  

É preciso tomar decisão 

Eu sei que existe alguém que me ama 

Ele quer me dar a mão 

 

Se uma porta se fecha aqui 

Outras portas se abrem ali 

Eu preciso aprender mais de Deus 

 

Porque Ele é quem cuida de mim 

Deus cuida de mim. 

 

 

(Intérprete: Pe Fábio de Melo/ Compositor: Kleber Lucas) 
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“Ter fé não significa está livre de momentos difíceis, mas ter força para enfrentá-los sabendo 

que não estamos sozinhos.” 

Papa Francisco 

 

 

“Começar é de todos, perseverar é de santos.” 

São Josemaria Escrivá 

 

 

“Deus é especialista em transformar erros em acertos, desgraças em graças, tragédias em 

milagres, trevas em Luz.” 

Pe. Sóstenes Vieira 

(Comunidade Canção Nova) 

 

 

“Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco – oráculo do Senhor – desígnios de 

felicidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Invocar-me-eis e 

virei suplicar-me, e eu vos atenderei. Procurar-me-eis e me haveis de encontrar, porque de 

todo coração me fostes buscar.  

Permitirei que me encontres – oráculo do Senhor.”  

Jr 29, 11-14a 

 

 

Para aqueles que sonham, existe fé. 

Para aqueles que confiam, existe Deus. 

Para aqueles que persistem, existe vitória. 

(Autor desconhecido) 
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“Tudo o que Deus criou é bom, e, portanto, nada deve ser rejeitado.” 

 1Tm 4,4a 

 

  



Introdução  25 

Adriana Karla Virgolino Guimarães, Dezembro/2018  

1. Introdução 

 

De acordo com a estimativa da International Energy Agency (IEA), em 2030 o 

consumo global de energia aumentará em cerca de 50% (Palash et al., 2013a; Mofijur et al., 

2013). A Energy Information Administration (EIA) dos Estados Unidos projetou que o 

consumo mundial de combustíveis líquidos aumentará de 86,1 milhões de barris/dia, para 110,6 

milhões de barris/dia em 2035 (Cecrle et al., 2012; Palash et al., 2013b). Prevê-se que as 

emissões dos gases de efeito estufa (GEE), provenientes dos combustíveis fósseis, aumentarão 

39% em 2030 se nenhum esforço for feito para mudar este cenário (Mofijur et al., 2013).   

As emissões causadas pela queima desses combustíveis têm um sério efeito sobre o 

meio ambiente, impactando severamente sobre todos os ciclos da natureza e, 

consequentemente, na vida e saúde do homem. Kuss et al. (2015) ressaltaram que cientistas já 

haviam alertado nos anos 80 sobre o fenômeno do aquecimento global, apresentando evidências 

de que a temperatura da Terra estava elevando-se de forma acelerada e acima do esperado de 

acordo com os registros históricos. Os impactos decorrentes das mudanças climáticas vêm 

sendo sentidos ao longo destas décadas e cada vez mais são perceptíveis os efeitos do 

aquecimento global em todo os continentes do mundo. 

Em 2016, as emissões dos GEE no Brasil aumentaram 8,9% em relação ao ano 

anterior, isto é, esse percentual foi correspondente, em números, a 2,278 bilhões de toneladas 

brutas de gás carbônico equivalente (CO2e), contra 2,091 bilhões, em 2015. Com isso, o país 

ocupou o 7° lugar de maior poluidor do mundo, representando 3,4% do total mundial (Ubrabio, 

2017). 

Com a possível intensificação do aquecimento global, tornou-se urgente buscar por 

alternativas de energias limpas, a partir de fontes renováveis, a fim de substituir gradualmente 

o diesel fóssil por biocombustíveis. Por esse motivo, a necessidade de fomentar políticas de 

segurança e de ampliação da matriz energética para garantir o desenvolvimento de forma 

sustentável, incluindo no campo da agricultura, cresceram substancialmente (La Salles et al., 

2010; Tiosso et al., 2014). Entre vários recursos energéticos renováveis, destacam-se a luz solar, 

o vento, a energia geotérmica, os combustíveis biológicos, como biodiesel, bioetanol, biogás, 

etc., que são de grande interesse (Huber et al., 2006; Hasheminejad et al., 2011; Shirazi et al., 

2013), especialmente no Brasil, uma vez que boa parte dessas fontes se encontram disponíveis 

em toda sua extensão territorial. 
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Atualmente, mais de 95% do biodiesel produzido no mundo vem de óleos comestíveis, 

que estão facilmente disponíveis em grande escala na indústria agrícola. No entanto, uma 

produção crescente e em larga escala de biodiesel a partir de óleo comestível pode causar um 

impacto negativo no mundo, como o esgotamento da oferta de alimentos levando a um 

desequilíbrio econômico (Dwivedi & Sharma, 2016a).  

O Brasil, devido à sua extensa área geográfica, tem uma vocação natural para a 

agricultura. Isso associado ao clima e às condições do solo, permite o cultivo de diversas 

matérias-primas favoráveis à produção de biodiesel (Azevêdo, 2013; Rosa et al., 2014). Entre 

esses materiais cultivares, estão incluídas as oleaginosas comestíveis e não comestíveis. 

De acordo com o Anuário Estatístico Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP, 2016a), a maior produção de biodiesel no Brasil, em 2015, foi 

proveniente de óleo de soja (76%), seguido de gorduras animais (20%) e óleo de algodão (2%). 

Já em 2016, observou-se um aumento, não somente na produção de biodiesel advindo da soja 

(77%), mas do óleo de fritura usado (1%) e de outros materiais graxos oriundos da mistura de 

matérias-primas tradicionais em tanque e reprocessamento de subprodutos gerados na produção 

de biodiesel (5%). Embora em 2017, o cenário da produção de biodiesel no país apontou que 

houve uma redução em relação a soja (70%), constãncia para gordura de animais (17%) e a 

participação de outros materiais graxos (11%) se mostrou crescente frente à outras oleaginosas 

(Abiove, 2018). Ainda assim, a soja é predominante na produção de biodiesel no mercado 

brasileiro. Isso demonstra forte sujeição dessa oleaginosa no setor energético, 

concomitantemente com o de segmento alimentício, colaborando com a expansão em 

quantidade de pesquisas e estímulos para a produção de outras oleaginosas com potencial 

energético para produção de biodiesel (Rosa et al., 2014). 

No Brasil, há registros de estudos com mais de catorze diferentes espécies de 

oleaginosas e de mais de vinte tipos diferentes de oleaginosas favoráveis a aplicação do 

biodiesel. Silva (2011) relatou que existem trinta plantas oleaginosas, que não são amplamente 

utilizadas para alimentação, que podem ser cultivadas em diferentes regiões do Brasil com a 

finalidade de extração de óleo para a produção de biodiesel.  

Em 2015, a Embrapa Agroenergia, em apresentação realizada a Câmara Setorial da 

Cadeia Produtiva de Oleaginosas e Biodiesel, apontou claramente que o Brasil tem 

disponibilidade de matérias-primas e oportunidades de diversificação da matriz energética do 

biodiesel, destacando que, durante o período de sete anos de criação do Programa Nacional de 

Produção e uso do Biodiesel (PNPB), a ampliação na matriz era possível para que não houvesse 
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uma dependência apenas da soja, especialmente, considerando as perspectivas futuras de 

aumento de misturas do biodiesel ao diesel fóssil (BX) e possível demanda para o bioquerosene. 

Entretanto, não foi o que pôde ser constatado ao longo dessa trajetória. Na ocasião, ainda foi 

ressaltado que um conjunto de ações se faziam necessárias para serem implementadas buscando 

diversificar a matriz energética do biodiesel, levando-se em conta a sustentabilidade, 

adensamento energético e regionalização (MAPA, 2017). 

Recentemente, em maio de 2018, a Ubrabio apresentou ao Ministério de Minas e 

Energia (MME), em audiência pública, as metas do RenovaBio, onde uma delas foi elevar o 

percentual obrigatório de biodiesel ao diesel anualmente, em 1%, a partir de março de 2019 e 

tornar obrigatório o uso do B20 (80% v/v de diesel e 20% v/v de biodiesel) nos transportes 

públicos nas grandes cidades brasileiras a partir do próximo ano, de modo que até 2028 este 

percentual esteja sendo aplicado plenamente em todas as cidades do país. Para tanto, medidas 

políticas socioeconômicas de caráter sustentável, que incentive e apoie a agricultura familiar, 

no cultivo em consórcio com outras culturas oleaginosas não competitivas no mercado 

alimentício, de fármacos e cosméticos, que possibilitem a expansão do mercado interno de 

biodiesel são indispensáveis (Ubrabio, 2018a). 

De acordo com Angarita et al. (2012), o maior desafio no Brasil é o aproveitamento 

das potencialidades regionais, tanto para as culturas já tracionais, como a soja, o amendoim, o 

girassol, a mamona, o dendê, quanto para os cultivares pouco conhecidos ou novos, como o 

pinhão manso, o nabo forrageiro, o pequi, o buriti, a macaúba e outras variedades de grande 

potencial para serem exploradas. 

Entre outras espécies oleaginosas empregadas na produção de biodiesel no Brasil, 

destacam-se: amendoim, canola, girassol e algodão. E outras que podem ser utilizadas: babaçu, 

buriti, macaúba (BRASIL, 2010; Galvão, 2011), andá-açu, andiroba, bacaba, baru, canudo-de-

pito, cártamo, castanholas, catolé, chichá, cumaru, faveleira, inajá, licuri ou ouricuri, moringa, 

nim, oiticica, paupola-do-méxico, copaíba ou pau d'óleo, pequi, pereiro, pinhão-bravo, sapoti, 

sapucaia, tucumã, tungue (Pinto et al., 2005; Silva, 2011; Bergmann et al., 2013). Dezoito 

dessas espécies são encontradas na Região Nordeste.  

Nesse contexto, a oiticica chamou a atenção por apresentar vantagens frente à outras 

espécies, mas sobretudo por ter poucos trabalhos aplicados à síntese de biodiesel a partir de seu 

óleo. E nos existentes publicados, percebeu-se lacunas, as quais sugerem que não houve uma 

pesquisa aprofundada e conclusiva no assunto, despertando o interesse em investigar melhor o 

óleo de oiticica para fins de aproveitamento energético como biocombustível. Algumas 
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motivações contribuíram para o desenvolvimento desse trabalho: o fato dessa oleaginosa conter 

um elevado teor de óleo em sua amêndoa (54 – 63%), não ser comestível, não requerer no seu 

cultivo cuidados agronômicos específicos, pode ser cultivadas em terras improdutivas, em 

consórcio a outras espécies, ter importância ambiental por facilmente se encontrar as margens 

de rios ou pequenos riachos protegendo a mata ciliar, resistente a seca, se concentrar no 

semiárido nordestino favorecendo a reinserção dessa região no mercado de biodiesel, além de 

beneficiar a agricultura familiar nos meses de dezembro a fevereiro, período de carência na 

renda dessas famílias agricultoras. 

No presente trabalho, para obtenção do biodiesel de oiticica, utilizou-se a 

transesterificação metílica por catálise homogênea empregando-se os catalisadores alcalinos 

NaOH e KOH. Este processo é o mais aplicado industrialmente, por apresentar vantagens 

comparado a outros métodos que demanda elevados custos, em termos, de reagentes catalíticos, 

energia e tempo de reação. Enquanto, a reação de alcoólise homogênea catalisada por base pode 

ocorrer em tempo relativamente curto, com altos rendimentos a ésteres e menor custo no 

processo global. Entre as possibilidades de catalisadores básicos difundidas na literatura para 

promover essas reações, a preferência pelos hidróxidos de metais alcalinos, se deve por serem 

economicamente mais viáveis (preços baixos) e facilmente disponíveis no mercado, além de 

apresentarem também alta reatividade. 

Para tanto, após a obtenção do biodiesel, faz-se necessário caracterizá-lo para avaliar 

suas propriedades físico-químicas, a fim de verificar se estas se encontram dentro dos limites 

estabelecidos na Especificação do Biodiesel promulgada pela Agência Nacional de Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) através da Resolução ANP n° 45 de 25/08/2014 (ANP, 

2014). Na vigente resolução, encontram-se mencionados os métodos normativos brasileiros 

referenciados, como também os europeias e americanos. Estas metodologias são adotadas para 

avaliação do biodiesel, seja este obtido em centros de pesquisas institucionais, como Embrapa, 

visando o desenvolvimento agrário, em academias, voltado ao desenvolvimento de novas 

alternativas de biocombustíveis para o mercado, com propósito de ampliação no mercado 

industrial e, consequentemente, a comercialização. Segundo Pelegrini et al. (2017), a avaliação 

das propriedades dos biocombustíveis é necessária, pois há uma variedade de matérias-primas 

e as mesmas possuem diferentes valores físico-químicos, devido sua composição em ácidos 

graxos. Comumente, as propriedades físico-químicas mais investigadas são: índice de acidez, 

densidade, viscosidade cinemática e teor de água. A propriedade de queima ponto de fulgor 

também é um parâmetro importante, assim como a estabilidade oxidativa, que determina o 

tempo de estocagem do biodiesel.  
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Múltiplas técnicas analíticas podem ser empregadas para caracterizar o óleo vegetal e 

o biodiesel produzido a partir deste. As principais técnicas mais difundidas são os métodos 

cromatográficos e espectrométricos. A Análise Termogravimétrica (TGA) vem sendo 

disseminada como uma alternativa viável, de tempo de análise mais rápido frente a outras 

técnicas, não necessita de reagentes apenas de uma alíquota da amostra. Comparada aos outros 

métodos, a TGA é significativamente menos onerosa e tem sido amplamente empregada para 

avaliar as propriedades térmicas de diversos sistemas, incluindo a caracterização, estabilidade 

térmica e fenômenos termooxidativos de diferentes tipos de óleos vegetais utilizados na 

produção de biodiesel. Além disso, estudos de cinética e conversão de biodiesel, indicando seu 

grau de pureza, também são determinados pela TGA (Souza et al., 2004; Silva et al., 2012; 

Silva et al., 2014; Vega-Lizama et al., 2015; Arruda et al., 2016; Yuan et al., 2016; Zhou et al., 

2017b). 

 

 

1.1 – Objetivos 

 

1.1.1 – Objetivo geral 

 

Este trabalho teve como objetivo geral avaliar o óleo de oiticica para produção de 

biodiesel através de suas características, propriedades físico-químicas, comportamento 

reológico e estabilidade oxidativa, tendo com finalidade o seu aproveitamento energético como 

biocombustível, bem como de suas blendas. Sendo, portanto, uma contribuição científica e 

tecnológica à produção de biodiesel no Brasil por se tratar de uma matéria-prima brasileira, 

pouco estudada, de um óleo não comestível e sem competitividade no mercado.  

 

1.1.2 – Objetivos específicos 

 

• Análise sazonal das sementes da oiticica e do processo de obtenção dos seus óleos; 

• Estudo das variáveis de processo (temperatura, razão molar, tempo de reação, 

catalisadores, percentual de catalisador) para síntese do biodiesel através da 

transesterificação metílica via catálise homogênea; 
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• Caracterização dos óleos de oiticicas e seus biodieseis através dos parâmetros físico-

químicos;  

• Identificação da composição química dos óleos e biodieseis de oiticica através da 

cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massa (CG-EM); 

• Estudo da viabilidade da técnica de análise termogravimétrica (TG/DTG) para 

verificação da conversão à ésteres (biodiesel); 

• Estudo da caracterização do biodiesel de oiticica (B100) e suas blendas utilizando a 

técnica analítica de termogravimetria acoplada à espectroscopia de infravermelho de 

transformação de Fourier (TGA-FTIR); 

• Avaliar as propriedades de queima do biodiesel de oiticica; 

• Avaliar a estabilidade oxidativa do biodiesel de oiticica por Rancimat. 

 

 

1.2 – Estrutura da tese 

 

Este manuscrito foi estruturado em seis capítulos e as informações complementares 

inerentes a alguns foram inseridas a parte, como anexo e apêndice.  

O Capítulo 1 compreende uma introdução onde foi feito uma breve explanação sobre 

a situação energética mundial, as mudanças do clima, o aumento no consumo de combustíveis 

fósseis e a necessidade de suprir essa demanda por alternativas de energia mais limpas, a partir 

de fontes renováveis. Neste contexto, encontra-se a temática do presente estudo, o qual elucida 

o cenário atual no Brasil e no mundo sobre a produção de biodiesel. A partir desta ótica, ressalta-

se a importância de aproveitar a biodiversidade brasileira com oleaginosas pouco estudadas, 

como é o caso da oiticica, não competitivas no mercado alimentício, de fármaco e cosmético, e 

com potencial para o aproveitamento energético. Sob essa ótica, justifica-se o trabalho em 

epígrafe, quanto a aplicação do óleo de oiticica para produção de biodiesel. Por ser essa 

oleaginosa nativa do semiárido, é também um incentivo ao cultivo da planta, a reinserção da 

região nordeste no setor de biocombustíveis, favorecendo nos três aspectos: econômico, social 

e ambiental. Nesse capítulo também é detalhado os objetivos específicos deste trabalho.   

No Capítulo 2, apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre a temática do trabalho, 

compreendida desde da oleaginosa, oiticica (Licania rigida, Benth), sua importância, 

empregabilidade, os processos de extração de óleo utilizados, um panorama global da produção 
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de biodiesel, bem como um registro dos trabalhos até o momento realizados com a oiticica para 

produção de biodiesel. Também é abordado os aspectos teóricos relacionados às propriedades, 

características físico-químicas investigadas, rotas usualmente empregadas para produção de 

biodiesel e os métodos analíticos utilizadas nesse trabalho para obtenção dos dados. 

O detalhamento da seleção da matéria-prima, da metodologia desenvolvida para 

obtenção do óleo de oiticica, síntese do biodiesel, seus aparatos e instrumentos utilizados, assim 

como os métodos que foram empregados, são descritos no Capítulo 3. 

Os resultados obtidos em cada etapa, em consonância aos objetivos do trabalho e suas 

respectivas discussões são evidenciados no Capítulo 4. Nessa parte, destaca-se as melhores 

condições reacionais de estudo para cada óleo, evidenciando os melhores rendimentos e 

conversões a ésteres. Quando possível, para alguns parâmetros investigados, também foram 

comparados os resultados alcançados com outros trabalhos e de outras oleaginosas. 

No Capítulo 5, apresenta-se as conclusões com base nos resultados alcançados e todas 

as percepções obtidas ao longo do desenvolvimento deste trabalho. 

Por fim, em Referências bibliográficas, reportam-se todos os documentos consultados 

e citados nessa tese. 

Informações adicionais para efeito de consulta, como por exemplo os certificados das 

análises dos combustíveis e biocombustíveis, citadas no corpo do trabalho, foram inseridas 

como Anexo no final deste documento. Bem como, tabelas, gráficos, que servem de 

complementação do estudo em relação aos dados obtidos, podem ser apreciados no Apêndice. 
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“Bendito o homem que deposita a confiança no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. 

Assemelha-se à árvore plantada perto da água, que estende as raízes para o arroio; se vier 

o calor, ela não temerá, e sua folhagem continuará verdejante; não a inquieta a seca de um 

ano, pois ela continua a produzir frutos." 

Jr 17,7-8  
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2 Revisão bibliográfica 

 

Nesse capítulo, faz-se uma abordagem com base na literatura existente sobre a matéria-

prima estudada, a oiticica, destacando sua potencialidade como oleaginosa, importância sob o 

ponto de vista social, econômico e ambiental. Além de um levantamento dos trabalhos 

desenvolvidos com essa oleaginosa até o momento, os processos usualmente empregados para 

extração do óleo e as rotas convencionalmente utilizadas para produção de biodiesel. Delineia-

se ainda, os aspectos teóricos intrínsecos aos parâmetros físico-químicas e técnicas analíticas 

empregadas para avaliar as propriedades e características do óleo e do biodiesel de oiticica. 

 

 

2.1 - Oiticica  

 

A oiticica (Licania rigida, Benth) tem crescimento lento, mas de grande porte e 

longevidade, com uma copa densa de 10 a 30 m de diâmetro e alcançando 15 m altura, podendo 

exceder, segundo Pinto (1963). Sua frutificação inicia entre o 3º e 5º ano, permanecendo 

frutífera até por mais de 100 anos. Normalmente, atingem uma média de 75 kg de frutos por 

árvore, mas há registros de produções médias de 100 a 200 kg por unidade desses arvoredos 

anualmente. Ressalta-se que estas maiores produções foram em árvores enxertadas (Queiroga 

et al., 2014). A Figura 2.1 ilustra a árvore de oiticica. 

  

Figura 2.1 – Árvore de oiticica: (A) vigorosa; (B) velha (Água Nova/RN) 

Fonte: (A) http://valevivaverde.blogspot.com/2012/02/arvore-oiticica-adaptada-as-

matas_07.html. Acesso em: 7 mar. 2018; (B). Autoria própria (Foto: 11 mar. 2015). 

(A) (B) 

http://valevivaverde.blogspot.com/2012/02/arvore-oiticica-adaptada-as-matas_07.html
http://valevivaverde.blogspot.com/2012/02/arvore-oiticica-adaptada-as-matas_07.html


Revisão bibliográfica  33 

Adriana Karla Virgolino Guimarães/Dezembro/2018 

A oiticica é procedente da família Chrysobalanaceae. Uma espécie ripária encontrada 

próxima aos cursos d'água temporários do semiárido nordestino, a qual não possui ampla 

distribuição extensiva. Os oiticicais concentram-se nas bacias hidrográficas do Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte e Paraíba (Duque, 2004a; Melo et al., 2006; Beltrão & Oliveira, 2007; 

Silva et al., 2014; Queiroga et al., 2014), sendo os vales nordestinos mais densamente 

florestados o do Paraíba, do Acaraú, do Jaguaribe, do Açu, do Apodi, do Ipanema e do rio do 

Peixe (Duque, 2004a; Queiroga et al., 2014). Há registros também dessa espécie na Mata dos 

Cocais, situada na região Amazônica (OITICICA, 2018). 

Essa planta xerófila nativa do semiárido nordestino é de grande importância para a 

região. Do ponto de vista ambiental, por ser arbórea perene, resistente ao clima seco e quente, 

consegue se manter sempre verde, preservando as margens dos rios e riachos intermitentes na 

região da Caatinga.  

No âmbito social, enxerga-se a oportunidade de geração de renda para agricultura 

familiar, devido essa oleaginosa ser sazonal e sua colheita incidir entre os meses de dezembro 

a fevereiro, exatamente no período de maior escassez de recursos financeiros para esses 

agricultores (Oliveira et al., 2012; Silva et al., 2014). Sendo, portanto, uma atividade 

secundária, que acarreta em benefícios socioeconômicos colaborando para absorção de mão de 

obra da população local com o seu extrativismo.  

Em termos econômico, como a espécie é produtora de óleo, contribui para circular 

dinheiro nas regiões mais carentes, favorecendo ao mercado de extração do óleo de oiticica, 

estimulando a sua comercialização e impulsionando a agricultura familiar (Vieira; Vieira et al., 

2011). Dessa forma, sendo promissora à expansão e diversificação entre outras matérias-primas 

com potencialidades para a produção de biodiesel e biolubrificantes. No cenário da matriz 

energética nacional, a participação atual do Nordeste resumisse-se ao Cerará e Bahia, 

praticamente.  

Dos frutos, é possível fazer extração de corantes naturais ou para cosméticos. A casca 

que envolve a amêndoa é rica em fibra, pode servir de alimentação para o gado ou beneficiada 

para fabricação de celulose. O fruto da oiticica é a parte da planta de maior interesse, por conter 

um alto teor de óleo em sua amêndoa, com possibilidades de aplicações em diversas indústrias. 

Historicamente, há relatos pela população local também do emprego de suas folhas, troncos e 

frutos, que vão do aproveitamento da madeira para construção de casas e móveis, ao óleo da 

semente na fabricação de sabão e combustível para iluminação. 
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Estudos com as folhas da oiticica apresentaram benefícios a saúde, no tratamento do 

diabetes, cujos efeitos hipoglicemiantes e diuréticos têm comprovação farmacológica 

(Albuquerque et al., 2007; Macêdo, 2011). Vários autores citados por Queiroga et al. (2014) 

também elucidaram essa aplicação para combater a diabetes, a partir do decocto (cozimento) 

ou maceramento das folhas da oiticica, sendo essa prática da medicina popular no Nordeste do 

Brasil. Outro emprego fitoterápico popular dar-se ao tratamento de reumatismo e doenças 

degenerativas com envolvimento de espécie reativas do oxigênio, acrescenta Macêdo (2011), 

não sendo somente a Licania rigida Benth, mas também outras espécies dessa família, a saber, 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch e Couepia impressa Prance investigadas em relação aos 

prováveis efeitos terapêuticos a cerca das enfernidades mencionados anteriormente. Efeitos 

terapêuticos indicando benefícios ao estômago, no combate a diarréia e desinteria também 

foram reportados por Cartaxo et al. (2010) 

Ainda dentro da perspectiva farmacológica, Morais (2015) evidenciou, em seu estudo, 

o potencial da Licania rigida Benth como agente antimicrobiano devido a capacidade dos 

compostos, que a espécie possui, apresentar atividade antioxidante, também mostrarem-se 

ativos contra microrganismos patogênicos, como o fenômeno mostrado pelos compostos 

fenólicos e terpenóides destacados por outros pesquisadores no trabalho em epígrafe. O 

pesquisador elucidou a composição química a partir do extrato da L. rigida analisado por 

cromatografia líquida de alta eficiência com detector "photodiodearray" (CLAE-DAD) e 

escpectrosopia, e também fez alusão a outros colaboradores que atritubuíram as sementes de 

oiticica a capacidade sequestratadora do Radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazila (DPPH•) e 

atividade antimicrobiana contra o Staphylococcus aureus.  

Acrescentando-se outras aplicações às folhas da oiticica, dada a extrema rigidez e 

coriáceas das folhas, estas são usadas como lixa no polimento de artefatos de chifres e demais 

superfícies; durante o período da seca, as folhas mais novas servem de alimentos para o gado, 

que come diretamente de suas copas baixas. Fernandes et al. (2005) adiciona, que suas 

folhagens servem de sombra e abrigo para esses e outros animais. Entretanto, as mudas que 

crescem no campo não são ingeridas pelo gado, possivelmente pela presença de tanino em suas 

folhas, servindo de repelentes naturais para os animais, ressaltaram autores em Queiroga et al. 

(2014). Essa planta tem uma capacidade de armazenar nutrientes no caule e nas raízes, na forma 

de água, tanino, hidrato de carbono, de ácidos orgânicos, de mucilagens, etc., o que lhes confere 

a capacidade de resistir as temporadas de secas, muitas vezes prolongadas.  
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Na Figura 2.2 mostra as principais partes da estrutura da planta oiticica (Licania rigida 

Benth). 

 

 

Figura 2.2 – Partes da oiticica (Licania rigida Benth): folhas (A), flores (B) e frutos (C). 

Fonte: Galeria pública no Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura – NEEF/CCA/UFC 

Macêdo (2011) (Adaptado) 

 

Em função de suas folhagens sempre verdes e as inflorescências amarelas, acabam 

contribuindo no cenário paisagístico e na apicultura. Fernandes et al. (2005) constataram que a 

Licania rigida é uma planta melífera de fundamental valor para apicultura nordestina, devido 

esta espécie florescer exatamente nos meses de agosto a dezembro, época de carência de 

alimentos para as abelhas, por existir poucas flores no campo, e estes insetos acabarem 

prevalecendo-se de qualquer fonte de néctar ou pólen que brote. Os pesquisadores identificaram 

a espécie Apis mellifera, conhecida como abelha africanizada, produtora de um mel claro 

bastante atrativo. Os apicultores chegam a colher uma safra desse mel no período de entressafra 

da oiticica. Estudos na microrregião do Catolé do Rocha/PB, realizados por outros 

pesquisadores, também evidenciaram no período de maior incidência floração da oiticica, entre 

os meses de agosto e outubro, com pico em setembro, onde os apicultores conseguiram ter êxito 

de duas a três colheitas de mel, destacaram Queiroga et al. (2014). Sendo essa mais uma fonte 

de renda factível para estimular os apicultores do semiárido, de forma sustentável, aliada a 

outras já abordadas, sob o aspecto socioeconômico. 

Entretanto, Queiroga et al. (2014) ressaltaram que por falta de estudos dessa cultura, 

depois de seu apogeu, como produtora de óleo nas décadas de 1950 e 1960, não foi encontrado 

na literatura especializada dados atualizados de sua produção. Pinto (1963) comentou que em 
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1962 a produção nacional atingiu 25.141 toneladas. Mais tarde, em 1964, essa produção 

alcançou 53.254 t de sementes no Nordeste correspondendo a 17.133 t de óleo (Duque,2004b). 

Todavia, através dos registros atualmente disponibilizado eletronicamente pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a respeito da Produção de Extração Vegetal e da 

Silvicultura (PEVS), verificou-se a existência de produtividade dessa oleaginosa apenas de 

1986 a 2016 (IBGE, 2016). Nada consta no sistema online do IBGE sobre a PEVS de 2017, até 

a última verificação realizada em julho de 2018. Esses dados estão apresentados na Tabela 2.1, 

que mostra três cenários da história da produção de oiticica denominados por: apogeu, expansão 

e declínio, e era biodiesel, respectivamente.  
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Tabela 2.1 - Produção da oiticica (t/ano) nos estados do nordeste brasileiro. 

Cenário Ano 
Estado  

Total (t) 
PI CE RN PB 

1
º 

M
o
m

en
to

¹ 

(a
p

o
g
eu

) 

1950 196 16728 4331 10274 31529 

1951 326 17400 4473 6319 28518 

1952 354 14547 3394 11240 29535 

1953 870 12734 2839 6963 23406 

2
º 

M
o
m

en
to

² 

 (
ex

p
a
n

sã
o
 e

 d
ec

lí
n

io
) 

1986 474 16425 1050 4850 22799 

1987 50 6260 598 1188 8096 

1988 1520 2929 518 5309 10276 

1989 219 9759 892 5098 15968 

1990 18 1628 727 107 2480 

1991 588 1156 592 551 2887 

1992 242 5399 613 645 6899 

1993 331 158 248 3 740 

1994 869 85 150 - 1104 

1995 12 5027 1093 7481 13613 

1996 - 275 286 282 843 

1997 - 939 225 281 1445 

1998 - 24 148 - 172 

1999 - 15 124 - 139 

2000 - 792 119 - 911 

2001 - 69 180 - 249 

2002 - - 167 - 167 

2003 - 974 103 - 1077 

2004 - - 102 - 102 

3
º 

M
o
m

en
to

² 

 (
B

io
d

ie
se

l)
 

2005 - 1261 118 - 1379 

2006 - - 78 - 78 

2007 - 1130 74 - 1204 

2008 - 31 75 - 106 

2009 - 205 45 - 250 

2010 - - 37 - 37 

2011 - 30 34 - 64 

2012 - 383 18 - 401 

2013 - - 15 - 15 

2014 - - 16 - 16 

2015 - - 12 - 12 

2016 - - 7 - 7 

PI: Piauí; CE: Ceará; RN: Rio Grande do Norte; PB: Paraíba. 

Fonte: 1Queiroga et al. (2014); 2IBGE (2016).  
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No primeiro cenário, identifica-se o seu melhor período e aproveitamento do óleo 

favorecendo além da indústria matriz Brasil Oiticica S.A, situada em Fortaleza/CE, mais duas 

filiais implantadas em Pombal/PB e Mossoró/RN. Vale ressaltar, que o período de ausência de 

dados entre as décadas de 70 e 80, provavelmente foi devido às estiagens de chuvas, 

prolongando-se durante sete anos, a saber, 1979 a 1985. Provavelmente, por isso tonou-se a se 

ter registros a partir de 1986. Embora, com o fechamento da unidade filial da Brasil Oiticica de 

Fortaleza/CE, em Pombal/PB, por falência em 1987 (Queiroga et al., 2014), também se 

evidencia o impacto sobre a produção no referido ano. 

Contudo, outros severos períodos de seca ocorreram durante o segundo cenário, sendo 

marcante a década de 90, especialmente os anos: 1993, 1996, 1997, 1998 (em consequência do 

fenômeno El Niño) e 1999 (os efeitos do ano anterior) (CEPED UFSC, 2015). Em 2000, obteve-

se uma trégua, mas em 2001 ainda se sentia os reflexos do final da década anterior. Apesar 

disso, a produtividade de oiticica se manteve em todos os estados entre 1986 a 1995, mesmo 

com um abatimento na produção frente a época inicial. Além das secas, outro fator também 

contribuiu para essa redução na produção, a queda dos preços dos caroços de oiticica em função 

do emprego de outras culturas (tungue e perila) em outros países. Em razão desses episódios, 

os oiticicais começaram a ser extintos para dar lugar a pastos, plantações de subsistência e 

construção de barragens (Queiroga et al., 2014). Evidencia-se um declínio na produção em 

todos os estados a partir de 1996 atingindo a criticidade em 2004. Neste último ano, houve um 

único registro, do Rio Grande do Norte, o qual praticamente manteve a mesma produção em 

relação a 2003, com déficit de 1 tonelada. A ausência de registro pela federação cearense foi 

apontada também por Queiroga et al. (2014), onde acentuaram que a queda foi de 90,53% na 

produção de oiticica da região nordeste. Os autores justificaram que tal ocorrência foi em razão 

do Ceará não ter notificado produção em 2004, o que foi atribuído ao ciclo produtivo bianual 

da oiticica. Característica comum dessa oleaginosa, agravando-se quando há severos períodos 

de seca e sua cultivação não procedeu de mudas enxertadas originadas de árvores produtoras 

de sementes selecionadas, acarretando em frutos desigualmente ricos em óleo (Duque, 2004a; 

Queiroga et al., 2014). 

O terceiro cenário, marca a era do biodiesel com a criação do Programa Nacional de 

uso e Produção do Biodiesel (PNPB) em 2004, mas somente em 2005 passa a fazer parte 

oficialmente da matriz energética do país. Com isso, o estímulo ao cultivo de oleaginosas com 

potencial para produção de biodiesel foi uma das finalidades do PNBP favorecendo à 

agricultura familiar. As primeiras pesquisas foram realizadas pela Embrapa, no final da década 

de 90, com o propósito de desenvolver tecnologias para produção de biodiesel, incluindo 
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diversas oleaginosas. Incialmente, espécies de óleos comestíveis ganharam mais destaques, 

trazendo esperança aos agricultores familiares do semiárido, que aderiram ao cultivo em 

consórcio com outras plantações, bem como a oleaginosas propensas à adaptação ao clima da 

região, servindo também para a sua subsistência. Em paralelo, nesse mercado também ainda 

contou com gorduras de animais (sebo bovino, frango e peixe). Mais tarde, com o envolvimento 

de outros institutos e centros de pesquisas, novos trabalhos oriundos de óleos não comestíveis, 

ou ainda, de resíduos de óleos de fritura, biomassas, ganharam mais visibilidade.  

Atualmente, com a nova fase do RenovaBio, a necessidade de expansão para atender 

a demanda do bioquerosene, tenderá ao uso de outras oleaginosas, pouco exploradas, como a 

camelina (Borges & Torres, 2016; Ubrabio, 2018b), pinhão-manso, inajá, palma e macaúba 

(Ubrabio, 2018b) que vêm ganhando mais atenção. Com isso, enxerga-se a oiticica como uma 

promissora matéria-prima, que pode contemplar o cenário das oleaginosas não comestíveis e 

que pode ser aplicada à mistura do diesel fóssil e com outros biodieseis das culturas já 

consolidadas no mercado nacional e internacional. 

Neste contexto, a oiticica é uma possibilidade para o Rio Grande do Norte na 

reinserção do estado ao panorama nacional no mercado de biodiesel. Com base no último 

cenário, apenas duas federações indicaram produção dessa oleaginosa. Embora, o maior 

produtor, Ceará, não apresentou registros das safras no período de 2013 a 2016, permanecendo 

apenas informações do Rio Grande do Norte. Ainda assim, com queda de 41,67% na produção 

em relação ao último ano reportado por esta federação, conforme registros do IBGE (2016). 

Esse fato pode estar atrelado à alguns fatores socioeconômicos, elencados como plausíveis 

justificativas, tais como:  

• Ausência de levantamento em campo da parte dos órgãos competentes; 

• Falta de repasse das informações do produtor as instituições que integram esses 

registros, a saber, EMBRAPA, IBGE; 

• Perda de interesse do produtor e/ou comprador das sementes por fatores de 

mercado, como o preço compra e venda do produto; 

• Baixa demanda no mercado pelo óleo de oiticica; 

• Produção de oiticica inferior ao mínimo estabelecido para comercialização 

e/ou catalogação em banco de dados de instituições do governo e de pesquisa 

(ex.: SEBRAE, FIERN, EMBRAPA, IBGE, MDA, MME, etc.); 

• Impactos da crise econômica desde de 2012 no país refletindo no setor agrário 

e de biodiesel. 
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Apesar disso, informalmente há relatos de produção da oiticica pelo produtor da 

oleaginosa no munícipio de Água Nova/RN, afirmando que continua existindo colheita dos 

frutos em outros municípios vizinhos e demais que fazem divisas com o Rio Grande do Norte, 

pertencentes aos estados do Ceará e da Paraíba.  

Todavia, a ausência de computação desses dados de produção da oiticica demonstra 

ser preocupante, do ponto de vista de mercado industrial para compra da semente com objetivo 

de extração e comercialização do óleo para os seus diversos fins, e em especial, para o uso de 

biodiesel, que demanda por grandes volumes e, no mínimo, precisa de uma estimativa confiável 

para planejamento de suas plantas de produção. 

 

 

2.1.1 – Óleo de oiticica 

 

Essencialmente é na amêndoa do fruto da oiticica que se encontra a maior parte do 

óleo, e esta corresponde a mais de 70% (m/m) do fruto. De acordo com Pinto (1963), as 

sementes apresentam 60 - 63% (m/m) de óleo. Estudos realizados por Melo et al. (2006) 

indicaram um teor médio de óleo nas sementes de 54% (m/m), com uma variação de 2% entre 

diversas extrações. Segundo os autores, alguns fatores como variabilidade genética na amostra, 

diferentes condições de cultivo, o estado de maturação e conservação dos frutos exercem 

influência sobre o teor de óleo nas sementes.  

Para frutos recém colhidos o teor médio de óleo é de 61% (m/m) (7 dias). Em frutos 

maduros, o conteúdo de óleo sofre reduções passando a ter 60 - 54% (m/m)  (a partir de 30 

dias). Ao final de um ano, esse teor na amêndoa diminui para 17,8% (Melo et al., 2006; Melo, 

2007; Queiroga et al., 2013; 2014). Estas constatações em relação a maturidade dos frutos e o 

rendimento de óleo nas sementes de oiticica estão em consonância com Stragevitch et al. 

(2005). 

Mesmo bem armazenados os frutos, o óleo presente nas amêndoas oxida-se muito 

rapidamente. Por essa razão, após colheita e secagem, para reduzir a umidade presente nos 

frutos, deve-se extrair o óleo o mais breve possível para que se tenha um bom rendimento. 

Duque (2004a) recomendou a implantação de uma logística eficiente de transporte entre o 

campo do produtor, para coletar as sementes, e as unidades de beneficiamento, a fim de que 



Revisão bibliográfica  41 

Adriana Karla Virgolino Guimarães/Dezembro/2018 

haja um escoamento da produção evitando-se perdas de rendimento no processo de obtenção 

do óleo. 

No período da segunda guerra mundial, o óleo de oiticica foi bastante empregado na 

indústria siderúrgica para aumentar a produção de ferro e aço, ambos empregados nas 

confecções dos artefatos de navios, aviões, tanques, canhões, fuzis, metralhadores, entre outros. 

O óleo de oiticica era empregado para suprir a demanda da indústria bélica em suas linhas de 

montagens, participando no processo como um composto químico para proporcionar uma 

consistência ao produto, facilitando na fase final de laminação. 

Até a década de 90, o óleo de oiticica era exportado para os Estados Unidos e parte da 

Europa, quando surgiram os óleos sintéticos e de tungue, passando estes a serem os 

preferenciais no mercado. O óleo de tungue era produzido pelo Paraguai e China. Entretanto, a 

bem pouco tempo os chineses voltaram a apresentar interesse no óleo de oiticica, pois 

pretendem substituir seu plantio de tungue por soja (Queiroga et al. 2014). Essa decisão foi 

prognosticada por Duque (2004a), reacendendo o mercado para a oiticica e outros óleos 

secativos, como o da linhaça. Porém, descobertas recentes sobre os benefícios da linhaça na 

saúde e alimentação, a tornou mais valorizada, favorecendo mais a oiticica. Todavia, o interesse 

dos orientais com o óleo de oiticica ganhou um novo propósito, transformá-lo em óleo 

comestível para fabricação de margarina. A Tabela 2.2 mostra as semelhanças entre as 

composições destes óleos vegetais. 

 

Tabela 2.2 – Composições químicas dos óleos vegetais de tungue, linhaça e oiticica. 

Ácidos Graxos  
Símbolo (posição das 

duplas ligações) 

Valores de referência (%) 

Tungue¹ Linhaça¹ Oiticica² 

Ácido Palmítico 16:0 2 5,7 - 7,0 5,1 - 8,6 

Ácido Esteárico 18:0 3 3,0 - 4,0 8,5 - 11,8 

Ácido Oleico (ω 9) 18:1 4,0 - 10,0 20,0 - 20,3 8,6 - 14,7 

Ácido Linoleico (ω 6) 18:2 8,0 - 15,0 17,0 - 17,3 3,1 - 4,9 

Ácido Linolênico (ω 3) 18:3 2 52,0 - 54,0 - 

Ácido α-Eleosteárico 18:3 (9,11,13) 71 - 82 - 16,0 - 18,6 

Ácido Licânico 18:3 (4-Ceto, 9,11,13) - - 44,4 – 53,,2 

Ácido Araquídico 20:0 - < 0,1 - 

¹Physical and Chemical Characteristics of Oils, Fats, and Waxes – AOCS; ²Autor (2018). 

Fonte: http://www.campestre.com.br/oleos-vegetais/. Acesso em: 16 Jul. 2018 (Adaptado) 

 

http://www.campestre.com.br/oleos-vegetais/
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A maior destinação da produção de óleo de oiticica produzido no Brasil é para atender 

o comércio exterior, sendo exportado para os Estados Unidos, México, Itália, Inglaterra e outros 

países. Praticamente, menos da metade do óleo de oiticica é consumido internamente pelo setor 

de óleo secativo no país. Entretanto, a sustentabilidade do óleo de oiticica no mercado externo, 

altamente competitivo, depende do preço, da produção e da comercialização dos óleos 

concorrentes da oiticica, como os de tungue, perila e linhaça, além de alguns outros sintéticos 

de custo relativamente inferior aos demais e de característica às vezes superior (Duque, 2004a). 

Além dessas aplicações, o óleo de oiticica foi estudado por Queiroga et al. (2012) na 

avaliação da qualidade dos grãos e sementes do feijão carioca tratadas com óleos vegetais de 

mamona, soja e oiticica, durante cinco meses de armazenamento, onde foi constatado a 

eficiência do óleo de oiticica como inseticida natural, frente aos outros dois, no combate ao 

inseto Z. subfasciatus, apresentando um controle e uma média menor de germinação do inseto 

durante o período de armazenamento dos grãos e sementes investigados. Queiroga (2010) 

constatou que a bioatividade desses óleos fixos manteve a qualidade física e fisiológica das 

sementes de feijão, e que, entre os óleos aplicados, o óleo de oiticica foi o que promoveu maior 

controle durante o armazenamento, 120 dias.  

O óleo de oiticica também apresenta capacidade anticorrosiva devido o rico teor de 

iodo, como também mencionou Queiroga et al. (2014), sendo aproveitado também na parte 

inferior do monobloco e/ou chassis dos automóveis, quando espalhado em sua superfície, 

formando uma película protetora, prolongando os desgastes inerentes a corrosão por ação dos 

agentes externos e do tempo.  

As principais aplicações do óleo oiticica estão na indústria de tintas automotivas, em 

impressoras a jato de tinta, vernizes, esmaltes, encerados (lonas), borrachas, isolantes e 

fabricação de sabão (Melo et al., 2006; Cavalcanti, 2008; Vieira et al. 2010; Macedo et al. 

2011; Oliveira et al. 2012; Queiroga et al., 2014) em indústrias brasileiras, com histórico de 

exportação desse óleo para a América do Norte.  

Outrossim, o óleo de oiticica pode ser aplicado para produção de biodiesel, 

biolubrificantes e biopolímeros, este último voltado à área farmacêutica, de cosméticos e da 

química fina (Vieira et al. 2010; Oliveira et al. 2012; Balo, 2015). 

A variedade da empregabilidade do óleo de oiticica advém de suas características 

físico-químicas, as quais são exibidas na Tabela 2.3.  
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Tabela 2.3 – Características físico-químicas do óleo de oiticica citada na literatura.  

Parâmetro Média Faixa 

Densidade a 25 °C (g/cm³) 0,960 0,958 - 0,971 

Densidade a 40 °C (g/cm³) 0,953 0,947 - 0,960 

Refração a 25 °C  1,513 1,510 - 1,518 

Refração a 40 °C  1,509 1,504 - 1,512 

Título (°C) 52 45 - 54 

Índice de acidez (comercial) (mg KOH/g)* 1,0 0,3 - 1,7 

Índice de saponificação (mg KOH/g) 194 186 - 203 

Índice de iodo (g I2/100 g) 140 133 - 152 

Insaponificáveis (g/100 g)** 0,5 0,4 - 0,9 

Tempo de gelatinação (280 – 300 °C)  (min)  22 18 - 24 

Unidades reportadas no Boletim Técnico IPEANE 18: % (**)  

Fonte: Pinto (1963) 

 

Ajiwe et al. (1994) reportaram valores de índices de saponificação e iodo nas faixas 

de 188 – 193 mg KOH/g e 205 – 220 g I2/100g, respectivamente, em concordância a faixa 

mencionada por Pinto (1963) para o índice de saponificação, porém em relação aos valores de 

iodo, estes se mostraram mais elevados aos primeiros referenciados. Isso pode ser justificado 

pelas variadas características de solo, idade do óleo (ou grau de maturação das sementes) e, 

principalmente, conservação das sementes e óleo extraído. 

Comercialmente as características físico-químicas do óleo de oiticica foram 

padronizadas para atender as exigências do mercado externo. A Tabela 2.4 mostras as 

informações a respeito destas propriedades de interesse americano.  

 

Tabela 2.4 - Especificação do óleo de oiticica exigidos pelo mercado americano.  

Parâmetro Média Especificações 

Viscosidade dinâmica (Brookfield) a 25 °C (mPa.s) 1750 1000 - 2500  

Viscosidade Gardner X"Y" - 16 

Densidade 25°C (g/cm³) 0,972 0,965 - 0,980 

Índice de acidez (mg NaOH/g) 8 - 15 8 - 15 

Ácidos Graxos Livres (%) - Máx. 6 

Índice de iodo (cg I2/100 g) - Mín. 135 

Índice de saponificação (mg KOH/g) 189,5 186 - 193 

Cor Gardner - Máx. 12 

Aparência visual - Óleo amarelo claro 

Tempo de gelatinação (282 °C)  (min)  - Máx. 17 

Fonte: Aboissa (2018a; 2018b) (Adaptado) 
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O óleo de oiticica apresenta-se como líquido amarelo claro e transparente, podendo 

mudar para o estado sólido (parcialmente ou totalmente) como gordura, conforme a temperatura 

ambiente (Pinto, 1963), e ainda, formar uma resina esponjosa (na parede interna do recipiente 

em que estiver armazenado). Esses estados sólidos foram observados em períodos de tempo 

distintos. Mudança mais rápida foi percebida quando o óleo ficou exposto ao ar por período 

prolongado. Igualmente, quando armazenado a temperatura ambiente inferior a 26 °C. Mas, não 

sendo uniforme em todas as amostras, em tempos espaçados, após a extração e em temperatura 

ambiente ≥ 26 °C. Já a resina, seu surgimento ocorreu em garrafas que foram abertas com mais 

frequência para utilização do óleo e naquelas contendo óleos com mais de 12 meses de extraído, 

independente de manuseio, cujo odor natural e característico também foi percebida a alteração.  

Seu estado líquido permanente foi obtido quando submetido a 230 °C/26 min e depois 

resfriado por alguns minutos, mantendo-se líquido a 3 °C/8 dias em geladeira, denominando-se 

de óleo polimerizado, que fornece pela secagem, películas lisas e resistentes (Pinto, 1963). 

A cor do óleo de oiticica pode variar, de acordo com a idade da semente e origem do 

óleo, isto é, amêndoa ou semente inteira. O óleo da amêndoa tem cor clara ligeiramente amarela 

(Pinto, 1963; Queiroga et al., 2014). Quando extraído da semente inteira pode apresentar cores 

diversas oriundas dos corantes naturais da semente, variando do verde, amarelo-esverdeado, 

amarelo claro ao amarelo mais escuro (dourado). Melo (2007) obteve também em tons mais 

escuros aproximando-se ao castanho.  

Os compostos químicos presentes no óleo de oiticica são predominantes da presença 

de ácidos graxos insaturados (>70%). Particularmente, dentre estes o majoritário, o ácido 

licânico, em mais de 50%, conferindo a esse óleo características particulares quando 

comparados ao de outras oleaginosas. A presença do grupo ceto (denominado também de 

“oxo”), no quarto carbono do ácido licânico, o torna mais suscetível a oxidação devido à 

instabilidade das ligações duplas. Por ser um óleo poli-insaturado, e ainda com dois 

constituintes com dupla ligações conjugadas, é propício a reações de polimerização até em 

condições de temperatura ambiente em contato com o ar.  

Estudos que antecederam o trabalho de Bergter & Seidl (1984) envolvendo a 

composição química do óleo da oiticica não mencionavam a existência de alguns constituintes, 

como foi o caso de Pinto (1963), que citou de outros pesquisadores, as presenças dos ácidos 

graxos: licânico (70 – 80%), linolênico (10 - 12%) e pequenas quantidades de palmítico, oleico 

e esteárico. Entretanto, não informaram os percentuais de concentração desses três últimos. Em 
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relação, ao eleosteárico, mencioaram que sua presença foi suspeitada por diversas 

pesquisadores, porém não houve evidência quantitativa.  

Muito embora, no estudo desenvolvido por Kaufmann & Sud (1960), os autores 

investigaram óleos que continham a presença de ácidos graxos conjugados, sendo um destes o 

óleo de oiticica, onde constaram a presença dos ácidos graxos insaturados: α-eleosteárico 

(14%), α-licânico (58%) e oleico (18.1%), assim como dos ácidos graxos saturados (9,9%), 

entretanto não os especificaram.  

Posteriormente, Bergter & Seidl (1984) aprofundaram essa investigação da 

composição química do óleo de oiticica, utilizando as técnicas analíticas de Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) e Cromatografia Gasosa Líquida (CGL), onde comprovaram a 

presença dos ácidos graxos α-eleosteárico (15,1%), licânico (55,4%), palmítico (6,8%), 

esteárico, oleico e linoleico, esses três últimos somando 22,6%, em concentração mássica 

(%m/m). Além destas constatações, os autores ainda mencionaram ter detectado os isômeros 

dos ácidos conjugados, β-eleosteárico e β-licânico, por tratamento com iodo em éter de 

petróleo.  

Güner et al. (2006) também analisaram o óleo de oiticica e confirmaram a presença 

dos ácidos graxos: palmítico (6%), esteárico (4%), oleico (8%), linoleico (8%) e licânico (74%), 

todavia não fez referência ao α-eleosteárico.  

Vieira (2011) fez alusão a composição do óleo de oiticica a partir de outra referência, 

onde foram reportadas concentrações dos ácidos palmítico (7,29%), oleico (6,25%), esteárico 

(5,21%) e licânico (81,25%). 

Quanto ao linolênico, apenas Pinto (1963) fez referência a esse ácido dentro da 

composição dos principais constituintes. No entanto, é importante destacar que o fato de não 

ter sido mencionado pelos outros autores seja um indicativo de sua inexistência na composição 

averiguada por eles, mas que pode ter se mostrado em quantidade menos representativa 

comparado aos outros ácidos graxos mais pronunciados. 

Em unanimidade, o licânico foi evidenciado em todos os estudos expressivamente, 

legitimando sua presença majoritária frente aos demais ácidos graxos. Porém, nas pesquisas 

indicando valores superiores a 70%, muito provavelmente ocorreu a somatização das 

concentrações dos ácidos graxos conjugados, licânico e α-eleosteárico, por possuírem 

praticamente a mesma estrutura e conformação semelhante, diferenciando apenas o grupo oxo 

na quarta posição do carbono do ácido majoritário, conforme mostra a Figura 2.3.  
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Fórmula Molecular: C18H30O2 

Peso Molecular: 278,44 g/mol 

 

 

Fórmula Molecular: C18H28O3 

Peso Molecular: 292,42 g/mol 

 

Figura 2.3 – Ácido α-eleosteárico: Estrutura 2D (A) e Conformação 3D (B); Ácido Licânico: 

Estrutura 2D (C) e Conformação 3D (D). 

Fonte: (A, B) - https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5281115; 

(C, D) - https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5281118 

National Center for Biotechnology Information – PubChem, Acesso em: 23 jul. 2018 

 

Já em relação ao presente trabalho, evidenciou-se que os valores se mostraram em 

concordância aos constatados por Bergter & Seidl (1984). Isso não quer dizer, que os demais 

estudos não mereçam credibilidade, pois possíveis limitações entre as metodologias de análises 

empregadas pelos pesquisadores, qualidade dos instrumentos e associada às técnicas analíticas 

adotadas, podem não ter sido favoráveis, em conjunto ou parcialmente, dificultando a 

evidenciação de alguns componentes tidos como principais constituintes do óleo de oiticica. Ou 

ainda, distintas características de solo, contribuem para concentrações diferenciadas dos ácidos 

(A) (B) 

(C) (D) 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5281115
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5281118
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graxos (Castro, 2013). Semelhante observação foi feita por Melo (2010), apontando que o fator 

genético e ambiental podem determinar as proporções dos ácidos graxos saturados e insaturados 

presentes nos óleos vegetais. Portanto, essas justificativas são pertinentes para as diferenças 

encontradas pelos investigadores mencionados, assim como neste trabalho.   

 

 

2.2 - Processos de extração do óleo  

 

Há três tipos de processos aplicados para extração de óleos em sementes, grãos e 

amêndoas, conforme demostrado na Figura 2.4.  

 

Figura 2.4 – Tipos de processos de extrações de óleos.   

Fonte: Autor (2018)  

 

Vale ressaltar, que para a produção de óleos seja qual for a sua finalidade, alimentação, 

cosméticos, fármaco ou uso energético, deve-se ter alguns cuidados com as matérias-primas 

antes de submetê-las a qualquer um dos processos de extração acima mencionados.  

Os frutos, as sementes, os grãos, as amêndoas trazem do campo impurezas que podem 

chegar a comprometer a qualidade dessas matérias-primas e, consequentemente, o óleo durante 

o processo de extração, caso não passem por um processo de pré-limpeza, seguido de triagem 

para se fazer a seleção e separação dos que apresentarem anomalias. O emprego da matéria-

prima com qualidade comprometida, como: frutos machucados, grãos quebrados, sementes 

danificadas e armazenadas com umidade inadequada produzirão, concomitantemente, óleo de 

baixa qualidade e estabilidade, e com acidez elevada. Sementes que sofreram ataques de inseto 

ou com evidência de fungos não deverão ser empregadas para este fim, porque poderão 

PROCESSOS 

Físico 

Químico 

Extração mecânica 

(Prensagem hidráulica e contínua) 

Biológico 

Extração química  

(Imersão em solvente, Percolação e Soxhlet) 

Extração enzimática 

(Enzimas) 
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comprometer inclusive a qualidade da torta para ração animal (Embrapa, 2018a), no caso de 

oleaginosas que tenham essa finalidade de aplicação como resultante do coproduto do processo. 

No caso da oiticica, pode-se afirmar que os fatores mais prejudiciais que afetam à 

qualidade dessa oleaginosa são: o contato com os microrganismos presentes no solo, com os 

detritos de animais no ambiente, doenças, pragas, umidade excessiva no local (terrenos 

alagadiços) ou durante o armazenamento. Especificamente, nas duas primeiras situações, 

quando os frutos caem diretamente no chão não coberto por uma lona. 

Segundo Moretto & Alves (1986), as condições de armazenamento refletem 

diretamente o rendimento e a qualidade do produto final, o óleo. Durante o armazenamento 

ocorre absorção de oxigênio, desprendimento de gás carbônico e água, liberando calor. Nesse 

processo de respiração das sementes, as reações químicas envolvidas são controladas pelas 

enzimas. Por isso, o aumento da umidade e a temperatura contribuem diretamente no 

aceleramento da atividade biológica das sementes, consequentemente, no aumento de acidez. 

Quanto maior for a taxa de respiração dos grãos, mais rapidamente as sementes deterioram 

durante a estocagem. Nas sementes sujas, não sadias ou impactadas, a taxa de respiração é mais 

elevada do que nas sementes em bom estado e limpas mantidas sobre as mesmas condições de 

armazenamento. Em condições inadequadas de armazenamento esses fatores acarretam 

também no escurecimento do óleo, modificações organolépticas e estruturais, como é o caso de 

óleos poli-insaturados, que apresenta diminuição do índice de iodo após o armazenamento 

prolongado de sementes (p.e. soja) e aumento das duplas ligações conjugadas (p.e. algodão e 

amendoim).  

Em adição ao exposto anteriormente, Melo (2010) enfatizou que as más condições de 

processamento e estocagem da matéria-prima para produção de biocombustíveis pode levar ao 

aparecimento da rancificação hidrolítica não-enzimática desencadeada pela presença de água 

no meio, que contribuirá para formação de peróxidos e hidroperóxidos, e estes por sua vez, 

podem envolver-se em diferentes reações de degradação, semelhantes às observadas em 

processos de auto oxidação, originando outros produtos de oxidação, como também reportou 

Fré (2009). Esse mesmo autor também destacou que a rancidez hidrolítica enzimática pode 

ocorrer por ação de enzimas lipase de origem microbiana. Logo, baixos teores de água são 

fundamentais para uma boa conservação da matéria-prima, porque diminui a possibilidade de 

crescimento microbiano e desenvolvimento de reações físico-químicas deterioradoras 

(Ciconini, 2012). 
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O controle da umidade no armazenamento das sementes é fundamental, especialmente, 

se o tempo de estocagem for prolongado, pois as sementes têm a característica de absorver e 

ceder água para o ar do ambiente. Moretto & Alves (1986) explica que no equilíbrio 

higroscópico em qualquer nível de umidade relativa, as sementes mais ricas em óleos têm mais 

baixo teor de umidade comparada às de menor conteúdo de óleo.  

A oiticica inclui-se na lista das matérias-primas que apresentam baixa umidade, frente 

a outras oleaginosas. Embora, Duque (2004a) tenha afirmado que os frutos recém-colhidas 

podem conter um teor de água na casca e no caroço, de 13,70% e 5,07%, respectivamente. Por 

isso, após a colheita dos frutos, deve-se expô-los a secagem ao sol entre 3 a 5 dias, para reduzir 

a umidade a 4%, recomendam Queiroga et al. (2014). A Tabela 2.5 apresenta os teores de óleo 

e umidade de algumas matérias-primas utilizadas na extração de óleos ou gorduras. 

 

Tabela 2.5 - Matérias-primas para extração de óleo. 

Matéria-prima (espécie) 
Material utilizado para 

extração de óleo 

Teor de 

óleo (%) 

Umidade 

(%) 

Soja (Glycine max) Semente inteira 18 -20 < 10 

Girassol (Helianthus annuus) Semente inteira/descascada 30 – 50 < 10 

Canola /colza de baixo erúcico (Brassica spp) Semente inteira 40 - 50 < 10 

Palma (Elaeis guineensis) Polpa 25 - 27 70 - 80 

Palma (Elaeis guineensis) Amêndoa 40 - 50 < 10 

Babaçu (Orbynia oleífera) Amêndoa 40 - 50 < 10 

Arroz (Oryza sativa) Farelo 15 - 20 < 10 

Milho (Zea mays) Gérmen 20 - 50 < 10 

Abacate (Persea americana) Polpa 8 -12 80 – 90 

Mamona (Ricinus communis) Semente inteira 40 - 50 < 10 

Pinhão manso (Jatropha curcas) Semente inteira 20 - 25 < 10 

Pinhão manso (Jatropha curcas) Amêndoa 50 < 10 

Macadâmia (Macadamia integrifolia) Amêndoa 50 - 60 < 10 

Castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa) Amêndoa 50 - 60 < 10 

Macaúba (Acrocomia aculeata) Polpa 20 - 27 70 - 80 

Macaúba (Acrocomia aculeata) Amêndoa 40 - 50 < 10 

Uva (Vitis vinifera) Semente 6 -20 < 10 

Maracujá (Passiflora edulis) Semente 20 – 25 < 10 

Oiticica (Licania rigida Benth)* Amêndoa 61 - 54  4,12 - 4,85 

Queiroga et al. (2013): % [Óleo e Umidade]* - Fruto recém-colhido (7 dias) a maduro (30 dias) 

Fonte: Embrapa (2018b) (Adaptado).  
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A escolha do processo de extração está atrelada ao teor de óleo na matéria-prima, sua 

disponibilidade e o seu teor de umidade. Com base em suas características, o método de 

obtenção do óleo pode ser através de um único processo físico ou combinada a outro, 

comumente, o químico, para atingir melhores rendimentos da extração de óleo. Normalmente, 

neste segundo, utiliza-se a extração por solvente aplicando-se a torta, resultante da primeira 

etapa de extração por prensagem, na qual ainda contém relevante conteúdo de óleo residual.  

Entretanto, mesmo apresentando uma eficiência inferior a resultante da extração por 

solvente orgânico, os processos industriais de obtenção de óleo têm uma tendência a empregar 

as extrações mecânicas, que retiram, de modo geral, 70% do conteúdo de óleo das matrizes 

vegetais (Ciconini, 2012; Ciconini et al., 2013).  

Industrialmente, o processo de obtenção de óleo é realizado por três modos de 

extração: (a) direta com solvente, quando o teor de óleo na matéria-prima é inferior a 20%; (b) 

com pré-prensagem acompanhada da extração por solvente; e (c) mecânica através de prensas 

hidráulica (descontínua) ou contínua (Pighinelli, 2010; Embrapa, 2018b). 

Com a elevada valorização do mercado de óleos vegetais, há muitas plantas industriais 

que trabalham com os processos de extração mecânica, empregando a prensa contínua, onde 

ocorre a remoção parcial do óleo, e em seguida com a extração por solvente, caracterizando um 

processo misto. Entretanto, a prensagem mecânica sob alta pressão reduz o conteúdo de óleo 

na torta até 5%, o que dispensa a etapa subsequente de extração química (Moretto & Alves, 

1986). 

O processamento via extração direta, geralmente empregando o solvente hexano como 

extratante, é recomendada para matérias-primas com baixa umidade, a exemplo das sementes. 

Também, quando se deseja altos rendimento de extração do óleo e obtenção de uma torta ou 

farelo desengordurado, para aproveitamento do mesmo como coproduto. A soja é um desses 

grãos que apresenta baixo teor de óleo, permitindo rendimento máximo de extração de óleo e 

produção de farelo rico em proteína e livre de óleo. Atualmente, há outras oleaginosas que 

apresentam disponibilidade e têm sido submetidas também ao processo de extração por solvente 

como o girassol, a canola, o gérmen de milho e o farelo de arroz (Embrapa, 2018b). 

Quanto ao método de pré-pensagem seguido de extração por solvente, podem ser 

aplicados a oleaginosas com teor de óleo elevado e de baixa umidade, como a canola e o 

girassol, mas há plantas de processamento no Canadá que utilizam esse método com a soja. 

Essa opção de extração possibilita a obtenção de óleos com qualidade diferenciada, sendo o 

extraído na pré-pensagem mais rico em teor de óleo, quando comparada ao obtido por solvente 
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do material pós-prensagem, que terá menor conteúdo de óleo. Além disso, os óleos extraídos 

por rota química costumam ser mais escuros, apresentam maior quantidade de sedimentos, teor 

de lipídios polares e fosfatídeos em relação aos extraídos por prensagem (Embrapa, 2018b). O 

escurecimento do óleo advém da exposição a temperatura de ebulição do solvente durante o 

processo de extração química, que é superior à da pré-prensagem onde o óleo extraído tem cor 

clara. 

A extração de óleo em prensas contínuas ou hidráulicas são recomendadas para 

sementes ou amêndoas com conteúdo de óleo na faixa de 30 – 50% e umidade inferior a 10%, 

cujas oleaginosas enquadradas nessas características são: o amendoim, o girassol, o gergelim, 

a canola ou colza, a mamona, o babaçu, a castanha-do-pará, as amêndoas em geral, que 

apresentam material fibroso (Embrapa, 2018a), como é o caso da oiticica, apesar do teor de 

óleo ser superior ao intervalo acima citado. A vantagem deste processo é a obtenção de um óleo 

bruto claro que permite utilização direta sem necessitar de refino.  

Nas situações de produção em pequena escala, como os sistemas de cooperativas, as 

prensas hidráulicas são preferidas às prensas continuas, por oferecem menor custo de aquisição, 

serem simples de operar (Pighinelli, 2010; Embrapa, 2018a). A vantagem da prensa hidráulica 

é que esta não depende de energia. Em relação a oiticica, os dois tipos de prensagens se aplicam 

a essa semente. 

De acordo com Azevêdo (2013), a extração química é uma alternativa à extração 

mecânica, onde há uma variedade de solventes que podem ser empregados, entre eles, o éter de 

petróleo, o etanol e o hexano, que é o mais frequentemente utilizado nas plantas industriais, por 

apresentar característica apolar, ter um baixo calor latente de ebulição (≅ 70°C), dissolve com 

facilidade o óleo e é imiscível em água. Todavia, apresenta algumas desvantagens, tais como, 

alta inflamabilidade, explosivo, custo elevado e toxidade (Moretto &Alves, 1986; Azevêdo, 

2013). 

A eficiência no processo de extração química alcança ≅ 99% da remoção do óleo 

contido no material (semente, grão, etc.). Para isso, cuidados preliminares devem ser realizados 

com a matéria-prima antes de submetê-la ao processo de extração, tais como: aquecimento para 

retirar a umidade e inibir a ação das enzimas, diminuição do tamanho do material através de 

trituração e laminação para obter menor espessura e assim facilitar a penetração do solvente 

(Moretto & Alves, 1986; Tomazin Júnior, 2008).  

Em suma, a extração química pode ocorrer por dois métodos: imersão e percolação. 

No primeiro, há um contato do solvente com o material, de forma contínua ou descontínua, com 
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ou sem agitação, formando a micela a ser recolhida, após um certo tempo por dissolução. No 

segundo, de modo contínuo, faz-se um arrastamento da parte oleosa do material pela passagem 

do líquido extrator, em contracorrente, levando-o ao esgotamento do material em seu conteúdo 

graxo. Posteriormente, pode ser adotado um outro processo, a destilação, para obtenção da fase 

rica dos constituintes graxos e recuperação do solvente. 

Tomazin Júnior e colaboradores (2008, 2011) depositaram duas patentes com base em 

um projeto de pesquisa envolvendo a extração de óleo de soja a partir do grão triturado e 

laminado submetido a imersão em etanol a 78 °C na proporção de soja e etanol 1:2, em 4 etapas 

de 1h. A boa eficiência do processo rendeu farelo com 1,5% de teor de óleo. A transesterificação 

foi realizada em duas etapas partir da micela oleosa (1:6, temperatura ambiente, 1h e 1% 

catalisador metóxido de sódio em cada uma das etapas) apresentando ótimos rendimentos 

(máximo de 92%).  

Ciconini (2012) realizou estudos com a macaúba de diferentes biomas, onde em uma 

das etapas do seu trabalho contemplou a extração do óleo da polpa da macaúba, seca 

previamente em estufa a 105 °C, triturada em um multiprocessador e homogeneizada com éter 

de petróleo em liquidificador profissional inoxidável. A polpa da macaúba foi deixada em 

contato com o solvente por 48 h sob constante agitação, com recolhimento da solução oleosa a 

cada 12 horas. Utilizou-se um evaporador rotativo, a 35 °C, para retirar o solvente. Cada etapa 

ocorreu em ausência de luz. 

Na extração enzimática, o processo de obtenção do óleo corre por meio das enzimas 

utilizando a água como solvente para hidrolisar as paredes celulares que aprisionam o óleo 

contido no material oleaginoso. De acordo com Azevêdo (2013), esse método é ambientalmente 

limpo (verde) por não utilizar solventes tóxicos e inflamáveis, além de possibilitar o isolamento 

de proteínas e a extração do óleo simultaneamente. Entretanto, o autor enfatizou alguns pontos 

negativos desse processo, como as dificuldades de separação de fases, o tratamento da água 

residual produzida, a baixa eficiência frente à extração química e o custo elevado das enzimas, 

sendo este último também apontado como uma forte desvantagem por outros autores, no caso, 

Yara-Varón et al. (2012) e Souza et al. (2016). 

Apesar disso, Yara-Varón et al. (2012) também destacaram que a catálise enzimática 

apresenta vantagens sobre a catálise química, com condições de reação mais suaves, maior 

especificidade, alta estabilidade, alta seletividade com menos subprodutos, fontes vastas e uma 

ampla gama de substratos. Os autores ainda enfatizaram que a lipases (e.g. EC 3.1.1.3 - 

triacilglicerol lipase) podem catalisar diferentes reações, como hidrólise, esterificação, 
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transesterificação e interesterificação, e atestando que as mesmas desempenham um papel 

importante na produção industrial.  

Em adição, Bergman et al. (2013) ressaltaram que os catalisadores enzimáticos, em 

ambos processos de transesterificação e esterificação, apresentam alto rendimento na produção 

de biodiesel a partir de óleos refinados em contraste aos óleos brutos, por conterem fosfolipídios 

podem interferir na reação entre a enzima e o substrato. Os pesquisadores afirmaram que os 

catalisadores de lipase são mais ativos em substratos insolúveis e em triglicerídeos de ácidos 

graxos de cadeia longa. Embora, o uso de enzimas esterases, que hidrolisam particularmente 

ésteres, mostrou-se favorável com triglicerídeos de cadeia curta (< C6). Outra vantagem 

mencionada pelos autores é que os catalisadores enzimáticos podem ser recuperados e 

reutilizados e, ainda, podem ser usados de forma imobilizada. Contudo, uma de suas 

desvantagens é o elevado custo das lipases comerciais, sendo um problema para aplicação 

industrial em larga escala.  

Sousa et al. (2016) empregaram na síntese enzimática do biodiesel pela 

transesterificação do óleo de pinhão-manso (Jatropha curcas L.) com etanol em sistema isento 

de solvente onde testaram sete preparações comerciais de lipases imobilizadas por fixação 

covalente em compósito de epóxi-polissiloxano-álcool polivinílico (epoxi-SiO2-PVA), em que 

foram utilizadas como biocatalisadores as lipases AK e PS, atingindo rendimentos de etil éster 

(FAEE) de 91,1 e 98,3% em 72 h de reação, respectivamente. Nesse caso, observa-se outro 

ponto desafiador, conseguir reduzir o tempo de reação, que é significativamente superior aos 

processos químicos convencionalmente empregados.  

Uliana et al. (2017) destacaram que o uso de lipases líquidas para a produção de 

FAME, oriundos de óleos e gorduras de baixa pureza e baixo teor de gordura, não refinados e 

mais barato, resultaria em uma redução drástica dos custos totais da produção de biodiesel 

catalisada por enzimas. Porém, o biodiesel produzido através de lipases líquidas, por exemplo, 

usando a lipase Eversa® (da Novozymes), resultando inerentemente em um produto com 

elevada acidez, geralmente com um conteúdo de ácidos graxos livres (AGL), em torno de 3%, 

mais a presença de monoglicerídeos. diglicéridos e triglicéridos (e, obviamente, glicerina livre) 

geralmente acima da especificação. No entanto, os autores relataram a redução da acidez do 

biodiesel por lavagem úmida usando soluções aquosas de NaOH/metanol e relação molar de 

NaOH e AGL variadas, em diferentes temperaturas (35, 45, 55 e 65 °C). Os resultados 

expressos em termos de acidez final e rendimento do processo mostraram-se favoráveis a 35 

°C, 1% em peso de metanol, 1 razão molar NaOH: AGL e 3% em peso de solução base em 
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relação ao biodiesel bruto, resultando num conteúdo final em AGL de 0,19% em peso e cerca 

de 96% do rendimento do produto. 

Portanto, dentre os métodos de extração de óleo aqui citados, a ordem de eficiência 

observada é: extração por solvente > extração mecânica > extração enzimática.  

Atenção especial será dada a prensagem mecânica (contínuo e descontínua) por fazer 

parte do escopo deste trabalho. 

 

 

2.2.1 - Extração mecânica 

 

Este modo de prensagem é indicado aos materiais oleaginosos com alto conteúdo de 

óleo (Azevêdo, 2013; Embrapa, 2018b). Há vários modelos disponíveis no mercado com 

capacidade de processamento em pequena escala, que variam de 40 a 200 kg/h (Embrapa, 

2018a), as quais se mostram adequadas e/ou ajustáveis a muitas oleaginosas, sendo os critérios 

a serem considerados para uma aquisição acertada: a disponibilidade da matéria-prima e a 

quantidade de óleo desejável a ser obtida, tendo em vista os fins de aplicação do óleo extraído. 

Vale ressaltar, que a eficiência de extração dependerá das características do material oleaginoso 

e do modelo do equipamento, em função de suas especificações técnicas de construção.  

O princípio de funcionamento da prensa hidráulica é bem simples, onde o material 

oleaginoso é introduzido em um cesto cilíndrico vazado (para saída do líquido prensado) e 

através do deslocamento de um êmbolo (pistão), em movimento ascendente e descendente, 

sobre pressões definidas no material (Carvalho, 2011), ocorre o rompimento da parede celular 

da semente fazendo o óleo explodir. Por meio da exaustão de compressão, o óleo extraído 

transborda pelos orifícios e é recolhido em um recipiente. Esse processo de extração ocorre a 

frio. Entretanto, o prévio aquecimento do material antes de iniciar o processo pode ser aplicado 

para ajudar o rompimento das cadeias dos constituintes graxos presente na oleaginosa. 

Já na prensa contínua (ou tipo expeller) é constituída de discos ou barras retangulares 

de aço distanciados, por lâminas (tipo ruelas) de espessuras que variam de acordo com a 

semente. O espaçamento dos discos ou barras é regulado para que possa permitir fluir o óleo e 

concomitantemente agir como filtro para liberação das partículas do resíduo de prensagem 

(torta). O material oleaginoso é inserido na parte superior (cesto trapézio isósceles) da prensa, 
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onde será carreado pela rosca helicoidal, a qual movimenta o material para frente, 

comprimindo-o ao mesmo tempo. A pressão é ajustada por meio de um cone de saída, acionado 

por uma manivela. O acionamento do sistema é feito por um motor seguido de um redutor. O 

óleo bruto escoa em uma bandeja, inclinada (±15°), que fica abaixo dos discos ou barras, sendo 

colhido num recipiente. Geralmente, o óleo passa por um processo de filtração ou decantação 

para remoção das partículas sólidas mais finas (Moretto & Alves, 1986; Pighinelli, 2010). 

Antes da prensagem mecânica, é recomendável o aquecimento do material oleaginoso 

para aumentar a capacidade de extração e rendimento, esse último devido à quebra ocorrida nas 

células de óleo, pela coagulação de proteínas e pela diminuição da viscosidade que o torna mais 

fluído facilitando seu escoamento. O pré-aquecimento das sementes também ajuda eliminar 

toxinas ou constituintes indesejáveis do óleo, afirma Pighinelli (2010). 

As vantagens desse processo de extração em relação ao químico é que se pode 

processar grande quantidade de material, tem baixo custo de instalação e de operacionalização 

por não fazer uso de solventes. Sendo estes pontos positivos também ressaltados por Moretto 

& Alves (1986) e Azevêdo (2013). 

 

 

2.2.2 - Extrações aplicadas ao óleo de oiticica 

 

Os relatos a seguir tratam-se dos métodos utilizados na indústria de beneficiamento do 

óleo de oiticica. 

 

2.2.2.1 – Extração mecânica 

 

O óleo de oiticica pode ser obtido através dos processos de extração mecânica, por 

solvente ou combinação dos dois métodos. De acordo com Queiroga et al. (2014), 

primeiramente ocorre a separação da amêndoa (ou caroço) no processo de pré-limpeza, em que 

são removidas as sujidades que podem vir acompanhadas ao fruto, tais como areia, pedra, folhas 

materiais orgânicos aderidos, etc., seguindo com a supressão da casca que envolve a amêndoa. 

Posteriormente, as amêndoas de oiticica são submetidas ao aquecimento e de imediato à 

prensagem, onde o esmagamento é feito sob pressão do eixo helicoidal da prensa contínua. A 
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pressão é específica para as amêndoas de oiticica, no entanto, a temperatura pode ser variável 

(100 a 120 °C).   

 

2.2.2.2 – Extração química 

 

Esse processo foi adotado em algumas indústrias de beneficiamento do óleo da oiticica 

para aproveitamento do óleo ainda contido na torta, resultante do processo de prensagem, a qual 

saia bastante engordurada. O resíduo engordurado era submetido à extração por solvente, 

hexano, a 70 °C aumentando o percentual extraído de óleo no primeiro processo de 24% para 

32%, com a extração química. Estes percentuais foram obtidos pelas indústrias de extração de 

óleo de oiticica situadas em Jaguaribe/CE e Orós/CE, conforme salientou Queiroga et al. 

(2014). 

A extração química direta por solvente foi aplicada pelo Laboratório da Embrapa 

Algodão (Campina Grande/PB) via extrator Randall, com 2 g de amostra triturada, 50 mL de 

hexano e tempo de extração de 8h. As mostras tomadas para esse estudo correspondiam a idade 

das sementes posteriormente colhidas e devidamente secas, sendo este período de: 7, 30 e 365 

dias. Os teores de óleos obtidos de cada amostra mencionada foram: 61,11, 56,83 e 17,75%, 

respectivamente. O estudo foi realizado por Queiroga et al. (2013) e se mostraram em 

concordância aos reportados também por Stragevitch et al. (2005). 

Melo et al. (2006) determinaram o teor de óleo nas sementes de oiticica no Laboratório 

do Centro de Tecnologia Estratégias do Nordeste (CETENE), localizado em Recife/PE, por 

meio da extração por solvente utilizando os aparatos de Soxhlet. Os pesquisadores 

consideraram as seguintes condições para os experimentos: 15 g de amostra triturada, 80 mL 

de hexano, a 80 °C e 2 h de extração. Em média, os pesquisadores obtiveram 54% de óleo, 

considerando uma variabilidade de 2% entre diferentes tipos de amostras, que foi atribuída a 

fatores genéticos variados, diferentes idades das sementes (grau de maturação) e estado de 

conservação dos frutos.  
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2.2.2.3 – Extração por destilação 

 

Por esse método, o processo de extração do óleo ocorre a partir das amêndoas de 

oiticica trituradas e submetidas a um sistema de extração utilizando uma corrente de vapor que 

passa pelo material arrastando o óleo nele contido. Por condensação desse vapor, obtém-se dois 

líquidos imiscíveis, a água e o óleo. Segundo Queiroga et al. (2014), a Ecirtec dispõe de vários 

modelos com diversas capacidades de produção. 

Na indústria de Jaguaribe/CE, a destilação é empregada após a extração química do 

óleo residual na torta, oriunda da primeira etapa de extração, a prensagem mecânica. A torta da 

oiticica prensada era misturada ao solvente no extrator, passando por um aquecimento entre 55 

a 65 °C, originando um composto de óleo, água resultante da perda de umidade da torta e 

bagaços de casca. Por sua vez, o solvente, a água e o óleo seguem para o destilador, o qual se 

encarregara de fazer a separação da mistura de solvente e água do óleo aquecido. Através do 

aquecimento, o solvente e a água evaporam ficando o óleo de oiticica retido no tanque. A 

mistura de solvente e a água ao entrarem em contato com as paredes resfriadas do condensador, 

volta ao estado líquido, sendo direcionada para um separador, onde ocorre por diferença de 

densidade a separação das substâncias líquidas. O solvente é encaminhado para outro tanque 

para ser reaproveitado, bem como a água para um reservatório onde é reutilizada em 

instrumentos de aquecimento ou resfriamento (Queiroga et al., 2014). 

 

 

2.3  - Óleos vegetais e gorduras  

 

Define-se óleos e gorduras como substâncias insolúveis em água (hidrofóbicas) 

procedentes de fontes vegetais, animais e marinhas, onde seus principais compostos são ésteres-

gliceróis de ácidos graxos e seus derivados. Distingue-se óleos e gorduras pelo seu aspecto 

físico a temperatura ambiente. Nesta condição ambiente, os óleos são líquidos e as gorduras são 

sólidas. 

Em 2005, a ANVISA através da Resolução - RDC nº 270 definiu os óleos e gorduras 

vegetais, como produtos constituídos principalmente de glicerídeos de ácidos graxos de espécie 

(s) vegetal (is), os quais podem conter pequenas quantidades de outros lipídeos, como 

fosfolipídios, constituintes insaponificáveis e ácidos graxos livres naturalmente presentes no 
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óleo ou na gordura. Ainda dentro deste regulamento técnico, classificou-se os óleos vegetais 

como substâncias que se apresentam na forma líquida e as gorduras vegetais que se apresentam 

na forma sólida, ambas à temperatura de 25 ºC (ANVISA, 2005). 

Moretto & Alves (1986) mencionaram que os óleos e gorduras têm como 

componentes, substâncias que pertencem a categoria de glicerídeos e não-glicerídeos.  

Segundo Gondim (2009), as gorduras vegetais são obtidas a partir de processos de 

hidrogenação de óleos vegetais. A maior parte da gordura utilizada como matéria-prima para 

biodiesel é de origem animal, proveniente do frango, boi e porco, exceto o peixe que apresenta 

característica líquida (óleo). Além dessas matérias vegetais e animais, outra fonte também 

produtora de óleo são as microalgas (Silveira, 2011).  

Contudo, boa parte das fontes oleaginosas são de matrizes vegetais constituídas de 

diferentes compostos químicos provenientes dos mais importantes ácidos graxos e seus 

derivados, que compõem a classe lipídica presente em abundância na natureza. Entre essas 

fontes vegetais, há culturas sazonais como a soja, o girassol, o algodão, como também aquelas 

perenes, as quais se incluem o dendê e a mamona. Dependendo da oleaginosa, seu óleo pode se 

acumular nas sementes, como é o caso do algodão e da palma, assim como nos frutos, a exemplo 

do coco e do abacate, ressaltou Silveira (2011). 

Quimicamente, os óleos e gorduras são estruturas formadas por triglicerídeos 

(triacilgliceróis) resultante da reação entre três moléculas de ácido graxo (ácidos carboxílicos) 

e uma molécula de glicerol (glicerina). Em menor quantidade, também é possível detectar 

diglicerídeos (diacilgliceróis) e monoglicerídeos (monocilgliceróis), procedentes da reação de 

esterificação de um e dois grupos hidroxílicos do glicerol, respectivamente. A Figura 2.5 ilustra 

essas estruturas. Os radicais R1, R2 e R3 representam os ácidos graxos (saturados e/ou 

insaturados) comumente encontrados nos óleos e gorduras, como resultantes do processo 

transesterificação.  

 

Figura 2.5 – Fórmulas estruturais: (a) glicerol, (b) monoglicerídeo, (c) diglicerídeo e (d) 

triglicerídeo.  

Fonte: Silveira (2011)  
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Os triglicerídeos ou triacilgliceróis podem apresentar muitos tipos de estruturas que se 

diferem pela posição ou pelo tipo de ácidos graxos na molécula, sendo os constituídos de uma 

única espécie de ácido graxo nas três posições chama-se triacilgliceróis simples. Enquanto, os 

que contém duas ou mais espécies de ácido graxos distintos ligados à cadeia carbônica do 

glicerol são denominados de triacilgliceróis mistos, conforme exemplifica a Figura 2.6.  

  

Figura 2.6 – Estrutura dos triglicerídeos: (a) simples e (b) misto. 

Fonte: Silveira (2011) (Adaptado) 

 

Silveira (2011) ressaltou que óleos e gorduras são misturas complexas de 

triacilgliceróis simples e mistos, onde cada óleo ou gordura tem uma composição química em 

ésteres que lhe confere características próprias da matéria que lhe originou. Por essa razão, mais 

de 95% da composição desses materiais graxos são responsáveis pelas principais propriedades 

dos mesmos e, por sua vez, dos componentes do seu biodiesel. Além disso, há outros 

constituintes presentes nos óleos vegetais, em pequenas quantidades como vitaminas, ácidos 

graxos livres, fosfatídeos, esteróis, corantes (caroteno, clorofila e xantofilas), água, tocóis 

(tocoferol e tocotrienol), hidrocarbonetos, etc., os quais podem interferir na qualidade do 

biodiesel dependendo da sua quantidade. Esses constituintes compõem a fração insaponificável 

dos óleos e gorduras, cujas frações correspondem a ≈95% de insaponificáveis e ≈5% da parte 

insaponificável, a qual saem com a lavagem. 

Basicamente, os ácidos graxos que compõem os óleos e gorduras são diferenciados 

pelo cumprimento da cadeia hidrocarbonada (composta de 4 a 24 átomos), pelo número e 

posição das duplas ligações dos ácidos graxos insaturados, que podem variar de 1 a 6. Todavia, 

os ácidos graxos com três insaturações são comuns e existem um predomínio de isômeros cis 

nos óleos e gorduras naturais (Gondim, 2009; Castro, 2013).  
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2.4  - Matriz energética mundial e no Brasil 

 

A Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) fez uma estimativa de 

que em 2030 o consumo global de energia aumentará em cerca de 50% (Palash et al., 2013a; 

Mofijur et al., 2013). Projeção recente do International Energy Outlook 2016 confirma o cálculo 

anteriormente anunciado, mostrando que o consumo mundial do total de energia comercializada 

expandirá em 48% entre 2012 a 2040, e que os grandes responsáveis por esse consumo serão 

os países que estão fora da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OECD), cujo crescimento econômico e a expansão da população são forças motrizes para o 

consumo de energia. O reflexo desse considerável crescimento é evidenciado na melhoria dos 

padrões de vida, resultando em uma demanda por mais energia per capita, que aliado ao 

crescimento populacional, estimula fatalmente o consumo total de energia, concluem 

Gebremariam & Marchetti (2018). 

A Administração de Informação de Energia (IEA, na sigla em inglês) dos Estados 

Unidos projetou que o consumo mundial de combustíveis líquidos aumentará de 86,1 milhões 

de barris/dia, para 110,6 milhões de barris/dia em 2035 (Cecrle et al., 2012; Palash et al., 

2013b). Prevê-se que as emissões dos gases de efeito estufa (GEE), provenientes dos 

combustíveis fósseis, aumentarão 39% em 2030 se nenhum esforço for feito para mudar este 

cenário (Mofijur et al., 2013). 

Até o momento, o petróleo, o carvão e o gás ainda são predominantes no abastecimento 

mundial de energia. Todavia, com o esgotamento das reservas desses combustíveis fósseis, urge 

investir-se em alternativas de combustíveis limpos por meio de fontes renováveis, onde se tem 

vantagens relevantes nos aspectos ambientais e socioeconômicos, além de refletir diretamente 

na saúde humana, quando comparado aos combustíveis convencionais, por estar 

intrinsicamente relacionado à mitigação dos gases efeito estufa e, consequentemente, redução 

da poluição atmosférica. Esses impactos positivos são benéficos e fortalecem os argumentos 

para substituição dos combustíveis de origem fóssil por fontes renováveis de energia limpa 

(Gebremariam & Marchetti, 2018). 

Costa (2017) fez alusão sobre o panorama atual do uso dos recursos energéticos no 

mundo, fortemente ainda dependente dos combustíveis não renováveis, dos quais se tem a 

produção de bens e serviços, e impactos ambientais atrelados à geração, distribuição e uso 

dessas fontes de energia, sendo uma alternativa o emprego de fontes de energia naturais 

renováveis, utilizando-as de forma sustentável para suprir a vida humana e respeitando a 
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capacidade de suporte do planeta, para tanto, deve-se somar o desenvolvimento de novas 

tecnologias para que seja possível viabilizar o estabelecimento de sistemas energéticos menos 

prejudiciais ao meio ambiente.  

Em consonância a esse cenário, o Relatório de Mercado de Médio Prazo de Energia 

Renovável da IEA 2016 indicou que a quota de energias renováveis na totalidade do consumo 

energético mundial deverá ter um incremento de pelo menos 39% até 2021 (IEA, 2016). 

Segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), até 2040 a demanda 

mundial de óleo combustível atingirá até 109,4 milhões de barris por dia, dos quais a demanda 

de diesel deverá dominar 5,7 milhões de barris por dia (OPEP, 2016). 

De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), o setor de transporte em 

2016 foi responsável por 28% do consumo final de energia no mundo (IEA, 2017) e 

considerando que praticamente toda a energia utilizada advém da queima de combustíveis, 

fósseis e renováveis (biocombustíveis), isso reflete diretamente nas expressivas quantidades de 

gases efeito estufa emitidos pelo setor acarretando nos efeitos climáticos globais, além de vários 

poluentes locais, que impactam diretamente a qualidade de vida da população (FGV ENERGIA, 

2018). A Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou que 7 milhões de mortes prematuras 

por ano, em todo o mundo, está relacionada à poluição atmosférica, sendo os principais vilões 

os gases poluentes e materiais particulados emitidos durantes a queima dos combustíveis nos 

veículos principalmente, e de outras fontes que se utilizam dos combustíveis fósseis (Costa, 

2017). O uso desses combustíveis tem várias influências carcinogênicas no ecossistema (Avhad 

& Marchetti, 2015). 

Como alternativa sustentável, o biodiesel é uma opção de biocombustível à 

substituição do diesel de petróleo. Em geral, mais de 60 países praticam a mistura do biodiesel 

ao diesel mineral em até 20% (Dias, 2016). Todavia, muitos países que compõe o bloco da 

União Europeia (UE) - 28, incluindo os maiores produtores, Alemanha, França e Itália, utilizam 

blendas em proporção que variam entre 5 a 30%. Exceção da Alemanha, que se tornou 

referência mundial, por comercializar o biodiesel puro (B100), e atualmente, é responsável por 

44% de toda produção de biodiesel da União Europeia. Toda a frota de ônibus alemã é 

abastecida com o biodiesel na forma pura, distribuído aos 1,9 mil dos 15 mil postos de 

combustível daquele país. O uso do biodiesel foi sendo difundido e disponibilizado nos postos 

de abastecimento e vendas numa mesma bomba de combustível com duas saídas, sendo uma 

para o petrodiesel e outra, com selo verde, para o biodiesel. De modo que, o consumidor alemão 

livremente realizava a mistura, nas mais variadas proporções, do diesel mineral com o biodiesel. 
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O biocombustível conquistou a credibilidade no mercado e gerou a conscientização da 

população alemã levando o governo a decidir que não era mais necessário subsidiar e estimular 

a produção de biodiesel, algo que era praticado desde 1990, taxando, recentemente, os 

biocombustíveis. Com isso, a Alemanha previu embolsar 1,6 bilhão em impostos (Aprobio, 

2014).   

Dias (2016) informou que o cenário mundial dos maiores produtores de biodiesel 

divulgado pelo EIA mostram os Estados Unidos (19%), Alemanha (16%), Brasil (14%) e 

Argentina (14%) como os principais. Estimativas apontaram ganhos positivos com a adesão ao 

uso do biodiesel no mundo, indicando que 169 milhões de toneladas de emissões de GEE foram 

evitadas no ano de 2014, sendo o Brasil responsável em 7,2 milhões de toneladas. Esse valor 

representa 37% do total da América Central e do Sul 

O Brasil alcançou o segundo lugar no ranking mundial da produção de biodiesel em 

2010 (Bergmann et al., 2013; Cremonez et al., 2015), com a produção de 2,4 milhões de m³ 

ficando atrás da Alemanha, que ocupava o primeiro lugar com 2,8 milhões de m³. Em 2011, 

apesar da produção de biodiesel brasileira ter alcançado novo recorde, atingindo 2,6 milhões de 

m³, os Estados Unidos (EUA) passou a liderar com 3,7 milhões de m³ seguido da Alemanha, 

que manteve mesma produção do ano anterior, e da Argentina com produção de 2,7 milhões de 

m³, caindo para o quarto lugar no ranking de produção mundial (Bergmann et al., 2013). Em 

2014, a produção mundial foi de 29,7 bilhões de litros (aproximadamente 26.144.000 

toneladas), sendo o principal produtor os EUA (4,7 bilhões de litros), seguido no ranking pelos 

países Brasil e Alemanha (3,4 bilhões de litros cada), Indonésia (3,1 bilhões de litros), 

Argentina (2,9 bilhões de litros) e França (2,1 bilhões de litros), com a UE respondendo por 

11,6 bilhões de litros (Knothe & Razon, 2017). 

Com o aumento da mistura do biodiesel em 10% ao diesel mineral, aumentará a 

produção de biodiesel em 25% este ano com relação a 2017. Prevê-se, que o volume de 

produção do biodiesel deverá aproximar-se a 5,4 bilhões de litros, frente aos 4,2 bilhões de 

litros no ano passado. A partir desse incremento, o Brasil se consolida como o 2º maior produtor 

e consumidor de biodiesel, ficando atrás apenas dos Estados Unidos (Aprobio, 2018). 

Consequentemente, contribuirá para o abatimento das emissões dos gases poluentes emitidos 

pela combustão veicular. Para endossar tal afirmativa, um estudo interligado entre a Associação 

Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), a União Brasileira do Biodiesel e 

Bioquerosene (Ubrabio) e a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso 
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(Aprosoja-MT) constatou que o abandono do diesel mineral pelo biodiesel puro (B100) pode 

reduzir a poluição ao patamar de 65% a 72% (Aprobio, 2018). 

Atualmente, o Brasil tem se destacado pela diversificação de energia disponível no 

setor energético, tendo uma grande participação de fontes de energia renováveis. O biodiesel é 

para a economia brasileira uma fonte renovável e efetiva, que visa complementar a matriz 

energética nacional e garantir a segurança do país frente ao impacto das flutuações do valor do 

petróleo no mercado externo, afirmaram Cremonez et al., (2015).  

A bem pouco tempo, Agência Internacional de Energia (IEA) realizou uma pesquisa 

através de seu departamento especializado em bioenergia - IEA Bioenergy Task 40, apontando 

o Brasil como o país que mais utiliza biomassa na produção de energia, sendo16% do uso 

mundial no setor. Na sequência, estão os EUA (9%) e Alemanha (7%). Dentre uma lista de 

países, os 15 primeiros do topo representam 65% do uso global de biomassa na matriz 

energética. No momento atual, a biomassa corresponde nesse cenário cerca de 10% da produção 

de energia global (Aprobio, 2017).  

Um comparativo entre os cenários das matrizes energéticas e elétrica, no mundo e no 

Brasil, estão representadas pelas Figuras 2.7 a 2.10. 

 

(a)  (b)  

 

Figura 2.7 – Matriz energética: (a) mundial (2015) e (b) brasileira (2016) 

Fonte: http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica 

Acesso em: 14 ago. 2018 
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No cenário mundial, em 2015, percebe-se que a matriz energética evidencia fortemente 

a dependência das fontes não renováveis, petróleo, gás e carvão (Gebremariam & Marchetti 

2018; EPE, 2018). Nota-se que a participação das fontes renováveis, em termos de energia 

solar, eólica e geotérmica, indicadas por “Outros” na Figura 2.7a, correspondem apenas 1,50% 

da matriz energética global, que quando somado a este percentual à participação da energia 

hidráulica, totalizam-se 3,8% (EPE, 2018) da energia por fontes limpas. Isso demonstra que 

efetivamente ainda se tem uma participação tímida dessas fontes no cenário energético mundial. 

Em contraste, a matriz energética do Brasil mostra-se bem diferente da mundial. 

Apesar do consumo de energia de fontes não renováveis ser maior do que o de renováveis, o 

país se utiliza mais das fontes de energia limpa que os demais do mundo. O total de energia 

limpa utilizada pelo Brasil, no ano de 2016, correspondeu a 43,5%, que reflete o somatório da 

participação isolada das fontes: lenha e carvão vegetal, hidráulica, derivados de cana e “Outras 

renováveis”, assinaladas na Figura 2.7b. Esse percentual é praticamente metade da matriz 

energética brasileira, conforme ilustra a Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 – Comparativo entre as matrizes energéticas do Brasil (2016) e Mundo (2015). 

Fonte: http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica 

Acesso em: 14 ago. 2018 

 

Uma análise comparativa entre as duas matrizes, nacional e mundial, evidencia 

claramente que a matriz energética brasileira é mais renovável do que a mundial, mostrando a 

potencialidade do Brasil (EPE, 2018). Essa característica de disposição de recursos naturais 

renováveis e não renováveis, coloca o Brasil em uma condição econômica sustentável, na 

medida em que é apontado como referência mundial na produção de petróleo offshore, na 

http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica
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produção de etanol e na geração de hidroeletricidade, com foco na diversidade e no aumento de 

sua matriz energética, destacam Cremonez et al., (2015).  

Vale ressaltar, que as fontes não renováveis de energia são as maiores responsáveis 

pela emissão de gases de efeito estufa (GEE). O Brasil, comparado a outros países, consome 

mais energia de fontes renováveis. O cálculo de emissão dos GEE leva em consideração o 

consumo de energia pelo tipo de fontes dividido pelo total de habitantes do país. Por essa razão, 

verifica-se que o Brasil emite menos GEE por habitante que a maioria dos outros países (EPE, 

2018).  

Já na matriz elétrica mundial, verifica-se através da Figura 2.9a, a predominância da 

geração de energia oriundas das seguintes fontes fósseis: carvão, óleo e gás natural, que somam 

66,3%, e aliadas aos10,6% da geração advindas das termelétricas, totalizam 76,9% da matriz 

elétrica referente ao ano de 2015. Cenário inverso é observado na matriz elétrica brasileira 

(Figura 2.9b), majoritariamente renovável, com participação expressiva da geração de energia 

elétrica advinda das usinas hidrelétricas (68,1%), seguida da energia eólica, em constante 

ascensão nos últimos anos, que somada as demais fontes renováveis (13,6%) totalizam 81,7%, 

favorecendo para que a matriz elétrica do Brasil, em sua maior parte, seja renovável, de acordo 

com esse cenário obtido em 2016 (EPE, 2018).  

 

(a)  (b)  

Figura 2.9 – Matriz elétrica: (a) mundial (2015) e (b) brasileira (2016) 

Fonte: http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica 

Acesso em: 14 ago. 2018 
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A diferença entres os cenários, mundial e nacional, a respeito da matriz elétrica é 

demonstrada pela Figura 2.10, onde se percebe que a matriz elétrica brasileira é baseada em 

fontes renováveis de energia, ao contrário da matriz elétrica mundial. Todavia, conforme já 

mencionado anteriormente, a geração elétrica do Brasil ainda é muito dependente da fonte 

hídrica, o que não é tão favorável devido os problemas de escassez de chuvas, decorrentes dos 

fenômenos da natureza e, sobretudo, das mudanças do clima como efeito da exaustão da 

poluição atmosférica, levando à crise hídrica. Em compensação, por ser a maior contribuição 

na matriz elétrica, contribui para manter o Brasil em posição favorável, enquanto as demais 

fontes de geração de energia limpa vão se expandindo e consolidando no mercado interno. Além 

disso, também é importante destacar que a matriz elétrica renovável tem menores custos de 

operação, pois as usinas que geram energia a partir de fontes renováveis, em geral, emitem 

significativamente menos GEE (EPE, 2018). 

 

 

Figura 2.10 – Comparativo entre as matrizes elétricas do Brasil (2016) e Mundo (2015). 

Fonte: http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica 

Acesso em: 14 ago. 2018 

 

Costa (2017) afirmou que a matriz energética nacional se destaca mundialmente pela 

expressiva participação das fontes renováveis, com um grande potencial ainda de ampliação na 

participação destes recursos para o abastecimento energético futuro. O autor ainda enfatizou 

que a contundente participação da esfera governamental foi decisiva para o atual panorama, 

envolvendo diversos mecanismos de incentivo às fontes limpas, incluindo os interligados aos 

biocombustíveis. 

Esse alavancar no desenvolvimento da capacidade instalada, de produção e uso de 

biocombustíveis na matriz energética brasileira, tem sido fortemente sustentada pela ação do 

http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica
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Estado, o qual proveu uma série de estratégias governamentais, dentre elas uma significativa 

renovação da matriz veicular nacional, que tonou por obrigatoriedade legal, a bem pouco tempo, 

a adição de 27% de etanol anidro na gasolina automotiva comercializada (Costa, 2017), assim 

como a composição de 10% de biodiesel a todo diesel vendido ao consumidor final (B10). 

Medida essa, de aumento da mistura, aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE) em dezembro de 2017, antecipando em um ano, o prazo máximo determinado pela Lei 

nº 13.263/16 (Ubrabio, 2016).Tal iniciativa também colabora para a redução das importações 

do óleo diesel fóssil, agrega valor na agroindústria do biodiesel, com relação direta com outras 

agroindústrias (grãos, oleaginosas, carnes) e induz a melhora da pauta de exportação do 

agronegócio (produtos processados ao invés de in natura), pontua o MME (2018a). Além disso, 

essas ações estratégicas governamentais incidem diretamente para a redução das emissões dos 

GEE até 2028, conforme Resolução nº 5, de 5 de junho de 2018 (MME, 2018b). 

Recentemente, o Brasil através do RenovaBio assumiu o compromisso de reduzir em 

10% as emissões de carbono na matriz de combustíveis do país, saindo dos atuais 74,25 g 

CO2/MJ para 66,75 g CO2/MJ, refletindo na mitigação de 600 milhões de toneladas de carbono 

da atmosfera até 2028, com a expansão da matriz energética por rotas tecnológicas de energia 

limpa, incluindo o mercado do etanol e biodiesel (AGÊNCIA BRASIL, 2018). 

Nesse contexto, o desenvolvimento de tecnologias para produção e uso de energia a 

partir de fontes alternativas limpas vem crescendo em vários países, inclusive o Brasil. Destaca-

se a expansão no mercado da energia eólica, energia solar (térmica e fotovoltaica), além de 

tecnologias direcionadas para o aproveitamento do potencial energético existente em diversas 

biomassas. Essa última, com possibilidade de aplicações voltadas para geração de energia 

elétrica, como é o caso do bagaço da cana-de-açúcar, beterraba (onde pode ser produzido 

álcool), eucalipto, casca de arroz, biogás (produzido da biodegradação dos resíduos sólidos 

urbanos, dejetos orgânicos, resíduos de matérias-primas industriais), lenha, carvão vegetal, 

dentre outros. Assim como também, da produção de biocombustíveis, a exemplo do Brasil com 

o bioetanol (etanol celulósico ou de 2ª geração) proveniente da cana-de-açúcar e o biodiesel, 

que é o foco deste trabalho, e por isso, centralizar-se-á a atenção nesse último biocombustível. 
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2.5  - Biodiesel  

 

A Resolução ANP nº 7 de 19 de março de 2008 define o biodiesel puro (B100) como 

um combustível composto de alquil ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivados de óleos 

vegetais ou de gorduras animais (ANP, 2008). Quimicamente, os óleos vegetais e gorduras 

animais são compostos de triacilgliceróis ou triacilglicerídeos (TAG) que ao reagirem com um 

álcool de cadeia curta, normalmente metanol ou etanol, na presença de um catalisador 

(usualmente uma base), formam ésteres (metílicos ou etílicos) dos ácidos graxos (AG) contidos 

nos TAG. Essa reação química é chamada de transesterificação. 

Essa Resolução refere-se ainda a mistura óleo diesel/biodiesel – BX – combustível 

comercial composto de (100-X)% em volume de óleo diesel, conforme especificação da ANP, e 

X% em volume do biodiesel, que deverá atender à regulamentação vigente. Atualmente, foi 

autorizado o aumento do percentual para 10% de biodiesel no diesel mineral, o qual entrou em vigor 

desde março de 2018. 

O biodiesel apresenta uma séria de vantagens quando comparado ao petrodiesel tais como: 

é praticamente livre de enxofre, não possui compostos aromáticos, apresenta alto índice de número 

de cetano (> 60) superando ao do diesel fóssil (40), tem médios teores de oxigênio, alta lubricidade, 

elevado ponto de fulgor (> 130 ºC), apresenta baixo risco de explosão facilitando o transporte e 

armazenamento, não é tóxico, é biodegradável e de fontes renováveis, sua queima emite menos 

material particulado – MP (48%), hidrocarbonetos – HC (67%), monóxido de carbono – CO (48%), 

dióxido de carbono – CO2 (80%), óxido de enxofre – SOx (≈100%), e, portanto, é menos poluente 

que o diesel fóssil (BIODIESELBR, 2006; Azevêdo, 2013; Kuss et al., 2015; Dias, 2016; Dwivedi 

& Sharma, 2016a), além de possibilitar o uso de créditos de carbono, de apresentar um alto potencial 

de geração de renda e emprego, principalmente no campo, acrescentaram Kuss et al. (2015).  

Adicionalmente, o biodiesel ainda tem habilidade em reduzir as emissões de particulados 

totais oriundos do motor. Essas partículas emitidas são materiais condensados ou em estado sólido 

coletados em um filtro apropriado a temperatura ≤ 52 °C, as quais incluem fumaça, combustível, 

derivados de óleos lubrificantes e aerossóis contendo ácido sulfúrico (McCormick & Alleman 2006; 

Azevêdo, 2013).  

Estudos realizados desde 1997 evidenciaram que o uso do biodiesel e suas blendas 

colaboraram para redução apreciável de MP, em contrapartida, constatou-se um aumento nas 

emissões de NOx em veículos pesados (McCormick & Alleman 2006; Azevêdo, 2013), o que limita 
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o mercado de biodiesel em áreas que tenham ultrapassado os limites de qualidade do ar em relação 

ao ozônio, complementaram McCormick & Alleman (2006).  

O registro mais antigo no Brasil sobre a utilização de óleos vegetais como combustível 

ocorreu em 1920, onde muitos centros de pesquisas e universidades (Instituto Nacional de 

Tecnologia, o Instituto do Petróleo do Ministério da Agricultura e o Instituto de Tecnologia 

Industrial do estado de Minas Gerais) estudaram e investiram em misturas do óleo vegetal bruto ao 

diesel mineral como combustível (Kuss et al., 2015).  

Com a crise do petróleo em 1973, a economia do mundo foi impactada e as pesquisas 

voltadas a combustíveis a partir de fontes renováveis foram incentivadas novamente e 

intensificadas. Nesse período, o Brasil importava 80% do petróleo que lhe era necessário e, na 

mesma década o Instituto Nacional de Tecnologia e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

começaram a estudar o biodiesel feito de óleo de palma (dendê), chamando-o de dendê diesel. Anos 

posteriores, o diesel fóssil barateou com o cessar da crise do petróleo enfraquecendo a pesquisa com 

o diesel verde (biodiesel) que acabou não sendo mais priorizada, destacaram Kuss et al. (2015) 

Segundo Pighinelli (2010), a primeira patente nacional em biodiesel foi depositada por 

Expedito Parente no ano de 1980. Na década de 80, o biodiesel no Brasil tornou-se mais comum 

por meio de vários programas que o governo federal lançou, como o Programa Nacional de 

Produção de Óleo Vegetal para fins Energéticos (Proóleo) regulado pela Resolução nº 7 do 

Conselho Nacional de Energia, no qual teve como metas estabelecer a substituição de 30% do diesel 

fóssil pelo óleo vegetal, incentivar pesquisadores a aumentar a produção de óleos vegetais em 

diferentes regiões do país visando trocar o diesel mineral por biodiesel. Outro projeto contemplado 

nessa mesma época, proposto pela Secretaria de Tecnologia Industrial, foi o Programa Nacional de 

Energia de Óleos Vegetais (OVEG), com finalidade de testar óleos vegetais em motores do ciclo 

Otto (Diesel), onde foram efetivados testes com B100 e B30. Porém, devido aos elevados custos de 

produção, o uso em escala comercial de biodiesel tornava-o inviável para época, e mais tarde, em 

1985, o petrodiesel sofre forte queda nos preços colaborando para o fim do Proóleo (Kuss et al., 

2015). 

Entretanto, ao final dos anos 90 foram retomados os investimentos em pesquisas por 

alternativas de combustíveis limpos. A Embrapa desempenhou um papel imprescindível neste 

contexto. Contudo, a partir de 2004 ocorreu significativos avanços para substituição do petrodiesel 

com a criação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) pelo governo federal, 

apoiado pelo setor produtivo (Kuss et al., 2015; Ubrabio, 2018c). O PNPB implementou o diesel 

verde (biodiesel) na matriz energética brasileira abrangendo aspectos sociais, ambientais e 

mercadológicos, como por exemplo o Selo Combustível Social. 



Revisão bibliográfica  70 

Adriana Karla Virgolino Guimarães/Dezembro/2018 

O primeiro Marco Regulatório do Biodiesel no Brasil ocorreu em 2005, com a Lei nº 

11.097/2005, oriunda da Medida Provisória 214/2004, que modificava a lei do Petróleo e previa a 

fixação de prazos para adição do biodiesel ao petrodiesel em percentuais mínimos obrigatórios. 

Através do Decreto nº 5.448/2005, foi regulamentado a regra de adição que permitiu a 

comercialização da mistura B2 (2% de biodiesel em 98% do diesel). Ainda nesse período, medidas 

complementares também foram estabelecidas com o propósito de instituir o modelo de tributação 

com diferenciação de PIS/PASEP e COFINS, definindo critérios por região e tipo de matéria-prima 

(Bergmann et al., 2013; Ubrabio, 2018c). Contudo, a blenda B2 só passou a ser obrigatória em todo 

território nacional em 2008. Em julho deste mesmo ano, o CNPE aprovou a elevação do percentual 

para 3% de biodiesel como mistura obrigatória (Castanheira et al., 2014). Nesse mesmo período, 

uma nova crise mundial de petróleo se instaurou e os preços se tornaram abusivos, com isso o Brasil 

aproveitou essa oportunidade para investir outra vez nas pesquisas de desenvolvimento de 

biocombustíveis a partir de fontes renováveis. 

No início do ano de 2010, o CNPE aprovou a elevação do percentual do biodiesel para 5% 

junto ao diesel de petróleo, antecipando em três anos a meta estabelecida em 2005, destacaram 

Castanheira et al. (2014). A blenda B5 se tornou obrigatório antes do tempo regulado pela Lei nº 

11.097/2005. 

Em 2014, após um longo período de estagnação e várias ações da Ubrabio em defesa da 

evolução do programa, a mistura do biodiesel foi elevada para 6% (B6) e posteriormente, em curto 

prazo, atingiu o patamar de blenda B7, ou seja, 7% de biodiesel ao petrodiesel (Ubrabio, 2018c).  

No penúltimo mês do ano de 2015, foi apresentado o projeto de lei - PLS 613/2015 - pela 

Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional do Senado que contemplava o aumento 

progressivo da mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel até alcançar os 10% em três anos. 

Aprovado em caráter de urgência e por unanimidade, esse projeto de lei foi sancionado como Lei 

nº 13.263, em maço de 2016, e desde então, foram determinados prazos para cumprimento das 

misturas obrigatórias do combustível renovável nas proporções de B8, B9 e B10. Em acréscimo, o 

novo marco regulatório permite que o país alcance o B15 dependendo apenas de uma decisão do 

CNPE (Ubrabio, 2018c; Ubrabio, 2018d). 

Após um ano exato, em 2017, o B8 passou a ser comercializado em todo o Brasil, e em 

março de 2018, entrou em vigor o B10. O objetivo da Ubrabio é que a adição obrigatória do 

biodiesel continue avançando, de forma gradual, aproveitando o potencial produtivo do país, 

gerando riqueza em todas as regiões brasileiras e melhorando a qualidade do ar para a população.  
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A Figura 2.11 ilustra a trajetória de evolução do PNPB desde sua criação até a atualidade 

contemplando a projeção da adição de 1% anualmente até 2028 como proposto pela Ubrabio 

(Ubrabio, 2018d) recentemente.  

 

 

Figura 2.11 – Evolução do aditivo do biodiesel ao óleo diesel através do PNPB. 

Fonte: https://ubrabio.com.br/pnpb/. Acesso em: 22 mai. 2018 

 

Neste contexto, é importante destacar que houve um acelerado crescimento do 

interesse e da produção de biodiesel em todo o mundo e também no Brasil, elevando de modo 

proporcional a atenção e preocupação, com os possíveis impactos ao meio ambiente, ao setor 

econômico e social, principalmente, no que diz respeito à competição por terra, as emissões ao 

ar e água, a biodiversidade e as questões conflitantes entre “biocombustível versus alimento”. 

Neste contexto, para compensar esses potenciais efeitos negativos, é crucial estabelecer uma 

visão geral das tendências atuais e futuras do biodiesel no Brasil, incluindo a caracterização da 

cadeia de produção, os principais impactos e as várias políticas, padrões e esquemas de 

certificação em vigência para ajudar na avaliação e desenvolvimento da sustentabilidade do 

biodiesel, conforme enfatizaram Castanheira et al. (2014). 

Além de sua ampla extensão territorial, o Brasil se destaca entro os outros países do mundo 

por ter solo e clima favoráveis à produção de biodiesel a partir de uma diversidade de óleos vegetais. 

Dentre esta variedade de sementes oleaginosas adaptadas às diversas condições climáticas do país, 

https://ubrabio.com.br/pnpb/
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elucidam-se as seguintes culturas cultivadas e empregadas para este fim: o girassol, a soja, a canola, 

o algodão, o amendoim, o babaçu, o óleo de palma (dendê), o gergelim, a mamona, a macaúba, o 

pinhão-manso, o abacate, o linho, o nabo-forrageiro, o pequi, entre outros. Vale ressaltar, que alguns 

destes cultivares oleaginosos são de safra temporária (podendo ser cultivadas de uma a duas vezes 

no ano), como a soja, canola, amendoim e girassol. A oiticica classifica-se neste cenário de cultura 

passageira. Já outras espécies vegetais oleaginosas são culturas permanentes, no caso, a palma, a 

macaúba, o babaçu, o buriti, o pequi e o abacate. A produtividade de cada espécie varia de acordo 

com o teor de óleo presente na oleaginosa e o rendimento de óleo por hectare, conforme mostra a 

Tabela 2.6. 

 

Tabela 2.6- Características das matérias-primas oleaginosas brasileiras potenciais para 

produção de biodiesel.  

Matéria-prima  

(Nome científico) 

Origem  

do óleo 

 Conteúdo 

de Óleo (%) 

Colheita 

(meses/ano) 

Rendimento 

(t óleo/ha) 

Palma  

(Elaeis guineensis) 
Amêndoa 26 12 3,0 - 6,0 

Babaçu  

(Orbynia oleífera) 
Amêndoa 66 12 0,4 - 0,8 

Macaúba  

(Acrocomia aculeata)¹ 
Polpa 20 - 27 5 -7 4,0 - 6,0 

Girassol  

(Helianthus annuus) 
Grão 38 - 48 3 0,5 - 1,5 

Canola/Colza de baixo erúcico  

(Brassica spp.) 
Grão 40 - 48 3 0,5 - 0,9 

Mamona  

(Ricinus communis) 
Grão 43 - 45 3 0,5 - 1,0 

Amendoim  

(Arachis hipoggaea) 
Grão 40 - 50 3 0,6 - 0,8 

Soja  

(Glycine max) 
Grão 18 3 0,2 - 0,6 

Algodão  

(Gossypium Malvaceae L.) 
Grão 15 3 0,1 - 0,2 

Pinhão manso  

(Jatropha curcas Lim) 
Amêndoa 42 3 0,7 - 1,4 

Oiticicia  

(Licania rigida Benth)² 
Amêndoa 54 - 61  3 1,8 - 2,4 

¹Embrapa (2014); ²Calculado pela autora considerando 100 árvores/ha, 75 kg semente/árvore e 

variação do teor de óleo entre sementes, 3 kg (nova) e 4 kg (madura) para obter 1L óleo, 

respectivamente, via extração mecânica (prensagem contínua).  

Fonte: Kuss et al. (2015) (Adaptado)  
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O cenário brasileiro de produção de biodiesel mais atual a partir dos cultivares de grãos, 

amêndoas e sementes oleaginosas, assim como também de gorduras animais, é ilustrado pela Figura 

2.12. 

 

Figura 2.12- Matérias-primas utilizadas para produção do biodiesel no Brasil.  

Fonte: https://geografiaegeopolitica.blogspot.com/2010/06/o-programa-nacional-de-

biodiesel.html. Acesso em: 30 Jul. 2018 (Adaptado) 

 

O Estado do Rio Grande do Norte, mais expressivamente a região Oeste do Estado, fez 

parte do incentivo de plantios dos cultivares (algodão, mamona, girassol) com o propósito de 

atender o mercado de biodiesel durante o período de 2006 a 2008, conforme mostra a Figura 2.13. 

Contudo, em função de fortes períodos de estiagens e seca, mesmo esses cultivares oferecerem 

resistentes a condição climática do semiárido, os agricultores familiares foram prejudicados e o 

Estado acabou não se firmando no mercado como produtor de oleaginosas para o beneficiamento 

da produção de óleo vegetal para obtenção do biodiesel.  

 

https://geografiaegeopolitica.blogspot.com/2010/06/o-programa-nacional-de-biodiesel.html
https://geografiaegeopolitica.blogspot.com/2010/06/o-programa-nacional-de-biodiesel.html
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Figura 2.13 – Matérias-primas cultivadas no Estado do RN para produção de biodiesel. 

Fonte: Evangelista Jr. (2009) 

 

Um panorama da evolução nacional da produção de biodiesel entre o período de 2005 a 

2017 está assinalado pela Figura 2.14, onde pode-se verificar uma expressiva expansão no mercado 

de biodiesel nacional correspondente a 583% nesse período. Um salto de 736 m³ para 4.291,30 m³ 

(ANP, 2018). A justificativa para esse impulsionamento na produção do biocombustível deve-se ao 

aumento da mistura do biodiesel ao diesel fóssil, em concordância aos compromissos assumidos 

pelo governo federal junto as outras nações e organizações internacionais, decorrentes das 

mudanças climáticas com meta de reduções dos GEE, levando o governo a sancionar medidas por 

meio de leis tornando obrigatória a adição do biodiesel ao petrodiesel em proporções crescentes 

com prazos previamente estabelecidos, conforme já mencionado anteriormente. 

Embora a crise na economia mundial sentida a partir de 2012 tenha acarretado uma 

desaceleração em vários setores, no mercado de produção do biodiesel também houve reflexo. 

Entretanto, não tão impactante devido a pressão por cumprimento das medidas em torno da redução 

dos GEE. Isso é perceptível na Figura 2.14, especialmente em 2017 comparado aos três últimos 

anos anteriores.  

Com relação as matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel, desde do início 

do PNPB a soja é a principal oleaginosa no cenário nacional seguida das gorduras animais (sebo 

bovino, frango e porco). Essa predominância da soja é evidenciada na Figura 2.15, a qual mostra 

a evolução do panorama, entre 2008 a junho de 2018, com outros materias graxos que compõe 
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a mistura de matérias-primas tradicionais em tanque e reprocessamento de sub-produtos 

gerados na produção de biodiesel, além do óleo de fritura residual que apresenta tendência a 

ascensão frente ao algodão que sofreu uma redução de 89,6%, entre 2012 (123. 247 m³) e 2017 

(12.873 m³) demostrando um declínio mais acentuado nos três últimos anos.  

 

 

Figura 2.14 - Produção do biodiesel mensal no Brasil entre 2005 a 2017. 

Fonte: ANP (2018) 

 

 
(*) Dados disponíveis até o mês de junho/2018; Outras: Outros materias graxos [mistura de matérias-primas 

tradicionais em tanque e reprocessamento de subprodutos gerados na produção de biodiesel (ANP)]. 

Figura 2.15 - Produção de biodiesel por matéria-prima (%) entre 2008 a 2018. 

Fonte: Abiove (2018)  



Revisão bibliográfica  76 

Adriana Karla Virgolino Guimarães/Dezembro/2018 

O fechamento da produção mensal em dezembro de 2017 mostra que a soja teve 

participação de 68,52% seguida pelo sebo bovino com 14,65% (Figura 2.16). O óleo de fritura 

usado e o óleo de palma somaram 3,06% equivalendo ao mesmo percentual da gordura de 

porco. A média anual de 2017 (Figura 2.17) apesar de manter a soja no patamar (≈ 70%), indica 

que houve uma redução de 7% em relação a 2016, isso deve-se a crise enfrentada no mercado 

interno nacional e internacional de petróleo. Em contrapartida, isso também é devido ao 

aumento da blenda e da participação de outras matérias-primas, como já mencionado antes. 

 

Figura 2.16 - Produção do biodiesel nacional em dezembro de 2017. 

Fonte: ANP (2018) 

 

 

Figura 2.17 - Média anual da produção de biodiesel por região do Brasil em 2017. 

Fonte: Autoria própria com base nos dados mensais da ANP (2018) 
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As principais regiões produtoras de biodiesel no Brasil encontram-se no Centro-Oeste 

(44,2%) do país seguida do Sul (41,1%). O Nordeste brasileiro representa 6,8%, no atual 

cenário com a participação apenas dos Estados da Bahia e Ceará ficando atrás do Sudeste 

(7,8%), conforme ilustrado pela Figura 2.18. A região Norte tem a menor participação, com 

0,2%, embora há perspectiva de aumento com a liberação de ampliação da capacidade produtiva 

em 60% de usina de biodiesel na região. 

 

Figura 2.18 - Produção de biodiesel por região do Brasil em 2017. 

Fonte: ANP (2018) 

 

 

2.5.1 - Biodiesel de oiticica  

 

Poucos trabalhos com a finalidade de produção de biodiesel a partir do óleo de oiticica 

foram reportados na literatura. Em alguns, as pesquisas envolveram mais de um tipo de matéria-

prima, dentre elas a oiticica. Entretanto, como oiticica é o tema deste trabalho dar-se-á atenção 

particular as condições estudadas e os resultados alcançados nestas pesquisas em relação à essa 

oleaginosa. A seguir apresenta-se um breve histórico dos principais trabalhos voltados à 

investigação do óleo de oiticica com fins de aproveitamento energético, no que tange 

especificamente à produção de biodiesel.  

Muito embora, em concordância com Vieira (2011), seja um desafio e ao mesmo 

tempo uma motivação, na amplitude dos aspectos econômico, social e ambiental, visando: (a) 

alcançar os limites desejáveis para enquadramento das especificações exigidas para 

comercialização do biodiesel, tendo em vista sua composição (em altos teores de ácidos graxos 

insaturados) e propriedades físico-químicas (viscosidade, índices de iodo e saponificação 
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elevados), que dificultam a sua inclusão na matriz energética; (b) e sendo atingidos, ter-se a 

possibilidade de beneficiar os agricultores familiares de baixa renda do semiárido nordestino, 

especialmente nos meses de maior carência de recursos, por ser o período de safra da oiticica 

nos meses de dezembro a fevereiro, podendo estender até março, o período de mais carência 

para essas famílias. 

Melo (2007) em sua pesquisa avaliou matérias-primas alternativas, de modo 

preliminar, para a produção de biodiesel com pinhão manso, algodão e oiticica. Em um segundo 

momento, o autor otimizou o processo de produção a partir do óleo de algodão, a fim de propor 

um modelo cinético para a reação via catálise básica homogênea visando replicar as condições 

ótimas em uma planta piloto em Caités/PE. Com relação a oiticica, as sementes foram 

escolhidas aleatoriamente, secas em estufa a 60 °C por tempo prolongado e em seguida 

trituradas, para posterior extração via soxhlet, onde 15 g foram pesadas e levadas ao extrator 

com 80 mL de solvente n-hexano por 2h a 80 °C. O teor médio de óleo nas amostras das 

amêndoas correspondeu a 54% (±2), atribuindo-se essa variação as diversas condições de solo, 

cultivo, variabilidade genética e o grau de maturação dos frutos. A caracterização do óleo 

indicou um índice de acidez de 1,19 mg KOH/g, densidade de 692,6 kg/m³ e viscosidade 

correspondente a 133,9 mm²/s. Apesar do índice de acidez ter sido baixo dispensando passar 

por um processo de pré-tratamento, a viscosidade desse óleo se mostrou bem elevada. O 

biodiesel de oiticica foi obtido através da reação de transesterificação metílica a 60 °C, a uma 

razão molar óleo/álcool de 1/6, com 0,5% de NaOH (catalisador) durante o tempo de 1h sob 

agitação constante. Os parâmetros avaliados com o biodiesel de oiticica indicaram que o índice 

de acidez (0,41 mg KOH/g) e ponto de fulgor (130°C) mostraram-se enquadrados aos limites 

especificados pela ANP até aquele período, porém a densidade (932,4 kg/m³) e a viscosidade 

(12,678 mm²/s) apresentaram valores elevados, sendo sugerido a mistura do biodiesel de 

oiticica com biodiesel de outras oleaginosas.  

Cavalcanti (2008) investigou o comportamento de fluxo (mecânico) e reológico de 

diversos biodieseis oriundos da mamona, algodão, oiticica, sebo bovina e suas blendas com o 

diesel (B2 a B50), levando em consideração a composição química dos ácidos graxos de cada 

material graxo e a temperatura, medindo suas viscosidades cinemática e massa específica, a 

uma dada temperatura, testando modelos clássicos preditivos da literatura para avaliar o 

comportamento reológico dos óleos vegetais e gordura animal, bem como de seus biodieseis. 

Nesse estudo o autor não conseguiu avaliar a composição do óleo e biodiesel de oiticica por 

cromatografia por não ter padrões de referência. As condições operacionais de medição das 

densidades, viscosidades e seus comportamentos reológicos foram estudados na faixa de 
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temperatura de 20 °C a 60 °C, taxa de cisalhamento entre 66 s-1 a 333 s-1. Também foi estudado 

o óleo de oiticica degomado, o seu biodiesel puro e suas blendas. Os óleos vegetais em todos 

os casos apresentaram comportamento de fluído newtoniano nas faixas estudadas. A 

viscosidade das misturas diesel/biodiesel da mamona e do óleo de oiticica degomado 

apresentaram valores para a viscosidade cinemática superiores e acentuados em relação as 

misturas diesel/biodiesel de sebo bovino e oiticica, todas em razões da composição do biodiesel. 

Melo (2010) avaliou de 14 óleos vegetais (andiroba, babaçu, buriti, crambe, dendê, 

gergelim, linhaça, amendoim, moringa, macaúba, oiticica, pequi, pinhão manso e semente de 

uva) com potencial de uso energético para produção de biodiesel. Os óleos foram extraídos por 

prensa hidráulica, com exceção do óleo de oiticica (Resibras) que foi cedido à pesquisa. 

Segundo o autor, o óleo de oiticica após extração passou por processos de degomagem e 

neutralização. Foram investigadas as propriedades físico-químicas, composição química, 

comportamento reológico e a estabilidade térmica e oxidativa dos óleos por PDSC, PretroOxy 

e Rancimat. Por limitação do método utilizado ou da coluna cromatográfica, não houve 

retratação de todos componentes especificados na literatura e nem dos perfis detectados no óleo 

de oiticica. Os dados de viscosidade cinemática mostraram correlação com a composição em 

ácidos graxos insaturados e tamanho das cadeias dos materiais oleaginosos estudados. A análise 

reológica para todos os óleos indicou comportamento de fluído newtoniano. Os óleos que se 

mostram mais estáveis foram: andiroba, babaçu, buriti, macaúba, crambe, pinhão manso, 

moringa, amendoim, dendê, pequi, gergelim, linhaça, uva e oiticica. Destes, os sete primeiros 

são mais promissores a produção do biodiesel. Os valores obtidos do índice de iodo apontaram 

concordância ao perfil de ácidos graxos insaturados entre as oleaginosas: linhaça > uva > pinhão 

manso > amendoim > gergelim > oiticica > crambe > moringa > buriti > andiroba > pequi > 

dendê > macaúba > babaçu. Entretanto, o I.I. do óleo de oiticica (100,16 g I2/100g) encontrou-

se abaixo dos valores reportados na literatura, indicando possível degradação ou oxidação. O 

I.A. do óleo de oiticica também se mostrou elevado, 10,84 mg KOH/g, mesmo após tratamento 

prévio. A estimativa do grau de degradabilidade apontado pelo índice de peróxido, apresentou 

maior valor (10,67 meq/kg) para o óleo de oiticica, seguido da andiroba, moringa e dendê.  

Vieira (2011) realizou um estudo sobre a caracterização e pré-tratamento do óleo de 

oiticica visando sua aplicação para produção de biodiesel. O óleo de oiticica refinado foi 

adquirido da empresa Resibras, porém por apresentar elevado índice de acidez (15,92 mg 

KOH/g) foi feita a degomagem via aquosa (DGA10), com ácidos cítrico (DGAC) e fosfórico 

(DGAF) para posterior síntese do biodiesel por esterificação. Utilizou-se o catalisador ácido 

sulfônico nas proporções de 0,1, 0,4 e 0,7%, nas razões molares de óleo:álcool (O:A) 1:6, 1:9 
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e 1:12, por rota metílica e etílica, 60 min, sob agitação de 400 rpm. Alíquotas de 5, 10, 15, 30, 

45, 60 min foram tomadas para estudo cinético da reação. As reações ocorreram em 35 e 75 °C. 

Os biodieseis foram avaliados por TG/DTG e as análises dos grupos funcionais foram 

realizadas através das técnicas de FTIR e RMN. As densidades do óleo bruto (0,9777 g/cm³) e 

óleos degomados (DGA10, 0,9791 g/cm³; DGAC, 0,9792 g/cm³ e DGAF, 0,9804 g/cm³) 

evidenciaram que o tipo de degomagem influenciou também no índice de acidez, sendo a 

aquosa sensivelmente inferior entre as outras. Mesmo comportamento foi observado para o 

índice de saponificação (óleo bruto, 183,55; DGA10, 189,73; DGAF, 186,63; DGAC, 189,57, 

mg KOH/g). A viscosidade cinemática apresentou valores altíssimos frente as referências da 

literatura (óleo bruto, 593,38; DGA10, 617,54; DGAF, 634,54; DGAC, 782,53, mm²/s), 

sugerindo que esses valores foram medidos a 20 °C. A síntese de biodiesel por esterificação 

metílica com as amostras do óleo DGA10 indicou o menor valor de acidez, 1,93 mg KOH/g. A 

melhor condição reacional foi obtida com O:A (1:12), 0,5% de catalisador a 75 °C. A TG/DTG 

apontou que a estabilidade térmica do óleo bruto e degomado (DGA10) em 230 °C e 203 °C, 

respectivamente, com perdas de massas em duas eventos para ambos. O espectro de FTIR 

exibiu bandas de absorção na região de 2928 a 2950 cm-1, as quais foram atribuídas as 

deformações axiais das ligações C-H (saturado). Já absorção intensa em torno de 1742 cm-1 

referiu-se ao estiramento da ligação C=O. A confirmação do grupo funcional dos ésteres foi 

percebida em 1167 cm-1. Mesmos espectros se mantiveram para os óleos degomados, 

acrescentando que a banda 3500 cm-1 é atribuída à deformação da hidroxila do grupo ácido. Os 

espectros de RMN de ¹H e ¹³C confirmaram a conclusão obtida pela FTIR, indicando que não 

há mudança do perfil entre o óleo bruto e degomado de oiticica. 

Macedo et al. (2011) investigaram o óleo de oiticica com o intuito de promover a 

síntese de biodiesel por rota etílica avaliando sua estabilidade térmica através da análise 

termogravimétrica. O parâmetro físico-químico indicou alto índice de acidez (13 mg KOH/g), 

exigindo um pré-tratamento realizado pelo processo de esterificação do óleo, onde foram 

testadas incialmente duas razões molares (O:A) de (1:9) e (1:12). Para a RM (1:9) empregou-

se o catalisador H2SO4 em várias concentrações de 0,5, 1,5, 2,0 e 2.5%. E na RM (1:12), de 0,5, 

2 e 4%. A reação foi realiza a 60 °C em 90 min, alcançando melhor resultado na proporção 

(1:9) com 2% de H2SO4 apresentando redução do valor de acidez de 4,4 mg KOH/g. O valor 

do índice de saponificação foi 188,3 mg KOH/g, condizente aos reportados no acervo literário. 

A densidade (20 °C) e a viscosidade cinemática (40 °C) indicaram elevados valores, 962,6 

kg/m³ e 133,9 mm²/s, respectivamente. A síntese do biodiesel foi realizada nas condições de 

reação RM (1:6), 0,5% de catalisador KOH a 32 °C, 60 min sob agitação constante em sistema 
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fechado. A conversão a ésteres foi de 85% obtida pela análise termogravimetria. O biodiesel 

apresentou índice de acidez de 1,8 mg KOH/g. Os resultados revelaram que o óleo oiticica e o 

seu biodiesel são estáveis em 224 °C e 179 °C, respectivamente. Com relação a composição 

química, não foi citada as presenças dos dois principais componentes, α-eleosteárico e licânico.  

Oliveira et al. (2012) estudou o óleo de oiticica com o objetivo de avaliar seu potencial 

energético para produção de biodiesel e realizar o isolamento do éster metílico do ácido licânico 

a partir do biodiesel. O estudo foi feito com sementes maduras (secas em estufa a 60 °C/96 h). 

A extração do óleo foi via soxhlet (45 g de amêndoas trituradas) com hexano (seco com 

Na2SO4) por 4h. A fase oleosa foi obtida através do evaporador rotativo a pressão reduzida. A 

síntese do biodiesel foi realizada por rota metílica utilizando o metóxido de sódio preparado a 

partir do sódio metálico e do metanol seco. A reação de transesterificação ocorreu a partir da 

mistura de 0,5 g do óleo de oiticica com 12 mL de hexano sob agitação e em temperatura 

ambiente, onde a estes foi adicionado uma solução de alcóxido de sódio recém preparada, 

mantendo-se o sistema sob intensa agitação por 2 h. O monitoramento da reação foi realizado 

por cromatografia de camada delgada (CCD) até o seu término utilizando o iodo como 

revelador. Alíquotas de 0,3 g do biodiesel foram cromatografadas em coluna com gel de sílica 

(15,54 g) para separar as frações dissolvidas em solução de hexano e éter dietílico (0,03%), 

onde coletou-se 20 frações de 10 mL, e devido a alteração da polaridade da mistura para 4% de 

éter dietílico, obteve-se mais 74 frações de 10 mL. O teor de óleo de oiticica extraído foi de 

65%. A caracterização do óleo e biodiesel indicaram índice de acidez de 1,526 e 0,183 mg 

KOH/g, respectivamente. O I.S. e I.I. mostraram-se inferior ao encontrado por outros autores, 

162,41 mg KOH/g e 43,58 g I2/100 g, demostrando a degradação e/ou aumento da massa molar 

das cadeias dos ésteres. As densidades do óleo e biodiesel de oiticica foram: 949 e 1099,6 g/dm3, 

confirmando o aumento da massa molecular ou ainda reações secundárias durante a 

transesterificação. O isolamento do éster do ácido licânico foi identificado através da CCD nas 

frações coletadas entre 60 a 84, onde obteve-se mesmo perfil cromatográfico e um único spot. 

Através das bandas de IR: 934, 960 e 993 cm-1 atribuídas a deformação =C-H de trieno 

conjugado confirmam as insaturações nas estruturas do éster; 2857 - 3016 cm-1, ao estiramento 

C-H alifático e 1717 e 1743 cm-1, correspondem ao estiramento C=O de cetona e ésteres. Três 

bandas de absorção UV (262, 269 e 280 nm) confirmaram as características de ésteres 

trienólicos conjugados do biodiesel de oiticica. 

Silva et al. (2014) avaliaram as propriedades físico-químicas do óleo de oiticica extraído 

da semente verde e o biodiesel produzido a partir desta empregando iodo como catalisador. A 

metodologia de secagem, extração química e obtenção do óleo foi a mesma de Oliveira et al. 
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(2012), a fim de fazer um estudo comparativo entre as sementes verdes e maduras. O teor de 

óleo extraído da semente verde foi de 35%. A análise do I.A. do óleo de oiticica verde (OV) indicou 

menor acidez (1,39 mg KOH/g) comparado ao óleo da oiticica madura (OM). O AGL da OV foi 

elevado, 6,43%, comparado ao OM (0,42). O I.S. foi de 198,39 mg KOH/g demonstrando que o 

óleo da semente verde possui compostos de menor massa molecular, uma vez que essa propriedade 

é inversamente proporcional ao peso molecular médio dos ácidos graxos presentes. O I.I. do óleo 

da semente de oiticica verde não distou da madura, 42,43 g I2/100 g, indicado a presença das 

insaturações. A viscosidade cinemática de 23, 07 mm²/s, foi considerado pelo autor bastante 

alto. Entretanto, dentre todos os dados referenciados para o óleo de oiticica, esse foi o menor 

valor para esse parâmetro. Também não houve discrepância da densidade OV (0,951 g/cm3) ao 

obtido com a OM. A transesterificação metílica OV foi realizada na razão molar de óleo/álcool 

(1:10), 1,5% do catalisador iodo, a temperatura de ≈70 °C, nos tempos de reações: 2h, 4h, 6h, 

8h e 12h. Após 24h recolheu-se a fase ésteres, a qual foi lavada com uma solução saturada de 

Na2S2O3 até a completa retirada do iodo metálico. A fase éster foi extraída com éter e separada 

do solvente em rota vapor a pressão reduzida, e por fim, submetida a secagem química (Na2SO4 

anidro). Os autores também avaliaram a obtenção do biodiesel via hidrólise do OV (solução 

alcoólica 1:3 de NaOH/EtOH por 2h) seguida de esterificação. A fase de ácidos graxos foi 

esterificada na razão (1:1) com metanol e 1,5% de iodo. As curvas de TG/DTG do OV mostrou 

uma única perda de massa, indicando a volatilização dos ácidos graxos presentes na mesma. Já 

o perfil do óleo hidrolisado mostrou mais de um evento caracterizando a presença de impurezas 

de maior massa molar ou estrutura diferente e mais fortemente ligada. As curvas de TG/DTG 

dos biodieseis também exibiram perfis distintos, onde foi observado uma baixa conversão a 

ésteres (37%) pela transesterificação, enquanto com o óleo tratado e esterificado exibiu uma 

melhor conversão, 83,7%.  

Pereira et al. (2015) estudaram a aplicação do catalisador de iodeto de potássio (KI) 

suportado na peneira molecular (MCM-41) na reação de esterificação via catálise heterogênea do 

óleo de oiticica hidrolisado em diferentes proporções. As impregnações foram feitas com diferentes 

concentrações de KI sendo elas: 2,5%, 5%, 7,5% e 10%. As propriedades físico-químicas do óleo 

de oiticica extraído das sementes verdes coletadas na região oeste potiguar foi comparado com as 

de semente madura oriundas dos estudos de Oliveira et al. (2012) e Silva et al. (2014). A fim de 

obter um biodiesel mais puro foi realizada uma hidrolise no óleo com duração de 3h, onde os 

resultados apontaram que foi possível eliminar os materiais insaponificáveis e ácidos graxos livres 

existentes no óleo bruto, tornando-o mais favorável para reações de conversões a ésteres. Após 

hidrolise seguiu-se com a esterificação do ácido graxo por 6h, na razão molar 1:1 com metanol, 

utilizando os 3% de diferentes catalisadores sintetizados. Os biodieseis caracterizados foram os 
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obtidos com os catalisadores: KI-MCM-41(2,5%) e KI-MCM-41(7,5%), partindo dos ácidos graxos. A 

caracterização dos materiais hidrolisados e esterificados foram realizadas através dos parâmetros 

de índices de acidez, de iodo para: o óleo bruto, o ácido graxo pós-hidrolisado e KIMCM-41 (2,5%; 

7,5%). Com a impregnação do KI ao MCM-41 foi observado que a esterificação não ocorreu de forma 

satisfatória e que as cadeias dos ácidos graxos aumentaram, ou seja, ocorreu dimerização, efeito 

que depende da concentração de KI no catalisador e aumenta com o aumento deste.  

A Tabela 2.7 apresenta um resumo do levantamento dos principais trabalhos com o 

óleo de oiticica que investigaram a sua composição química e de caracterização do mesmo 

visando a produção do biodiesel a partir deste óleo. 

 

Tabela 2.7 – Principais trabalhos de investigação da composição química do óleo de oiticica e 

de sínteses para produção do biodiesel de oiticica.   

 

 

 

2.6 - Processo de produção de biodiesel 

 

O processo de produção do biodiesel pode ser realizado por reações de pirólise, 

esterificação, transesterificação (homogênea, heterogênea, com ultrassom ou micro-ondas e em 

condições supercríticas) e interesterificação (Azevêdo, 2017). Entre esses métodos, o mais 

comumente empregado é a transesterificação homogênea por não demandar custos altos, 
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proporcionar rendimentos elevados em pouco tempo de reação, a temperatura baixa e/ou 

ambiente.  

A reação de transesterificação ocorre na presença de um álcool, normalmente de cadeia 

curta (metanol ou etanol), e de um catalisador básico como: hidróxido sódio (NaOH), hidróxido 

potássio (KOH) e alcóxidos de metais alcalinos (NaOCH3, KOCH3). Os primeiros são os mais 

amplamente empregados por seu baixo custo e fácil disponibilidade (Avhad & Machertti, 

2015). Os metóxidos de metais alcalino, como o NaOCH3, são mais ativos comparados aos 

hidróxidos de metais alcalinos. Em contrapartida, os alcóxidos são menos comuns que os 

hidróxidos na produção de biodiesel em larga escala devido à sua toxicidade, preços mais 

elevados e problemas de descarte (Issariyakul & Dalai, 2014).  

Contudo, em vários artigos os autores destacaram êxitos nas transesterificações tanto 

com os hidróxidos alcalinos quanto com os metóxidos, enfatizando que o emprego desses 

catalisadores na catálise básica homogênea é limitado pela qualidade da matéria prima utilizada 

na transesterificação, como índice de acidez (≤ 1), presença de umidade (água) e impurezas 

(Haas & Foglia, 2006; Issariyakul & Dalai, 2014). 

Como esse trabalho foi realizado por rota metílica via catálise homogênea se restringir-

se-á no próximo item fazer uma pequena abordagem sobre o mesmo.  

 

 

2.6.1 - Reação de Transesterificação por catálise homogênea 

 

A transesterificação é uma reação química reversível que ocorre a partir da mistura do 

triglicerídeo (óleo vegetal) e um álcool na presença de um catalisador básico, no caso da catálise 

homogênea, a uma proporção de razão molar 1:3 (Óleo: Álcool). Os catalisadores básicos mais 

utilizados nessa síntese são o NaOH ou KOH, entre outros conforme mencionados no item 2.6. 

O mecanismo da reação de transesterificação está ilustrado pela Figura 2.19.  
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Figura 2.19 – Reação de transesterificação via catálise básica homogênea. 

Fonte: Melo (2007) 

 

Geralmente, o álcool metílico (metanol) é o mais comumente empregado e por ter 

cadeia menor é mais reativo apresentando melhores resultados de conversão a ésteres. Muito 

embora, o etanol para o Brasil se torna mais viável por ser este país um grande produtor de 

álcool etílico de 1ª e já em 2ª geração, além de ambientalmente ser mais favorável por não 

apresentar toxidade como o metanol. Entretanto, a transesterificação etílica tem maior 

complexidade quando comparada a metílica, pois este último permite melhor a separação das 

fases após término da reação, destacou Melo (2007). 

Durante a mistura, o éster é transformado em outro através do processo reacional na 

proporção de alcóxi originando outros ésteres. A sequência desse processo da reação de 

transesterificação reversível em três momentos é vista na Figura 2.20, em que se observa a 

formação diglicerídeo e monoglicerídeo de forma intermediária. A otimização do processo está 

vinculada a outros fatores como a razão molar, temperatura, tempo de reação, percentual de 

catalisador, tipo de catalisador e agitação. A presença de AGL e da umidade no óleo são fatores 

negativos para obtenção de uma boa conversão a ésteres. 
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Figura 2.20 – Etapas dos mecanismos das etapas da reação de transesterificação. 

Fonte: Issariyakul & Dalai (2014) (Adaptado) 

 

 

2.7 - Parâmetros físico-químicos  

 

 

2.7.1 - Índice de acidez (I.A.) 

 

O I.A. é um parâmetro que avalia a quantidade de ácidos graxos livres presentes na 

amostra graxa. Conceitualmente é a quantidade de KOH, em mg, gasto para a neutralização dos 

ácidos graxos livres, contidos em 1g de amostra. O parâmetro é expresso em mg KOH/g. 

Este parâmetro é um indicador de qualidade tanto em relação aos óleos e gorduras 

como para os biodieseis (Pighinelli, 2010). O aumento no valor do índice de acidez, no decorrer 

do tempo, revela que houve hidrólise, ou seja, degradação hidrolítica. A reação acontece em 

função da presença de água, calor e/ou enzimas que promovem a formação de ácidos 

carboxílicos ou ácidos graxos livres (Moretto & Alves, 1986; Pighinelli, 2010; Azevêdo, 2013; 

Yaakob et al, 2014), conforme apresenta a Figura 2.21. 
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Figura 2.21- Reação da hidrólise do TAG durante a determinação do índice de acidez.  

 

Freire (2009) mencionou que os altos índices de acidez colaboram para catalisar as 

reações intermoleculares dos triacilglicerídeos, ao mesmo tempo em que afeta a estabilidade 

térmica e oxidativa do combustível na câmara de combustão. 

Em adição, o tipo de extração, a condição de armazenamento e conservação dos frutos, 

grãos, sementes, bem com o aquecimento e a luz também são fatores que propiciam alterações 

no índice de acidez por contribuir com a degradação dos glicerídeos (Freire, 2009; Azevêdo, 

2013). 

Yaakob et al. (2014) enfatizaram que este parâmetro é usado para entender a 

degradação do biodiesel, por estar relacionado à estabilidade oxidativa, porém não para avaliá-

la. Os autores ainda salientaram da importância do IA na avaliação da qualidade do biodiesel 

estocado, a fim de verificar se o mesmo se encontra dentro dos limites padronizados.  

 

 

2.7.2 Índice de saponificação (I.S.)  

 

O I.S. é um parâmetro que quantifica as ligações hidrolisáveis (ésteres) em amostras 

graxas. A hidrólise produz na presença de uma solução aquosa de álcali (KOH ou NaOH), sais 

de ácidos graxos (denominados de sabões). Conceitualmente é a quantidade de KOH, em mg, 

gasto para a saponificação de 1g de amostra. Unidade usualmente expressa em: mg KOH/g. A 

reação de saponificação está representada pela Figura 2.22. 
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Figura 2.22 - Reação da determinação do índice de saponificação.  

Fonte: Saponificação (2017) (Adaptado) 

 

Este parâmetro está relacionado com a presença dos ácidos graxos livres e combinados 

que existem no óleo e é inversamente proporcional à massa molar média, isto implica que 

quanto menor for seu peso molecular médio, maior será o I.S. (Carvalho, 2011; Santos, 2011).  

 

 

2.7.3 Índice de iodo (I.I.) 

 

O I.I. é um parâmetro de identidade e qualidade, que mede o grau de instauração de 

um óleo ou gordura (quanto mais iodo absorvido pela amostra, maior é o seu número de duplas 

ligações). Conceitualmente é a quantidade de I2, em gramas (g), gasto para reagir com as duplas 

ligações contidas em 100g de óleo. Normalmente, expressa-se sua unidade em: g I2/100g de 

amostra. 

O índice de iodo também indica a degradação oxidativa dos óleos vegetais, gorduras e 

biodieseis, servindo para avaliar suas condições, ao longo do tempo de estocagem, 

especialmente quando se trata de matérias-primas com presença elevada de constituintes de 

ácidos graxos insaturados, os quais comprometem a qualidade dos produtos tornando-os 

instáveis, e, portanto, mais propensos à oxidação. Embora a Especificação do Biodiesel 

(Resolução da ANP n° 45/ 2014) não menciona um valor limite para o I.I., a EN 14214 

recomenda que este não seja superior a 120 g I2/100g de amostra, para biodiesel oriundo de 

ésteres de ácidos graxos poli-insaturados, enfatizam Knothe et al. (2005b) e Santos (2011).  

Triglicerídeos Solução aquosa 

alcalina 
Glicerol Sais alcalinos de 

ácidos graxos (sabões) 



Revisão bibliográfica  89 

Adriana Karla Virgolino Guimarães/Dezembro/2018 

A polimerização dos glicerídeos pode ocorrer devido a reatividade das duplas ligações 

diminuindo o I.I., com o alto aquecimento. Por conseguinte, isso pode prejudicar a 

operacionalidade do motor e ainda ocasionar a formação de depósitos na câmara do motor, 

explicam diversos autores (Pighinelli, 2010; Santos, 2011; Yaakob et al., 2014; Knothe & 

Razon, 2017).  

 

 

2.7.4 Teor de água (umidade) 

 

O teor de água (% m/m) é um parâmetro que mede o grau de umidade de um óleo ou 

gordura e do biodiesel. Por definição, a umidade é a quantidade de água em gramas (g) 

absorvida por 100 g de amostra. Representa-se em termos de unidade por: g/100g.  

A umidade é responsável pela diminuição da energia, por causa do aumento da 

concentração de ácidos graxos livres, sendo recomendável que o teor de umidade seja abaixo 

de 1% (ou g/100 g), conforme destacou Santos (2008). 

Gerpen & Knothe (2006) enfatizaram que dentre alguns fatores que afetam a qualidade 

do biodiesel, a água em suspensão representa um problema para os sistemas de injeção de 

combustível, pois pode favorecer à corrosão de peças (acessórios), cujo ajuste depende o bom 

funcionamento do motor. Outros pontos elencados pelos autores a respeito da presença da água 

foram o crescimento microbiano no combustível que incide no aumento do índice de acidez e 

à formação de borras que entupirão os filtros de combustível.  

Pighinelli (2010) acrescentou que a água pode reduzir o tempo de estocagem do 

biodiesel, favorecendo a separação após a mistura ao diesel mineral. E ainda, por ser o biodiesel 

mais higroscópico que o diesel fóssil, pode ocorrer hidrólise dos ésteres. 

 

 

2.7.5 Densidade 

 

A densidade está relacionada aos constituintes de ácidos graxos que compõe a matéria-

prima, assim como o seu biodiesel, e a presença das impurezas, não sendo influenciada pelos 

métodos de produção ou etapas de purificação.  
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De acordo com Yaakob et al. (2014), o parâmetro tem correlação direta com o processo 

de oxidação, tanto do óleo quanto do biodiesel. O processo acarreta no aumento da massa de 

óleo e gordura devido a formação de sedimentos insolúveis e estes aumentam novamente a 

densidade. Os autores ainda ressaltaram que no caso de estocagem do biodiesel, há uma 

tendência a aumentar a densidade devido a presença de produtos de oxidação. Em amostras 

com alto conteúdo de éster de ácidos graxos saturados e pequenas cadeias, a densidade também 

se torna alta, uma vez que os combustíveis que contêm hidrocarboneto de cadeia mais curta e 

ácido graxo mais saturado têm mais tendência a serem cristalizados. Com isso, estes resultam 

na diminuição do seu volume e, portanto, aumentam a densidade, já que conceitualmente a 

densidade é a massa por unidade de volume (kg/m³). 

Knothe & Razon (2017) elucidaram que este parâmetro está especificado apenas pela 

norma europeia EN 14214, onde faz referência a faixa de 860 - 900 kg/m³ (ρ15°C). Todavia, a 

especificação do biodiesel brasileira (Resolução da ANP n° 45/2014) também faz alusão ao 

parâmetro, com praticamente o mesmo limite (850 - 900 kg/m³), porém a 20 °C. Os autores 

ainda ressaltaram que a principal razão à existência desta especificação deve-se ao fato de que 

a densidade afeta o desempenho dos motores, incidindo na combustão. Tal observação também 

foi citada por Sahar et al. (2018). Contudo é provável que tenha outro fator em termos de 

distinguir o biodiesel de sua matriz de origem, o óleo, e excluir alguns biodieseis com 

quantidade significativa de ésteres de ácidos graxos poli-insaturados, isso porque, a densidade 

aumenta com o aumento da saturação e do conteúdo de átomos mais pesados, complementaram 

Knothe & Razon (2017). 

Outros colaboradores mencionados por Pighinelli (2010) destacaram que vários 

indicadores de performance, como número de cetano e calor de combustão, também estão 

associados à densidade, assim como o funcionamento da injeção em sistemas a diesel, que 

medem o combustível pelo volume, logo uma mudança na massa específica influenciará na 

potência de saída do motor devido a uma diferença de massa de combustível injetada.  

 

 

2.7.6 Viscosidade  

 

Define-se viscosidade como sendo a resistência do fluído ao escoamento. Para os óleos 

que são constituídos com maior quantidade de ácidos graxos de baixo peso molecular, 
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apresentam uma viscosidade relativamente menor quando comparado aos de elevada massa 

molar, no entanto seu comportamento segue o mesmo de outros líquidos, quando submetidos 

ao aumento de temperatura se tornam menos viscosos (Cavalcanti, 2008). Através deste 

parâmetro foi possível avaliar que o uso direto dos óleos vegetais puros não resultaria, a longo 

prazo, em bom desempenho do funcionamento do motor, sendo amplamente abandonados 

como combustível alternativo ao diesel mineral (Knothe & Razon, 2017). Já após conversão à 

ésteres, a viscosidade cinemática é uma das principais propriedades físicas utilizadas para 

avaliar o biodiesel, pois está intrinsicamente relacionada à presença dos triglicerídeos que não 

reagiram, sendo seus maiores valores para ésteres de cadeia longa, com aumento do grau de 

saturação (Pighinelli, 2010) dos ácidos graxos e dos seus ésteres, e a presença de ácidos graxos 

livres (Yaakob et al., 2014). 

Consensualmente, vários autores, afirmam que a viscosidade cinemática, entre as 

propriedades físicas, é uma das mais importante, pois não apenas avalia o fluxo em todas as 

temperaturas a que um combustível pode ser exposto, mas também porque influencia 

fortemente a atomização de um combustível após injeção na câmara de combustão, podendo 

causar, entre outros problemas, a formação de depósitos. Quanto maior a viscosidade, maior a 

tendência do combustível para causar tais problemas. Altas viscosidades podem causar uma 

baixa atomização do combustível, exigindo mais energia para bombeá-lo, além de aderir nos 

elementos da bomba e injetores, e ainda causar mais problemas em clima frio já que a 

viscosidade aumenta quando a temperatura diminui. Enquanto baixos valores de viscosidade 

também não é desejável, pois podem causar derramamento no sistema de combustível 

resultando na emissão de fumaça preta devido à baixa combustão (Freire, 2009; Pighinelli, 

2010; Cavalcanti, 2013; Yaakob et al., 2014; Knothe & Razon, 2017; Sahar et al., 2018).  

Outro problema relevante, apontado por Pighinelli (2010), diz respeito ao período de 

armazenamento do biodiesel, em que pode ocorrer o aumento na viscosidade, devido a 

formação de compostos poliméricos oxidados, que formam gomas e sedimentos. A formação 

de espécies de alto peso molecular é a razão pela qual a viscosidade pode ser usada também 

como verificação da qualidade do biodiesel armazenado. 

De acordo com Freire (2009), o comportamento reológico dos óleos vegetais e seus 

biodieseis é importante, dado que a reologia está diretamente relacionada com a viscosidade, 

plasticidade e o fluxo das substâncias, que podem sofrer alterações em sua estrutura em relação 

as suas propriedades. Os fluidos verdadeiros apresentam uma resistência ao escoamento ou 
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deformação, resultante da viscosidade do material, essa por sua vez, está diretamente 

relacionada às forças de Van der Waals e ligações de hidrogênio.  

Autores ainda enfatizaram outros fatores que também impactam na viscosidade, tais 

como, os álcoois, os ésteres etílicos são mais viscosos que os metílicos, as configurações das 

duplas ligações exercem uma certa influência sendo a configuração cis inferior à trans, a 

posição das duplas ligações tem um efeito mínimo e as ramificações, estas não influenciam na 

propriedade física (Knothe 2005a; Damasceno et al., 2013; Yaakob et al., 2014). 

 

 

2.8 - Propriedades de combustível 
 

 

2.8.1 Ponto de fulgor (P.F.) 

 

Conceitualmente, o ponto de fulgor é a menor temperatura em que um líquido em 

análise é submetido a uma fonte de calor por meio de uma chama ou faísca, cuja mistura de 

vapor formada acima da amostra em contato com o ar entra em ignição. Sendo, portanto, este 

parâmetro uma das propriedades que permite avaliar as condições perigosas de inflamabilidade 

(Santos, 2008).  

Segundo Gerpen & Knothe (2006), o nível de álcool residual no biodiesel deve ser 

muito baixo (< 0,1%), de modo que o ponto de fulgor é diretamente um meio de aferir o teor 

de álcool contaminante no biodiesel (Knothe, 2006). Na Resolução da ANP de especificação 

do biodiesel, o limite ao teor de álcoois (metanol e etanol) foi regulado em no máximo 0,2% 

(m/m) e do ponto de fulgor mínimo de 100 °C, sendo dispensada a análise de traços de álcoois, 

caso o P.F. ≥ 130 °C.  

Sobre este aspecto, diversos autores ressaltaram como uma das grandes vantagens do 

biodiesel, o seu ponto de fulgor que é superior ao do diesel mineral. Embora, este valor não 

afeta a combustão diretamente, significando dizer que o biodiesel é um combustível que oferece 

maior segurança ao ser transportado, manuseado e armazenado (Gerpen & Knothe, 2006; 

Pighinelli, 2010; Santos, 2011). 
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2.8.2 Teor de enxofre  

 

Entre as várias análises para avaliar a qualidade dos combustíveis fósseis, contempla-

se a determinação do teor de enxofre, devido à presença natural deste elemento no petróleo. Os 

combustíveis advindos deste, como, a gasolina, o diesel, contém teores de enxofre, hoje mais 

restritivos pela ANP. Quando submetido a queima, o enxofre transforma-se em dióxido e 

trióxido de enxofre. Estes por sua vez, ao reagir com vapor de água formam ácido sulfúrico e 

outros componentes sulfatados, os quais incorrem no fenômeno da chuva ácida juntamente com 

outros compostos azotados (NOx). Os sulfatos podem formar partículas na exaustão e elevar o 

nível de particulados decorrente da exaustão (Gerpen, 2006). 

A presença do enxofre é potencialmente danosa para os catalisadores restringindo as 

opções disponíveis para o controle das emissões nos motores (Gerpen, 2006; Pighinelli, 2010). 

De modo geral, quando comparado ao diesel mineral, o biodiesel é livre de enxofre 

(Gebremariam & Marchetti, 2018). As resoluções da ANP nº 45/2014 e nº 30/2016 

estabeleceram o valor limite de enxofre de 10 mg/kg para o biodiesel e diesel (S10), 

respectivamente, em ambos combustíveis. Então, é esperado um percentual de enxofre mais 

expressivo nas blendas (BX) com o petrodiesel em maior proporção na mistura, a depender da 

concentração de enxofre no diesel rodoviário A (S10 e S500), quando for considerado para 

formulação, em conformidade com o Art. 2º e Parágrafo único da Resolução ANP nº 30/2016 

(ANP, 2016b).  

 

 

2.9  - Técnicas analíticas para avaliar a conversão à ésteres 

 

 

2.9.1 Cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massa (GC-EM) 

 

Define-se a cromatografia como um método físico-químico que permite a separação 

dos variados constituintes presentes numa amostra, que ao serem fragmentados por ação das 

interações diferenciadas entre a fase estacionária e a fase móvel, permite a identificação de seus 
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componentes ou a concentração dos mesmos no material em análise (Gondim, 2009; Azevêdo, 

2013). 

De acordo com autores citados em Azevêdo (2013), o principal mecanismo de 

separação no método cromatográfico gasoso é a subdivisão dos componentes ente as várias 

fases móveis e estacionárias líquidas. A cromatografia é um dos métodos analíticos mais 

utilizados para análise de biodiesel por apresentar elevado poder de resolução e quantificação 

de componentes minoritários (Knothe, 2006; Azevêdo, 2013). Apesar disso, deve-se ressaltar 

que a precisão na CG pode sofrer influência de alguns fatores como a deriva (drift) da linha de 

base e a superposição de sinais (Knothe, 2006). 

Para que seja possível realizar a análise cromatográfica é necessário que os 

componentes presentes na amostra sejam voláteis e possam permear a coluna cromatográfica 

ao ser, a amostra, injetada. Isso implica, que a injeção direta de um óleo vegetal danificaria a 

coluna, pois os ácidos graxos presentes nos óleos vegetais têm baixa volatilidade, sendo 

necessário quebrar suas moléculas estruturais através de reações químicas, como a esterificação 

ou transesterificação, em que ocorre a conversão dos ácidos graxos à ésteres metílicos. Em 

outras palavras, os ésteres metílicos são mais voláteis, ao contrário dos ácidos graxos que são 

pouco voláteis e podem impregnar na coluna, e/ou ainda, reagir com seus componentes 

capilares, ocasionando em prejuízos aos componentes do equipamento, e, portanto, tornando 

uma desvantagem ao método analítico cromatográfico.  

Um ponto negativo desta técnica, é o seu custo, pois seus reagentes analíticos devem 

ser anidros e de elevado grau de pureza, assim como os gases normalmente empregados 

Nitrogênio, Hidrogênio e/ou Hélio, que obrigatoriamente necessitam ser inertes em relação à 

fase estacionária, a fim de que não haja influência na análise, tornando a técnica bastante 

onerosa. Essas observações também foram apontadas por diversos autores mencionados por 

Milinsk (2007) e Azevêdo (2013). Todavia, vale destacar que a vantagem do acoplamento ao 

espectrômetro de massa é que se obtém dados mais rápidos, dispensa-se a aquisição e uso de 

padrões de ésteres, os quais são bastante caros.  

Notavelmente, os métodos cromatográficos são os mais destacados na literatura como 

principal técnica analítica adotada para identificar os componentes químicos presentes nos 

óleos vegetais e gorduras após passarem por processo de esterificação ou transesterificação, 

quando se obtém seus respectivos ésteres (metílicos ou etílicos) dos ácidos graxos advindos 

desses materiais. Entretanto, outros métodos baseados nas propriedades físicas também 

ganharam visibilidade, mas alguns se sobrepõem, como é o caso das técnicas hifenadas, a saber: 
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as cromatografias gasosas e líquidas acopladas à espectrometria de massa e no infravermelho. 

Essa evolução tecnológica foi muito favorável, visto que o acoplamento de ferramentas 

analíticas possibilita resolver as dúvidas que prevalecem após a análise por métodos 

cromatográficos independentes (Knothe, 2006). 

No presente trabalho, dentre as metodologias disponíveis para identificar compostos 

químicos presentes no óleo e biodiesel de oiticica, foi empregada a cromatografia gasosa 

acoplada a um espectrômetro de massas (CG-EM). A identificação dos produtos utilizando a 

Biblioteca do Espectro de Massa do NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia) é uma 

vantagem, especialmente quando se trata de uma oleaginosa pouco ou ainda não investigado. 

Para matérias-primas convencionalmente aplicadas à produção de biodiesel, existe um vasto 

banco de dados consolidado na literatura. Já para sementes oleaginosas menos estudadas, a 

Biblioteca do Espectro de Massa do NIST se torna uma ferramenta valiosa para determinar seus 

compostos podendo servir para inserção ao banco aqueles espectros que ainda não 

contemplavam na biblioteca e, ainda, um meio de validá-los junto com outras técnicas. 

 

 

2.9.2 Análise termogravimétrica (TG/DTG) 

 

Define-se análise termogravimétrica (TGA) ou termogravimetria (TG) como um 

processo contínuo da variação de massa (perda ou ganho) de uma amostra (substância ou 

material), resultante de uma transformação física (sublimação, evaporação, condensação) ou 

química (degradação, decomposição, oxidação) em função do tempo ou da temperatura.  

Através desta técnica é possível obter alguns perfis. A Figura 2.23 exibe o 

comportamento isotérmico, cuja variação de massa da amostra é acompanhada ao longo do 

tempo a uma temperatura constante. 

 

Figura 2.23 - Curva de TG isotérmica.  

Fonte: Mothé & Azevedo (2009) 
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A Figura 2.24 mostra o perfil semi-isotérmico, onde a amostra é aquecida e há uma 

massa constante para cada série de acréscimo de temperatura. 

 

Figura 2.24 - Curva de TG semi-isotérmica em função do tempo (t).  

Fonte: Mothé & Azevedo (2009) 

 

A curva termogravimétrica semi-isotérmica mais utilizada é a dinâmica, a qual amostra 

é submetida ao aquecimento em um ambiente com variação de temperatura programada ou 

previamente determinada a uma taxa de velocidade linear. Na Figura 2.25 ilustra-se a curva da 

TG semi-isotérmica dinâmica. 

 

Figura 2.25 - Curva de TG semi-isotérmica em função da temperatura (T).  

Fonte: Mothé & Azevedo (2009) 

 

A TGA tem sido bastante empregada na caracterização do perfil de degradação de 

polímeros e diversos outros materiais. Quando estes são expostos à temperatura elevada, pode 

ocorrer modificação na estrutura química, e por sua vez, nas propriedades físicas dos materiais. 

Logo, a curva de degradação térmica do material, em condições não isotérmicas, ou seja, de 

uma varredura de temperatura, apresenta um perfil de resistência ou estabilidade. Através das 

curvas de variação de massa em função temperatura se obtém várias informações a respeito da 

estabilidade térmica e: composição da amostra original, composição de algum composto 

intermediário que pode ter sido formado, e ainda, de resíduos, caso não ocorra total destruição 
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da amostra durante a varredura programada. Na Figura 2.26 tem-se um exemplo de reação em 

um único passo ou estágio. 

Mothé & Azevedo (2009) definiram estabilidade térmica como a capacidade da 

substância analisada conseguir preservar suas propriedades ao máximo de suas características 

iniciais durante o processo de submissão ao aquecimento, considerando o ambiente imposto ao 

material e as funções que este deve executar.  

 

Figura 2.26 - Curva de TG não isotérmica de reação em único estágio.  

Fonte: Mothé & Azevedo (2009) 

 

Nem sempre as reações apresentam um único estágio e algumas vezes torna-se difícil 

visualizar e determinar com precisão onde há ocorrência de outra (s) intermediária (s), então os 

instrumentos foram desenvolvidos de modo a possibilitar o registro automático da 

termogravimetria derivada (DTG) e por meio desta curva obtém-se com clareza os passos destas 

reações. A Equação 1 mostra como se obtém os estágios. 

 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
=  𝑓 ∙ (𝑇 𝑜𝑢 𝑡)  (1) 

 

As curvas das DTG permitem identificar o ponto ambíguo na TG onde ocorre o início 

de outra reação, ou seja, quando há reações sobrepostas, avaliando através do cálculo da 

variação de massa, no exato ponto onde termina uma reação e inicia a outra. No caso de reação 

única, a DTG esclarece o ponto exato de termino da reação por meio da análise quantitativa que 

pode ser realizada pela medição da altura do pico. Neste último, desde que não ocorra perda de 

massa. A Figura 2.27 mostra os possíveis perfis, para uma mesma faixa de temperatura, de 

curvas da TG e DTG comumente observadas nos estudos: (a) em reação de único passo, (b) 

onde se tem duas reações parcialmente superpostas, (c) tem-se duas reações onde a primeira é 
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lenta e a segunda rápida e (d) nota-se reações secundárias que ocorrem durante ou após a reação 

principal. 

 

Figura 2.27 - Comparativo entre as curvas de TG e DTG de reações sobrepostas. 

Fonte: Mothé & Azevedo (2009) 

 

A análise termogravimétrica e sua respectiva derivada tem sido amplamente utilizada 

na avaliação das propriedades térmicas de diversos sistemas, incluindo a caracterização de 

estabilidade térmica e fenômenos termo-oxidativos de diferentes tipos de óleos vegetais 

utilizados na produção de biodiesel. Além de estudos de cinética e conversão à ésteres 

(biodiesel), no qual é possível obter seu grau de pureza (Souza et al., 2004; Silva et al., 2012; 

Silva et al., 2014; Vega-Lizama et al., 2015; Arruda et al., 2016; Yuan et al., 2016; Zhou et al., 

2017b). 

Silva et al. (2015) afirmaram que muitos estudos em diversas áreas da ciência têm 

aplicado a TG/DTG permitindo uma avaliação rápida das reações de transformação que 

ocorrem em diferentes materiais quando são submetidos a variações de temperaturas por algum 

tempo, dentre estes, estudaram a volatilização e degradação de amostras do biodiesel de 

girassol.  

De modo semelhante também Dwivedi & Sharma (2016b) destacou a respeito da 

rapidez na realização da análise TG, ressaltando ainda outras vantagens que ela oferece, como 

baixo custo, possibilidade de determinar o ponto de ebulição dos ésteres e monitorar a reação 

de transesterificação. 

Essa técnica não necessita de preparo da amostra, nem de reagentes sendo o suficiente 

uma quantidade mínima (miligramas) e direta, ao contrário da cromatografia. Também como 
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vantagem, pode ser acoplada a outras técnicas que permitem apurar com maior especificidade 

a partir da volatilização ou decomposição dos seus compostos. Tais técnicas, independentes ou 

combinadas, podem ser: a cromatografia gasosa (CG), o espectrômetro de massa (EM), 

espectroscopia do infravermelho (FTIR), a ressonância magnética nuclear (RMN), 

espectroscopia ultravioleta (UV) e Rancimat, este último é aplicado a avaliação da estabilidade 

térmica e grau de oxidação, conforme enfatizaram Vega-Lizama et al. (2015) e Silva et al. 

(2016).  

Enxerga-se como desvantagem dessa técnica, os custos com gases inertes (N2, O2, ar 

sintético), valor do instrumento e de manutenção. Porém, a necessidade do uso dos gases 

durante a análise é fundamental, bem como a limpeza da câmara que deve ser feita com uma 

periodicidade mínima pós-análises. Em contrapartida, essa limpeza com atmosfera oxidante (ar 

sintético) é menos dispendiosa. Torna-se favorável, pois se realizada com frequência, é uma 

medida de segurança para garantia da qualidade dos resultados da análise, possibilita uma 

redução de custos com reparos corretivos, e consequentemente, espaçando o tempo da 

manutenção corretiva a longo prazo. Além de aumentar a vida útil dos instrumentos. Todavia, 

comparado aos custos de outras técnicas, a TG/DTG, ainda é vantajosa. 

 

 

2.9.3 Análise termogravimétrica acoplada à espectroscopia de infravermelho de 

transformação de Fourier (TGA-FTIR) 

 

A termogravimetria (TG) acoplada à análise de gás desprendido (EGA) é uma técnica 

analítica que permite caracterizar através da variação de massa associada à decomposição, 

oxidação e outras mudanças físicas e químicas que resultem em perda ou ganho de massa da 

amostra, em função da temperatura, durante o processo térmico.  

O princípio da análise experimental baseia-se em um sistema de transferência dos 

gases liberados durante esses processos para um instrumento capaz de fornecer a caracterização 

química dos produtos voláteis e de pirólise (Mothé & Azevedo, 2009; EAG LABORATORIES, 

2018). 

A análise dos gases desenvolvidos é realizada com a espectroscopia de infravermelho 

de transformação de Fourier (FTIR), cujos espectros dos produtos gasosos podem ser 

comparados com os espectros de referência registrados no banco de dados, para identificar a 
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classe química ou família desconhecida. Na maior parte dos casos, os produtos químicos podem 

ser reduzidos a compostos específicos (EAG LABORATORIES, 2018).  

A técnica de FTIR também é uma das mais utilizadas para caracterizar materiais 

(Güner et al., 2006), inclusive para a análise estrutural de óleos (Blayo et al., 2001). A Tabela 

2.8 mostra atribuições de algumas bandas de absorção na região do infravermelho e a função 

dos grupos correspondentes para ácidos graxos, os quais também estão presentes no óleo de 

oiticica. 

 

Tabela 2.8 - Valores representativos da banda de absorção IR para ácidos graxos 

Absorção das 

bandas (cm-1) 
Funcionalidade 

3500 –OH funções correspondentes ao glicerol livre e / ou umidade residual 

2930 – 2850 
–CH2– grupos (com uma ligação fraca adicional em torno de 2960 cm-1 

refletindo a presença de grupos metila terminais) 

1745  –COOH grupos 

1160  C–O–C funções do grupo éster  

720 –(CH2)n– sequências das cadeias alifáticas dos ácidos graxos 

1650, 3010  
Insaturação não conjugada da cadeia de ácido linoleico para o óleo de 

linhaça 

990 
Insaturação conjugada da cadeia do ácido eleosteárico para o óleo de 

tungue 

970 
Configuração trans da cadeia do ácido eleosteárico para o óleo de 

tungue 

Fonte: Güner et al. (2006) 

 

Marcilla et al. (2009) ressaltaram que a combinação on-line das técnicas TGA-FTIR 

tem sido aplicada com sucesso em estudos com os gases desenvolvidos ao longo do tempo 

envolvendo processos de pirólise térmica e catalíticos de polímeros, demonstrando a 

capacidade desta técnica combinada em caracterizar a natureza dos compostos químicos que 

são decompostos nos diferentes estágios de degradação envolvidos na pirólise dos copolímeros 

de etileno e acetato de vinilo. 
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O método do FTIR também tem sido utilizado para monitorar a reação de 

transesterificação, conforme destacaram Freire (2009) e Issariyakul & Dalai (2014). Como 

exemplos, Issariyakul & Dalai (2014) citaram o uso da técnica do infravermelho no 

monitoramento das transesterificações a partir dos óleos de Cynara cardunculus, algodão, 

girassol e gergelim.  

As funções químicas que compõem o biodiesel e o diesel são distintas, logo os 

espectros de infravermelho desses compostos, obviamente, apresentam bandas específicas. A 

saber, o diesel apresenta quatro vibrações, as deformações axiais e angulares envolvendo 

ligações C-H e C-C, entretanto, as mais características desse composto são as axiais, que incide 

na região de 3000 a 2840 cm-1. Os grupos metila (-CH3) geram duas bandas em: 2962 e 2872 

cm-1, enquanto as deformações do grupo metileno (-CH2) surgem em 2926 e 2853 cm-1. Nos 

ésteres (biodiesel), há duas bandas de absorção características bastante intensas que nascem das 

deformações axiais de C=O e C-O, as quais surgem nas frequências entre 1750 a 1735 cm-1, 

respectivamente (Freire, 2009). 

 

 

2.10 - Estabilidade oxidativa  

 

A estabilidade oxidativa é um parâmetro que mede a capacidade de resistência da 

amostra (óleo, gorduras e/ou biodiesel) a oxidação, quando esta é exposta por um dado período 

de tempo a uma atmosfera rica em oxigênio.  

De acordo com Santos (2008), as alterações mais frequentes em óleos e gorduras 

ocorre devido aos processos bioquímicos e/ou químicos, principalmente. Sendo os processos 

bioquímicos ocasionados pela umidade, atividade enzimática e presença de microrganismos. 

Enquanto os químicos, por auto-oxidação ou foto-oxidação, decorrentes da interferência do 

oxigênio e do calor. Castro (2013) complementou afirmando que estes dois tipos de oxidação 

são responsáveis pelas alterações de odores, sabores estranhos, perda do valor nutricional, além 

de formar compostos poliméricos potencialmente tóxicos, sendo esses problemas mais 

relevantes para os óleos alimentícios.  

Os mesmos fenômenos de oxidação também são observados no biodiesel, sendo a 

auto-oxidação de impacto mais relevante. Chuck et al. (2012) ressaltaram que o biodiesel 

oriundo de oleaginosas com maiores proporções de componentes poli-insaturados são mais 
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instáveis à oxidação do que aqueles contendo compostos monoinsaturados, que por sua vez são 

mais propensos à degradação do que aqueles com constituintes saturados. 

A estabilidade oxidativa do biodiesel está relacionada principalmente ao número de 

grupos metileno bis-alílicos adjacentes à dupla ligação quando comparados aos grupos metileno 

alílicos. Os ésteres dos ácidos graxos oleico, linoleico e linolênico são ilustrados na Figura 2.28 

como exemplos de compostos de ocorrência natural em diversas matérias-primas, cujos ésteres 

metílicos poli-insaturados são mais suscetíveis à oxidação do que os ésteres monoinsaturados 

devido à presença de configurações adicionais de metileno bis-alílico. Igualmente, as taxas de 

oxidação relativas aos ésteres insaturados de biodiesel comumente observados são ordenadas 

como linolenatos > linoleatos > oleatos (Yaakob et al., 2014).  

Berman et al. (2016) também ressaltaram que a auto-oxidação de compostos graxos 

insaturados acontece em diferentes velocidades, dependendo do número e posição das ligações 

duplas, onde os carbonos bis-alílicos são especialmente suscetíveis à oxidação. Assim, se o 

oleato de metila (monoinsaturado) é atribuído a uma taxa oxidativa relativa de 1, então o 

linoleato de metila e o linolenato de metila (di e tri-insaturados, respectivamente) exibem taxas 

de oxidação relativas de 41 e 98, respectivamente.  

 

Figura 2.28 - Ésteres metílicos de ácidos graxos (C18:1, C18:2, C18:3) comuns em biodiesel.  

Fonte: Yaakob et al. (2014) (Adaptado) 

 

A degradação auto-oxidativa do biodiesel é uma reação em cadeia sucessiva de 

radicais e envolve etapas de iniciação, propagação e término (Yaakob et al., 2014; Berman et 

al., 2016). Durante os estágios iniciais da oxidação do biodiesel, os grupos metileno alílico e 
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bis-alílico às ligações duplas são mais ativos e os radicais hidrogênio são abstraídos por radicais 

iniciadores. Os radicais livres resultantes interagem com o oxigênio, o que resulta na formação 

de radical livre de peróxido para a etapa de propagação. Os radicais livres de peróxidos 

propagam a reação em cadeia pela abstração adicional de hidrogênio a partir das porções de 

metileno e formam radicais de carbono e hidroperóxidos. Em seguida, os novos radicais livres 

de carbono se combinarão novamente com o oxigênio e continuarão o processo de propagação. 

Esse processo de cadeia continua até a etapa de terminação, que fornece a formação de produtos 

estáveis. 

O segundo tipo de oxidação que ocorre ao biodiesel, embora com menos impacto, é a 

foto-oxidação. Os iniciadores para auto-oxidação também podem ser formados como resultado 

de reações de foto-oxidação. Para que haja a auto-oxidação faz necessário obrigatoriamente a 

presença de espécies de oxigênio, enquanto a foto-oxidação requer a presença de luz e oxigênio. 

A reação de foto-oxidação é relativamente rápida e prossegue com a mesma taxa com os 

monoenos e polienos. Durante a foto-oxidação, a luz UV decompõe os compostos contendo 

oxigênio no biodiesel, como peróxidos, hidroperóxidos, carbonilas, etc., e gera radicais que 

iniciam a auto-oxidação. A foto-oxidação pode acontecer por duas rotas. A primeira rota é 

semelhante à auto-oxidação. Já a segunda, o oxigênio molecular é excitado até o seu estágio de 

singleto eletrofílico e sofre a reação eno com olefinas, resultando na formação de 

hidroperóxidos (Yaakob et al., 2014). 

Kumar (2016) em seu trabalho investigou a estabilidade oxidativa de várias matérias-

primas empregadas na produção de biodiesel. No trabalho, o autor destacou as causas, os efeitos 

e as prevenções à oxidação do biodiesel, ressaltando que o biodiesel com maior porcentagem 

de ésteres dos ácidos linoleico e linolênico, como soja, girassol e uva, apresentaram menor 

estabilidade à oxidação, enquanto os não poli-insaturados, como os ésteres metílicos dos óleos 

de palma, oliva e amêndoa, em geral, exibiram melhor estabilidade oxidativa. 

A técnica da estabilidade oxidativa é empregada para avaliar a qualidade do biodiesel, 

tendo em vista que são substâncias vulneráveis ao processo de oxidação, ao qual não dependem 

apenas dos seus constituintes químicos, especialmente aqueles com alto grau de insaturações, 

mas também das condições em que podem se encontrar no ambiente (ar, luz, umidade, etc.), de 

manuseio, processamento e estocagem do produto.  

A questão da estabilidade oxidativa afeta a qualidade do biodiesel, principalmente em 

relação aos longos períodos de armazenamento (Knothe, 2005b). Além dos fatores já 

mencionados anteriormente, os metais e altas temperaturas também favorecem o processo de 
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oxidação. Dwivedi & Sharma (2016a) relataram que um dos principais problemas relacionados 

ao biodiesel é a estabilidade, tanto oxidativa quanto térmica, estes impactam diretamente no 

tempo de estocagem, tornando-se um fator também de preocupação e, ao mesmo tempo, um 

desafio para vencer os problemas de degradação. 

Os métodos empregados com mais frequência para a avaliação da estabilidade 

oxidativa de óleos vegetais e biodieseis são Rancimat (EN 14214), PetroOxy (ASTM D7545) 

e PDSC (ASTM D6186 e E2009) (Zhou et al., 2017a). Além destes, outros também são 

reportados na literatura, tais como: o método de estufa e Active Oxygen Method, Oil Stability 

Instrument, Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (Knothe, 2005b; Freire, 2009). 

Comumente, esses métodos ou técnicas analíticas nos permitem comparar os biocombustíveis 

para estimar qual terá maior vida útil. 

O método oficial de avaliação da estabilidade oxidativa é o Rancimat, preconizado 

pelas normas padrão EN 14112 e EN 14214. Particularmente, por ter sido este método 

investigado no presente trabalho, detalhar-se-á sobre essa técnica. 

A metodologia versa em passar um fluxo de oxigênio (10 L/h) através de uma amostra 

(3 g) a uma temperatura de 110 °C, onde o oxigênio arrasta os compostos voláteis para a célula 

de medição contendo água deionizada, cuja condutividade é medida continuamente (Castro, 

2013; Vega-Lizama et al., 2015). O esquema representado pela Figura 2.29 ilustra esse 

procedimento.  

 

 

Figura 2.29 - Representação do método Rancimat para avaliar a estabilidade oxidativa. 

Fonte: Castro (2013) 
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Um aumento acentuado na condutividade da água receptora indica o início da 

ocorrência do processo de degradação, no qual atribui-se a esse instante o período de indução 

(PI). Este é definido como o registro do tempo gasto no teste, desde do seu início até a elevação 

súbita da condutividade (Figura 2.30). O PI é obtido pela intercepção das retas tangenciais à 

curva, isto é, do início do teste e da inclinação (Castro, 2013). 

 

 

Figura 2.30 - Curva do ensaio de estabilidade oxidativa pelo método Rancimat indicando o PI. 

Fonte: Castro (2013) (Adaptado) 

 

Outra denominação para período de indução é o termo índice de estabilidade à 

oxidação, o qual possibilita fazer um comparativo entre óleos de diversos matérias-primas e de 

processos, como o biodiesel, avaliando sua qualidade através de monitoramento, verificando 

suas alterações na composição dos seus ácidos graxos, ou ainda na adição de antioxidantes, 

entre outros. O Rancimat permite estimar o tempo de estocagem do biodiesel analisado a 

temperatura ambiente por extrapolação, afirma Gondim (2009).  

Em termos de norma, a EN 14214 estabeleceu para o biodiesel o tempo mínimo de 6h 

para o período de indução para considerar que este está aprovado no teste oxidativo (Vega-

Lizama et al., 2015). Quanto maior for este período de tempo, maior é a estabilidade do 

biodiesel e/ou suas blendas, maior poderá ser seu tempo de estocagem e, portanto, menos 

promissor este será a degradação.  

De acordo com Gondim (2009), a região inicial da curva representa a 1ª fase, na qual 

tem-se a formação de peróxidos (radicais livres) e as reações são lentas, enquanto a 2ª fase, a 

reação é rápida. O PI exprime o início do processo de propagação da reação de oxidação, a qual 

1ª fase 

2ª fase 
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acima deste ponto, percebe-se um acelerado aumento da taxa de oxidação, do índice de 

peróxido, da absorção de oxigênio e da formação de voláteis em função da decomposição dos 

produtos de oxidação primária (hidroperóxidos), produzindo uma mistura de produtos 

secundários incluindo ácidos carboxílicos de cadeia curta, aldeídos, cetonas, compostos mono 

e di-hidroxilados e também polímeros ou sedimentos (Chuck et al., 2012; Castro, 2013; Yaakob 

et al., 2014; Berman et al., 2016; Tamburini et al., 2016). Um dos resultados visíveis da 

formação de oligômeros e polímeros é o aumento da viscosidade da solução (Berman et al., 

2016). 

As presenças dessas espécies químicas acarretam em severos problemas operacionais 

no sistema de alimentação (injeção) do combustível e câmara de combustão do motor, devido 

a oxidação do combustível, refletindo na redução da funcionalidade do sistema. Entre os 

principais problemas encontrados estão a corrosão de componentes metálicos e poliméricos 

ocasionando a diminuição da pressurização do combustível, a obstrução em filtros de linha e a 

perda de desempenho do motor. Esta, associada a formação de depósitos (borra, goma) na ponta 

do bico injetor, no cilindro e câmara de combustão. (Freire, 2009; Chuck et al., 2012; Berman et 

al., 2016). 
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em ti os meus olhos. Quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria ” 

 Sl 31, 8; 126,5 
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3. Metodologia 

 

Neste capítulo, são apresentados os materiais utilizados, as metodologias 

desenvolvidas e os métodos adotados. Descreve-se a obtenção da matéria-prima, seleção, 

extração do óleo de oiticica, processo de produção do biodiesel, as técnicas analíticas utilizadas 

para caracterização do óleo e biodiesel de oiticica e a formulação das blendas. 

 

 

3.1 – Obtenção da oiticica  

 

A matéria prima estudada durante todo o período de estudo foi procedente do 

munícipio de Água Nova, situado no Oeste Potiguar, região do semiárido nordestino do Estado 

do Rio Grande do Norte, a 411 km da capital, Natal.  

A oleaginosa foi adquirida através do empresário e executivo da empresa Oiticica do 

Sertão, Francisco Ramiro dos Santos, residente naquele município e proprietário de grandes 

áreas com a presença marcante da planta Licania rigida, Benth. O empresário e também 

produtor é um grande incentivador do cultivo, plantio, manejo e colheita do fruto da oiticica 

para obtenção do óleo visando suas aplicações diversas, especialmente a produção de biodiesel 

e biolubrificante. 

A oiticica tem seu período de floração entre os meses de setembro a novembro. Sua 

primeira safra inicia-se em dezembro seguindo com as outras de janeiro a março, podendo se 

estender até o início de abril. Quando isso ocorre, deve-se ao bom período chuvoso sem grandes 

intensidades de volumes de água e ventos fortes no tempo da floração, não prejudicando o 

tempo de produção, maturidade do fruto na árvore para colheita. No caso de prolongados 

períodos de seca, a safra normalmente não ultrapassa o primeiro trimestre do ano.  

Para a realização deste trabalho foram estudadas as oiticicas referentes às safras dos 

anos de 2015 e 2017. Vale ressaltar, que em 2016, com as chuvas extemporâneas ocorridas no 

final de novembro de 2015, período de floração e dos frutos em formação, grande parte destes 

sofreu quedas ocasionadas pelas chuvas e ventos mais intensos, prejudicando a safra de 2016, 

que teria início no mês de dezembro do ano anterior. Em razão desse fato, não houve 

fornecimento das sementes de oiticica referente a esse período de safra. A queda na produção 
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dos frutos foi bastante significativa resultando em uma perda em torno de 90%, segundo o 

fornecedor.  

 

 

3.2  – Seleção das oiticicas e armazenagem  

 

Os procedimentos, referentes aos cuidados iniciais com as sementes de oiticica, para 

melhor conservá-las, foram descritos com base em relatos de ações praticadas pelo produtor, 

considerando a sua grande experiência do cultivo, colheita dos frutos e armazenamento dessa 

oleaginosa. Além disso, nas observações realizadas em campo durante uma visita ao local 

(Água Nova/RN) em março de 2015. Tais procedimentos são apresentados a seguir em três 

etapas: 

1ª etapa: Lavagem das sementes. Essa etapa tem a finalidade de remover os detritos 

aderidos nos frutos e para reduzir a carga microbiana, comum em frutos em contato com o solo. 

2ª Etapa: Secagem. As sementes de oiticicas eram espalhadas sobre lonas plásticas ao 

sol, em área calçada por 3 a 5 dias consecutivos. Contudo, se esse período sofrer interrupção 

por ocasião de chuvas, ele poderá se torna maior para completar a secagem dos frutos.  

3ª etapa: Armazenamento. Após secas, as sementes eram ensacadas em sacos de ráfia 

e armazenadas em local seco e coberto. 

Dentre as percepções obtidas a cada ano e safra, fez-se o seguinte diagnóstico e 

atribuições em relação às oiticicas:  

• Frutos atacados por pragas: podem ser percebidos nas sementes mais novas e também 

nas mais antigas, pela presença dos furos no fruto que permeiam a casca interna 

atingindo o núcleo (amêndoa) dos frutos (A). 

• Frutos somente entre casca (parda, bege, marrom, preta mofada): as safras mais 

recentes geralmente apresentavam cascas claras com alto teor de óleo. Observou-se a 

apresentação de casca amarronzada (desde mais clara a mais acentuada) nas safras 

menos recentes, constituídas de sementes em processo gradual de amadurecimento e 

perda do óleo, mas ainda possível de extração. As de cascas mais escuras (safras 

antigas) se apresentavam com baixo teor de óleo ou inexistente inviabilizando a 

extração (B). 
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• Frutos com pele escurecida (amarronzada): estes eram frutos bem maduros com 

aproximadamente 10 a 12 meses de colhido (C); 

• Frutos com pele ou casca com manchas brancas indicando presença de fungos ou 

doença: provavelmente decorrente de doença na planta, contato com o solo úmido, 

com microrganismos naturais do habitat e/ou condições inadequadas de 

armazenamento por umidade elevada no local (D);  

• Frutos coletados diretamente no solo abaixo das copas das árvores: acompanhado 

de terra, ocasionalmente de lama, podendo ou não está em áreas alagadas devidos às 

chuvas comuns nesse período do ano, em maior contato com microrganismos presentes 

naturalmente no solo e com frutos em processo de decomposição acelerado por eles, 

dejetos de animais que se abrigam e se alimentam das folhas das copas das árvores 

(E); 

• Frutos coletados sobre lonas depositadas abaixo das copas das árvores: com melhor 

aparência, podendo ser ou não frutos recém caídos, com menor contato de terra, mais 

livre de contato com microrganismos do solo, excrementos dos animais e umidade, 

exceto quando há ocorrência de chuvas ficando em contato com a água retida sobre a 

lona (F); 

• Frutos com pele verde: sementes novas colhidas verdes com alto teor de óleo (G); 

• Frutos com pele amarelada: sementes maduras com bom teor de óleo (H).   

A Figura 3.1 exemplifica as características das sementes descritas anteriormente. 
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 (A)

   

(B) 

   

(C) 

 

(D) 

 

(E)

 

(F)

 

(G)

 

(H)

 

Figura 3.1 – Características das oiticicas: atacadas por pragas (A), sem pele secas recém 

colhidas a mais velhas e mofada (B), muito maduras envelhecidas (C), com indicação de 

doença ou mofo (D), com terra e impurezas aderidas (E), com aspecto livre de impurezas (F), 

novas colhidas verdes (G) e maduras (H) 

Fonte: Autor (2015) 

 

Mediante essas percepções e diagnóstico, adotou-se um procedimento de seleção e 

classificação das oiticicas, e, por conseguinte, os óleos obtidos a partir destas também foram 

classificados. Estes passos estão descritos no fluxograma apresentado pela Figura 3.2, o qual 
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contempla todas as etapas, desde a obtenção das oiticicas, dos processos envolvidos até a 

produção do biodiesel. 

 

 

Figura 3.2 - Fluxograma das etapas de seleção das sementes de oiticica e respectivos 

processos para obtenção do biodiesel. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Oiticicas: V - verde; SV- verde sem pele entre casca (parda); M - madura; SS - seca sem pele 

entre casca (bege a marrom);  

Óleos: OA - Óleo da amêndoa; OV - Óleo da oiticica verde; OSV - Óleo da oiticica verde sem 

pele entre casca (parda); OM – Óleo da oiticica madura; OSS - Óleo de oiticica seca sem pele 

entre casca (bege a marrom).   
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Antes da seleção das sementes, realizava-se uma avaliação do estado aparente das 

oiticicas quanto a necessidade de ainda as expor ou não a algum processo de secagem, devido 

à umidade de alguns frutos ou do tempo. Quando se fazia necessário, se espalhava as oiticicas 

sobre uma lona, ao sol, por quatro (4) dias entre o período das 8 às 16 h, 6 a 8 h. Ou em estufa 

de circulação de ar (Marconi, modelo MA035/5) a 50 °C por 6 a 8 h, em ocasiões de tempo 

nublado ou chuvoso. Condicionando-as novamente em sacos de ráfia após período de secagem 

para posterior etapa de seleção das sementes.  

O armazenamento, porém, também foi motivo de estudo, em 2015, após observações 

que se tornaram pertinentes para a conservação das sementes por tempos mais prolongados até 

o momento da extração do óleo, sem que tivesse que submetê-las por sucessivas secagens para 

evitar a sua degradação. Notou-se que devido ao período chuvoso em Natal/RN (entre os meses 

de abril a julho), no qual a umidade é bastante elevada, naturalmente havia o surgimento e 

proliferação de mofo sobre a superfície dos frutos mesmo quando as oiticicas eram mantidas 

com todo cuidado em local arejado, com maior circulação de ar e temperaturas em torno de 22 

a 25 °C. Isso ocorria com mais frequência nas oiticicas que apresentavam epicarpo e mesocarpo. 

Sendo, nestes casos, necessário submetê-las a estufa de circulação de ar a 50 °C, durante 4 h. 

Devidamente secas, quando armazenadas em ambiente fechado entre 26 a 29 °C, não 

apresentaram mofo.  

A classificação atribuída as oiticicas selecionadas e, posteriormente, seus respectivos 

óleos foi estabelecida com base em suas características aparente, em consonância ao tempo de 

colhidas e composição do fruto. Mais de 70% do fruto é constituído da amêndoa e os quase 

30% restante de casca fibrosa. O fruto é formado de epicarpo (camada externa), mesocarpo 

(camada intermediária), casca (camada interna fibrosa) e o endocarpo, que é a própria amêndoa 

onde encontra-se o conteúdo de óleo.  

Quando o fruto é novo, sua epiderme é naturalmente verde devido a presença da 

clorofila, escurecendo-se para uma tonalidade de amarelo-escuro durante o amadurecimento. 

Mas, esses tons variam de acordo com a epiderme inicial, também sendo possível notar 

transições de cores, enquanto novos, do esverdeado ao amarelado, passando a ter um tom 

homogêneo do amarelo claro ao mais escuro, caracterizando a maturidade do fruto. Entre essas 

fases, também a camada fibrosa que envolve a amêndoa varia dos tons pardo, bege ao marrom, 

sendo o mais escuro, a evidência de fruto envelhecido com pouca ou quase nenhuma presença 

de óleo em seu núcleo.  
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A amêndoa nova tem uma cor avermelhada mais clara que se intensifica com o 

amadurecimento natural do fruto tornando-se um vermelho escuro (vinho) com aspecto brilhoso 

até atingir o tom marrom opaco, quando indica que o teor de óleo se extinguiu quase totalmente. 

Quando o óleo é lixiviado totalmente da amêndoa, sua aparência é seca e se torna menos rígida, 

ou seja, mais quebradiça. A Figura 3.3 ilustra a composição do fruto da oiticica. 

 

Figura 3.3 – Esquema do formato e composição do fruto da oiticica: epicarpo, mesocarpo, 

casca e endocarpo (amêndoa).  

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

As oiticicas correspondentes a safra do ano de 2015 foram enviadas em duas remessas, 

a primeira atrelada ao período inicial da safra ocorrida entre dezembro de 2014 e início de 

janeiro de 2015. E a segunda, com frutos colhidos entre janeiro a março desse mesmo ano, 

sendo esta remessa a 2ª safra. As oiticicas selecionadas receberam a classificação como oiticicas 

verdes (V) e secas (SS), e seus óleos, OV e OSS, respectivamente. 

Similarmente ocorreu com a safra do ano de 2017, porém com maior seletividade após 

diagnóstico e constatações obtidas a partir do estudo feito com a safra anterior. Foi solicitado 

ao fornecedor a separação e identificação dos frutos que tiveram ou não contato com água por 

período excessivo, seja por ocasiões de impurezas aderidas, queda em solo encharcado, ou 

ainda, durante a etapa de secagem ao sol. Exceção nos casos não tão prejudiciais a sua 

conservação, como o contato com água de chuva, enquanto os frutos ainda estavam na árvore 

ou após uma lavagem rápida para remoção de terra ao caírem no solo e em seguida colhidos. 

Dessa forma, a primeira remessa de oiticicas correspondente a 1ª safra (dezembro de 

2016 a início de janeiro de 2017) recebeu a classificação de V1 e SV1, e seus óleos OV1 e 

OSV1, com indicação numérica acrescida para dizer que foi da 1ª safra. Contudo, não foi 
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informado se houve contato com água nesta remessa dos frutos. Já com a segunda remessa 

referente à 2ª safra de 2017 (janeiro a fevereiro de 2017), houve a distinção sendo enviadas em 

sacas separadas devidamente identificadas. Em uma saca, oiticicas mais novas (verdosas), 

classificadas em V2 e SV2, e os seus óleos OV2 e OSV2. Estas não tiveram contato com chuva. 

Em outra saca, oiticicas que tiveram contato com água de chuva durante o período de secagem 

ao sol, recebendo a classificação de oiticicas maduras (M) e secas sem epicarpo na casca (SS), 

devido às suas características aparente de coloração de pele e casca, respectivamente. Seus 

óleos quando obtidos, nomeou-se por OM e OSS.  

Destaca-se que entre as safras de 2015 e 2017, a do último ano se mostrou superior, 

em aparência e qualidade do fruto. Raras foram as sementes detectadas com mofo, sem o núcleo 

(doença) e/ou afetadas por praga. Algo bastante evidente na safra de 2015. Essas informações 

influenciam diretamente na qualidade do óleo. 

 

 

3.3 - Extração do óleo de oiticica 

 

A extração do óleo de oiticica foi realizada por prensa hidráulica manual (descontínua) 

e por prensa automática (contínua). O propósito do estudo com as duas prensas foi avaliar os 

tipos de óleo possíveis de se obter a partir destes dois mecanismos de extração. Na prensa 

manual, extraiu-se apenas o óleo da amêndoa, enquanto, na prensa automática, obteve-se o óleo 

do fruto inteiro. Nesta última, a extração do óleo teve que ser com o fruto inteiro, devido ao 

modelo do equipamento, que tem um formato padrão dos seus discos, espaçadores e montagem, 

que atende a várias oleaginosas, porém para operar com as sementes de oiticicas se mostrou 

limitante. 

Desconhecida a oleaginosa pelo fabricante da prensa, bem como alguma outra 

configuração de montagem dos discos e espaçadores, que pudesse ser indicada para a oiticica, 

em função do tamanho e formato da matéria prima, foram desenvolvidas metodologias 

específicas a partir de vários testes, adequando-se a configuração dos discos e espaçadores 

durante as extrações para prensagem de cada tipo de oiticica durante o período estudado. 

 Com as oiticicas da safra de 2015, realizou-se o estudo de obtenção do óleo pelos dois 

processos de extração mecânica: prensagem hidráulica e prensagem contínua. Na extração do 
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óleo em prensa hidráulica fez uso das oleaginosas colhidas na 1ª safra e na prensa continua as 

coletadas na 2ª safra. 

Para as oiticicas da safra de 2017, o estudo das extrações dos óleos foi feito somente 

com a prensa contínua para as duas safras. 

Em complementação as informações pertinentes a esse estudo, foi realizado também 

uma avaliação da eficiência do processo de extração, a partir do conteúdo de óleo nas oiticicas 

em função da idade dos frutos, ou seja, do tempo de pós-colheita. Para esse estudo, foram 

consideradas as oiticicas obtidas no ano de 2015 e submetidas à extração mecânica em prensa 

contínua. O conteúdo percentual em massa de óleo das oiticicas, obtido no processo de 

extração, 𝐶ó𝑙𝑒𝑜 (% m/m), e a eficiência da extração, ℇ (%), em função da idade das sementes 

foram calculados pelas Equações 2 e 3. 

 

𝐶ó𝑙𝑒𝑜 (% 𝑚/𝑚) =
𝑚ó𝑙𝑒𝑜 (𝑔)

𝑚𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑔)
∙ 100 (2) 

 

ℇ (%) =
 𝐶ó𝑙𝑒𝑜 (% 𝑚/𝑚)

�̅�ó𝑙𝑒𝑜  (% 𝑚/𝑚)
∙ 100 (3) 

 

Em que: 

𝑚ó𝑙𝑒𝑜 é a massa do óleo de oiticica obtida do processo de extração, em gramas (g); 

𝑚𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 é a massa das sementes de oiticicas antes do processo de extração, em gramas (g); 

𝐶ó𝑙𝑒𝑜 é o conteúdo de óleo obtido no processo de extração, expresso em percentagem (%); 

𝐶̅óleo é o conteúdo percentual médio, em massa, (% m/m), de óleo, presente nos frutos da oiticica 

em relação a sua idade, entre frutos novos (61%) e maduros (54%), obtidos na literatura por 

Pinto (1963) e Melo (2007), respectivamente. 
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3.3.1 - Prensagem hidráulica  

 

A extração do óleo da oiticica por prensa hidráulica foi realizada a partir de um 

conjunto extrator, em inox, confeccionado para compactar sementes oleaginosas.  

Incialmente, as amêndoas das oiticicas foram retiradas quebrando-se a casca, conforme 

ilustra a Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 – Amêndoa da oiticica inteira entre casca (A) e amêndoa quebrada (B) para 

extração em prensa hidráulica.  

Fonte: Autor (2015) 

 

Em seguida, após pesagem da massa total desejada para extração, dividia-se essa 

massa em partes iguais para compactação em bateladas. Isto é, se tomadas1000 g de amêndoas 

quebradas, colocava-se no cilindro 250 g/batelada. Posteriormente, inseria-se sobre as 

amêndoas contidas no cilindro o tarugo (peça que compõe o conjunto de compactação do 

extrator). O conjunto, então, era levado a prensa hidráulica e pela força aplicada ao êmbolo, o 

pistão realizava a compressão sobre o tarugo esmagando internamente as amêndoas. O óleo 

extraído percolava o meio pelas laterais, escoando pelos vincos do disco, na parte inferior do 

sistema extrator, e por gravidade era coletado em um recipiente de vidro (erlenmeyer) acoplado 

a base do conjunto extrator. Por último, o óleo era filtrado e envasado em garrafa de vidro 

âmbar. 

A Figura 3.5 mostra em detalhes as partes que compõem este conjunto extrator e o 

funcionamento na prensa hidráulica.   
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(CL)                            (T) 

  

(DV) 

  

(BR) 

  

Figura 3.5 – Aparato experimental para extração do óleo de oiticica da amêndoa (OA) em 

prensa hidráulica.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

PH – Prensa hidráulica (SCHULZ); Conjunto extrator em inox: T – Tarugo de compactação, 

CL – Cilindro vasado, DV – Disco com vincos (canais) para escoamento do óleo, BR – Base 

receptora do óleo vasada, E – Erlenmeyer (vidro), R – Rolha sintética. 

 

Repetiu-se o processo de extração até o limite de compactação do sistema, que 

compreendeu o esmagamento da primeira batelada a última e depois a prensagem novamente 

da mistura dos bagaços. Isso foi feito para aproveitamento máximo da extração do óleo residual 

neles ainda perceptível (brilho do óleo contido nas amêndoas), esgotando-se quando o sistema 
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atingia seu limite de compactação. Em alguns momentos foi notado esse esgotamento da 

extração através da opacidade no bagaço, sendo isso evidenciado pela Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 – Torta da amêndoa residual após extração em prensa hidráulica.  

Fonte: Autor (2015) 

 

O óleo da amêndoa apresenta uma cor amarela clara transparente, seja este oriundo de 

sementes novas (à direita do béquer) ou mais antigas que ainda contenham óleo (à esquerda do 

béquer), como pode ser notado pela Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 – Óleo da amêndoa extraído em prensa hidráulica.  

Fonte: Autor (2015) 
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3.3.2  - Prensagem automática 

 

A extração do óleo por prensagem contínua foi realizada em uma mini prensa elétrica 

(automática ou contínua) da marca Ecirtec, modelo MPE-40, com capacidade nominal máxima 

de 40 kg/h e potência de motor 6,2 CV.  

Para favorecer a extração do óleo das sementes, antes da prensagem as oiticicas eram 

aquecidas na estufa de circulação de ar a 50 °C durante 40 min. Isso contribuía para as oiticicas 

desprender-se da casca mais facilmente e retirar a umidade própria do fruto ou absorvida 

naturalmente enquanto aguardo. 

O modelo padrão de montagem dos doze (12) discos e configuração dos espaçadores 

(36 unidades de 0,4 mm e 39 unidades de 0,1 mm) está indicado no layout da Figura 3.8. 

Entretanto, este não se aplicou a nenhuma forma de extração com as sementes da oiticica. 

Foram realizadas as extrações somente com a amêndoa e, posteriormente, com os frutos 

inteiros, tanto com o fruto mais verde quanto com o mais seco.  

 

 

Figura 3.8 – Configuração padrão de montagem dos discos e espaçadores da mini prensa 

MPE-40 para extração de óleos vegetais de várias oleaginosas. 

Fonte: Ecirtec (Enviado por email) 
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As Figuras 3.9 e 3.10 mostram detalhadamente estas experiências de tentativa de 

obtenção do óleo utilizando o modelo padrão recomendado pelo fabricante. 

 

 

Figura 3.9 – Teste de extração do óleo da oiticica a partir da amêndoa com a configuração 

padrão da mini prensa MPE-40. 

Fonte: Autor (2015) 

 

 

Figura 3.10 – Teste de extração do óleo da oiticica inteira com a configuração padrão da mini 

prensa MPE-40. 

Fonte: Autor (2015) 
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Testes de prensagem com redução dos espaçadores de 0,4 mm e ausência total deles 

entre os discos, também foram executados com ambos tipos de amostras: amêndoa e fruto 

inteiro. Contudo, sem êxito algum com amêndoa para as duas possibilidades ditas acima. 

Considerando-se apenas a inserção entre os discos dos espaçadores de 0,1 mm e a oiticica 

inteira, foi possível extrair o óleo.  

Com o estudo realizado a partir das oiticicas de 2015, obtiveram-se as configurações 

para cada tipo de semente classificada. Essa configuração, para realizar a extração do óleo, 

variou com o tempo (idade) da oiticica e com característica das sementes. Essas mesmas 

configurações estabelecidas na safra de 2015 foram utilizadas para obtenção do óleo das 

oiticicas de 2017. Porém, durante o processo de extração percebeu-se a necessidade de adequá-

las para alguns tipos de oiticica. As configurações do posicionamento dos espaçadores entre os 

discos e a quantidade deles variaram de acordo com as características das sementes.  

As seguintes configurações de montagem dos discos e espaçadores (0,1 mm) atreladas 

a classificação das sementes de oiticicas e suas respectivas safras estão indicadas pelos layouts 

das Figuras 3.11 a 3.15. 

 

 

Figura 3.11 - Configuração dos discos e espaçadores da mini prensa MPE-40 para as sementes 

OSS Safra de 2015.  

Fonte: Ecirtec (Adaptado pelo autor 2017) 
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Figura 3.12 - Configuração dos discos e espaçadores da mini prensa MPE-40 para as sementes 

OV da Safra 2015 e OSS da 2ª Safra de 2017. 

Fonte: Ecirtec (Adaptado pelo autor 2017) 

 

 

Figura 3.13 - Configuração dos discos e espaçadores da mini prensa MPE-40 para as sementes 

OSV1 da 1ª Safra de 2017.  

Fonte: Ecirtec (Adaptado pelo autor 2017) 
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Figura 3.14 - Configuração dos discos e espaçadores da mini prensa MPE-40 para as sementes 

OV1 da 1ª Safra, OV2 e OM da 2ª Safra de 2017.  

Fonte: Ecirtec (Adaptado pelo autor 2017) 

 

 

Figura 3.15 - Configuração dos discos e espaçadores da mini prensa MPE-40 para as sementes 

OSV2 da 2ª Safra 2017.  

Fonte: Ecirtec (Adaptado pelo autor 2017) 
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Os óleos obtidos das sementes novas, com e sem epicarpo verde, apresentaram 

colorações verde e esverdeada, respectivamente, em função da clorofila, conforme indicado nas 

Figuras 3.16 e 3.17.  

 

 

Figura 3.16 – Óleo da oiticica verde com epicarpo extraído em prensa automática.  

Fonte: Autor (2017) 

 

 

Figura 3.17 – Óleo da oiticica verde sem epicarpo extraído em prensa automática.  

Fonte: Autor (2017) 

 

O óleo obtido das sementes maduras com epicarpo amarelado apresentou cor amarela, 

conforme ilustra a Figuras 3.18.  
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Figura 3.18 – Óleo da oiticica madura com epicarpo amarelado extraído em prensa 

automática.  

Fonte: Autor (2017) 

 

O óleo obtido das sementes secas (entre casca) apresentou uma coloração amarelo mais 

escuro, conforme mostra a Figura 3.19.  

 

 

Figura 3.19 – Óleo da oiticica seca (entre casca) extraído em prensa automática.  

Fonte: Autor (2017) 
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3.4 - Caracterização do óleo e biodiesel de oiticica 

 

As propriedades físico-químicas dos óleos e biodieseis de oiticica foram avaliadas a 

partir dos métodos normativos referenciados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), os padrões da Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM) e o Comitê 

Europeu de Normalização (CEN), conforme estabelecido na Resolução 45/2014 (ANP, 2014) 

da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

Os parâmetros físico-químicos para caracterizar o óleo de oiticica foram: índice de 

acidez, índice de saponificação, índice de iodo, densidade a 20 °C, viscosidade cinemática a 40 

°C, incluindo o comportamento reológico (como propriedade de fluxo) e teor de água 

(umidade). Para os biodieseis foram determinados os seguintes parâmetros: índice de acidez, 

densidade a 20 °C, viscosidade cinemática a 40 °C e teor de água.  

 

 

3.4.1 – Índice de acidez (I.A.) 

 

Para determinação deste parâmetro fez-se uso dos seguintes reagentes: biftalato de 

potássio (Dinâmica), fenolftaleína (Dinâmica), hidróxido de potássio em escamas 90,0% m/m 

(Êxodo), hidróxido de sódio em micro pérola 98,93% m/m (Neon), éter etílico P.A. (Synth) e 

álcool etílico 99,9% GL (Alphatec). Na análise experimental fez-se uso de bureta graduada de 

10,00 mL com suporte e garra para sustentação da mesma.  

A metodologia utilizada para determinação do índice de acidez foi a descrita por 

Moretto & Alves (1986). A análise consiste em pesar 2 g de amostra (óleo ou biodiesel), em 

um erlenmeyer, em balança analítica (massa exata), e junto a esta adicionar 25 mL de solução 

de éter etílico e álcool etílico (2:1) acrescentando ainda algumas gotas de solução indicadora de 

fenolftaleína. Em seguida, a amostra foi levada a titulação com uma solução de hidróxido de 

sódio (NaOH) 0,1M até a coloração rósea persistir por 30 segundos. A solução de NaOH 0,1M 

foi previamente padronizada com solução de biftalato de potássio (C8H5KO4) 0,1M (de 

molaridade exata conhecida). O cálculo do I.A. é obtido a partir da Equação 4 e expresso em 

mg KOH/g amostra: 

 



Metodologia  128 

Adriana Karla Virgolino Guimarães, Dezembro/2018 

𝐼. 𝐴. =
𝑀 ∙ 𝑉∙𝑓𝑐 ∙ 56,1

𝑚
                                                                                                                             (4) 

 

Onde: 

𝑀 é a molaridade aproximada da solução titulante (NaOH 0,1 mol/L); 

𝑉 é o volume gasto de solução titulante para neutralizar os ácidos graxos livres, em mililitros 

(mL); 

𝑓𝑐 é o fator de correção da molaridade da solução titulante. É calculado dividindo-se a sua 

molaridade real (molaridade exata oriunda da sua padronização) por sua molaridade 

aproximada (0,1 mol/L), adimensional; 

56,1 é a massa molar do KOH, em gramas (g/mol). 

𝑚 é a massa da amostra, em gramas (g). 

 

 

3.4.2 – Índice de saponificação (I.S.) 

  

Os reagentes e aparatos necessários para quantificação deste parâmetro foram: 

fenolftaleína (Dinâmica), hidróxido de potássio em escamas 90,0 % m/m (Êxodo), álcool etílico 

99,9% GL (Alphatec), ácido clorídrico 37,0 % m/m (Vetec), condensador de refluxo com junta 

esmerilhada, balão de fundo redondo com boca esmerilhada, barra magnética, agitador 

magnético com controle de temperatura e aquecimento (Warmnest), bureta de 25 mL, garras e 

suporte para sustentação da bureta. 

O método empregado para determinar o índice de saponificação do óleo de oiticica 

também foi procedente de Moretto & Alves (1986). O procedimento orienta pesar 2 g de 

amostra, em balança analítica (massa exata), adicionando a esta amostra 20 mL de solução 

alcóolica de hidróxido de potássio (KOH) a 4% (m/v). Em seguida, adaptar ao balão um 

condensador de refluxo e submetê-lo ao aquecimento à ebulição branda por 30 min. Após 

resfriamento, acrescentar duas gotas do indicador fenolftaleína e titular com solução de ácido 

clorídrico (HCl) 0,5M padronizado até a cor rósea desaparecer. A padronização da solução de 

HCl foi previamente realizada com a solução de NaOH 0,5M (padronizada). Uma prova em 
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branco colocando todos os reagentes em exceção da amostra também foi feita. O cálculo do I.S. 

foi realizado através da Equação 5 e expresso em mg KOH/g amostra: 

 

𝐼. 𝑆. =
(𝑉𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 −𝑉ó𝑙𝑒𝑜)∙𝑀 ∙ 𝑓𝑐 ∙ 56,1

𝑚
                                                                                                   (5) 

 

Onde: 

𝑀 é a molaridade aproximada da solução titulante (HCl 0,5 mol/L); 

𝑉𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑐𝑜 é o volume gasto de solução titulante para neutralizar o KOH adicionado no branco, 

em mililitros (mL); 

𝑉ó𝑙𝑒𝑜 é o volume gasto de solução titulante para neutralizar o KOH que sobrou no óleo após a 

sua saponificação, em mililitros (mL); 

𝑓𝑐 é o fator de correção da molaridade da solução titulante. É calculado dividindo-se a sua 

molaridade real (molaridade exata oriunda da sua padronização) sobre a sua molaridade 

aproximada (0,5 mol/L), adimensional; 

56,1 é a massa molar do KOH, em gramas (g/mol). 

𝑚 é a massa da amostra, em gramas (g). 

 

 

3.4.3 – Índice de iodo (I.I.) 

 

Os materiais e reagentes necessários para determinação deste parâmetro foram: bureta 

de 25 mL, garras e suporte para sustentação da bureta, erlenmeyers de 500 mL com tampa, 

pipetador, pipetas graduadas e volumétricas (2, 10, 25 mL), proveta (100 mL), iodeto de 

potássio (KI) (Neon 99,32 % m/m), permanganato de potássio (KMnO4), P.A., (Cinética, mín. 

99% m/m), amido solúvel (Cinética), ácido sulfúrico P.A. (Dinâmica 95% m/m), ciclohexano 

(Dinâmica, 99,0%), carbonato de sódio anidro (Na2CO3) (Merck 99,9% m/m), tiossulfato de 

sódio anidro (Na2S2O3) (Sigma Aldrich ≥ 98,0% m/m) e solução de iodo cloro segundo Wijs 

(Cinética). 
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Para a determinação do índice de iodo, se utilizou a metodologia citada também por 

Moretto & Alves (1986). O método compreende em pesar uma determinada quantidade de 

amostra compreendida entre 0,15 a 1,00 g, na qual há uma faixa de índice de iodo esperado 

correspondendo a massa considerada e referenciada na literatura citada. A amostra foi pesada 

em balança analítica, em erlenmeyer de 500 mL com tampa esmerilhada. Adicionou-se as 

amostras 10 mL de ciclohexano em cada erlenmeyer para dissolver o óleo ao solvente. 

Posteriormente, acrescentou a cada amostra 25 mL de solução de iodo cloro segundo Wijs 

tampando os erlenmeyers imediatamente e agitando-os em rotação cuidadosamente. Em 

seguida, deixou-se em repouso por 40 min, envolvendo os erlenmeyers com papel alumínio, ao 

abrigo de luz, em temperatura ambiente.  

Após esse tempo, adicionou-se 10 mL de solução de iodeto de potássio a 15% (m/v) e 

100 mL de água recentemente fervida e fria. Por fim, titulou-se com tiossulfato de sódio 

(Na2S2O3) 0,1M até o aparecimento de uma coloração amarela mais fraca em comparação ao 

tom inicial (vermelho alaranjado escuro). Nesse instante, a agitação e titulação foi interrompida 

para adição de 1 a 2 mL de solução indicadora de amido 1% (m/v). Em seguida, a titulação foi 

continuada lentamente, mas com vigorosa agitação até o total desaparecimento da cor azul. 

Provas em branco também foram realizadas seguindo da mesma maneira da amostra. O cálculo 

para obtenção do índice de iodo expresso por g I2/100 g amostra, é mostrado através da Equação 

6: 

 

𝐼. 𝐼. =
(𝑉𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 − 𝑉ó𝑙𝑒𝑜) ∙ 𝑀 ∙ 𝑓𝑐 ∙ 0,127 ∙ 100

𝑚
                                                                                  (6) 

 

Em que:  

𝑉𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 é o volume gasto de solução titulante para reagir com todo o I2 formado no branco, em 

mililitros (mL). 

𝑉ó𝑙𝑒𝑜 é o volume gasto de solução titulante para reagir com o I2 que sobrou (não reagiu com a 

dupla ligação) no óleo, em mililitros (mL); 

𝑀 é a molaridade aproximada da solução titulante (Na2S2O3 0,1mol/L); 

𝑓𝑐 é o fator de correção da molaridade da solução titulante de Na2S2O3. É calculado dividindo-

se a sua molaridade real (molaridade exata oriunda da sua padronização) sobre a sua molaridade 

aproximada (0,1mol/L), adimensional; 
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0,127 (g/mmol) é a massa em g de 1 mmol de Iodo; 

100 (g) referente a 100 gramas de amostra; 

𝑚 é a massa da amostra, em gramas (g). 

 

 

3.4.4 – Teor de água (umidade) 

 

Para determinação da umidade nos óleos de oiticica foi adotada a metodologia descrita 

pelas normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008), mencionada no capítulo 16 de 

óleos e gorduras, método 334/IV. As amostras foram submetidas a secagem direto em estufa a 

105 °C com tempo de permanência de 1 h. Após este período, as amostras foram levadas ao 

dessecador com sílica gel para resfriamento por igual tempo e pesadas em balança analítica. 

Esse procedimento foi repetido até obtenção de peso constante em recipiente refratário de 

porcelana previamente tarado em mesmas circunstâncias de tempo e temperatura da amostra. 

O teor de umidade foi calculado a partir da Equação 7: 

 

𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 (%) =
𝑚𝑖 − 𝑚𝑓

𝑚𝑖
 ∙ 100                                                                                             (7) 

 

Em que: 

mi é massa inicial da amostra de óleo de oiticica (antes do aquecimento), em grama (g); 

mf é massa final da amostra de óleo de oiticica (após aquecimento), em grama (g); 

100 (g) referente a 100 gramas de amostra.  

 

O teor de água nos biodieseis foi determinado com base no método da ASTM D 6304 

(ASTM, 2007). O instrumento utilizado foi o Karl Fischer Coulometric (Mettler Toledo, 

modelo DL 39). 
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3.4.5 – Densidade (𝝆𝟐𝟎°𝑪) 

 

A massa específica (densidade) a 20 °C do óleo e biodieseis foram analisados usando 

densímetros digitais da Anton Paar DMA 4500M e Rudolph Research Analytical DDM 2911 

seguindo as orientações normatizadas pela ABNT NBR 14065 (ABNT, 2013). 

 

 

3.4.6 – Viscosidade cinemática (𝝂c) 

 

As medições de viscosidade cinemática a 40 °C, para o óleo e biodiesel de oiticica, 

foram realizadas através do Viscosímetro Stabinger SVM 3000 e 3001 da Anton Paar. A 

metodologia seguiu as instruções normativas do padrão ASTM D 7042 (ASTM, 2016).  

Um estudo sobre o comportamento reológico do óleo de oiticica foi realizado 

utilizando-se o Reômetro Brookfield R/S Viscometer (Brookfield Engineering Labs) acoplado 

a um banho termostatizado (PreciLabo, Thermo) e a um computador. A amostra de óleo de 

oiticica (≈ 30 mL) foi inserida no porta amostra do equipamento e analisada em função da taxa 

de cisalhamento e tensão de cisalhamento, nas temperaturas de 20, 25, 40, 50, 60 e 75 °C, 

 

 

3.5 – Propriedades de combustível 

 

Também para determinação das propriedades de combustíveis considerou-se as 

recomendações normativas indicadas na Resolução ANP n° 45/2014 (ANP, 2014), a qual 

refere-se as especificações do biodiesel. 

Os parâmetros de ponto de fulgor, destilação atmosférica e teor de enxofre foram 

aplicados à blenda B10 correspondente a mistura de 10% (v/v) do biodiesel de oiticica puro 

(B100), de melhor conversão, com o diesel S10 aditivado. Foi escolhida essa formulação de 

combustível, B10, em razão de ser essa a mistura ao diesel comum recentemente aprovada pelo 

Ministério de Minas e Energia (MME) para comercialização a partir de março de 2018 no 

Brasil.  
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A propriedade de queima, ponto de fulgor, também foi avaliada para o biodiesel de 

oiticica puro (B100), além das propriedades físico-químicas, densidade, viscosidade cinemática 

e teor de água. Às demais blendas formuladas, B20 a B50, somente foi possível realizar as 

análises dos parâmetros físico-químicos, densidade (20 °C) e viscosidade cinemática (40 °C), 

por limitação da quantidade de amostra B100 para formular as blendas em volumes necessários 

para análise de todos os parâmetros. 

 

 

3.5.1 – Ponto de fulgor (P.F.) 

 

A determinação do ponto de fulgor seguiu a metodologia descrita pelo padrão ASTM 

D 93 (ASTM, 2016). O instrumento empregado para realização da medida foi o Analisador de 

ponto de fulgor automático de vaso fechado Pensky-Martens (TANAKA, modelo APM-7). 

 

 

3.5.2 – Destilação atmosférica 

 

As características de volatilidade da blenda B10 e Diesel S10A foram realizadas 

através do Destilador atmosférico automático (PAC, modelo OptiDist). Para execução da 

análise, fez-se uso da norma padrão ASTM D 86 (ASTM, 2017). 

 

 

3.5.3 – Teor de enxofre 

 

O método empregado para determinar o teor de enxofre foi o detalhado pelo padrão 

ASTM D 5453 (ASTM, 2016). O teor de enxofre nas amostras do B10 e diesel S10 foi 

determinado por meio do Analisador de enxofre e cloro por fluorescência de raio X (Horiba, 

modelo MESA-7220). 
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3.6 – Composição química do óleo e biodiesel de oiticica por cromatografia 

gasosa com espectrômetro de massa (CG-EM) 

 

Para obtenção da composição dos ácidos graxos presentes no óleo e biodiesel de 

oiticica foi utilizado um cromatógrafo gasoso (Shimadzu, modelo GC-2010) acoplado a um 

detector com espectrômetro de massas (GCMS-QP2010 plus), equipado com uma coluna 

capilar de sílica fundida Restek Rxi-5HT (difenil dimetil polissiloxano, 30 m x 0,25 mm x 0,10 

μm). 

O volume de amostra injetado foi de 1 μL na proporção de 1:50 e no modo splitless. 

As condições de temperaturas de interface e da fonte de íons foram de 280 °C e 200 °C, 

respectivamente. Para o injetor, estabeleceu-se a temperatura de 250 °C utilizando o gás de 

arraste Hélio com vazão de 3 mL/min. Enquanto para a coluna, a temperatura inicial foi de 110 

°C permanecendo por 5 min nesta condição. Posteriormente, a temperatura foi aumentada a 

uma taxa constante de aquecimento de 5 °C/min até 230 °C, permanecendo nesta temperatura 

por 8 min. Em seguida, a temperatura foi aumentada para 270 °C numa taxa de aquecimento de 

20 °C/min, permanecendo nesta temperatura durante 10 min, totalizando o tempo de análise em 

49 minutos. 

A identificação dos compostos presentes no óleo e no biodiesel de oiticica foi realizada 

a partir da comparação dos espectros resultantes com uma mistura de padrões da Supelco 

adquiridos pela Sigma Aldrich (FAME mix C8 - C24, 100 mg, puro), bem como os espectros 

de massa de padrões contidos na biblioteca do software (Mass Spectral Database, 

NIST/EPA/NIH). No Mix da Supelco estão incluídos ésteres metílicos de ácidos graxos 

(FAME) derivados de muitos dos componentes que estão presentes no óleo oiticica, contendo 

cadeias de carbono compreendidas entre o C16:0 ao C18:3.  

Dessa forma, uma tabela de fragmentos foi elaborada com base neste confronto de 

espectros do FAME mix de padrões, banco de dados do NIST e espectros dos compostos 

detectados durante a análise cromatográfica das amostras validando-os. 
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3.6.1 –Derivatização do óleo de oiticica  

 

Para determinação dos ésteres oriundos dos ácidos graxos presentes no óleo vegetal, 

faz necessário promover a quebra do TAG (constituído por três moléculas de ácidos graxos 

esterificadas a uma molécula de glicerol), visto que este possui elevada massa molar, e 

consequentemente, alto ponto de ebulição. A injeção direta do TAG, ou ainda, dissolvido em 

algum eluente grau GC, não seria suficientemente capaz de volatilizar os constituintes graxos 

em função dos seus pontos de ebulição, o que limita a análise cromatográfica 

independentemente da coluna. A volatilização parcial dos compostos acarretaria na aderência 

dos compostos no interior do empacotamento da coluna formando um filme. A consequência 

disso, acarretaria na danificação da coluna cromatográfica. Por essa razão, promove-se a 

esterificação do TAG para obtenção dos ésteres dos ácidos graxos carboxílicos que o compõem, 

os quais possuem pontos ebulições consideravelmente inferiores em faixas que possibilitam a 

volatilização dos seus compostos.  

A derivatização do óleo oiticica foi realizada com base na metodologia AOAC 969.33 

(1997), a qual descreve a preparação dos ésteres metílicos de óleo e gorduras utilizando o 

trifluoreto de boro (BF3) como agente catalítico. O derivatizante trifluoreto de boro metanólico 

(BF3/MeOH, grau analítico para cromatografia, 99,85% m/v) foi adquirido junto a Sigma 

Aldrich. A solução metanólica de hidróxido de sódio a 2% m/v foi preparada previamente a 

partir do NaOH (grau de pureza ≥ 97% m/m, Neon) e MeOH (grau GC, ≥ 97% m/v, Sigma 

Aldrich). 

Para derivatização das amostras procedeu-se analiticamente da seguinte forma: 

- Em uma balança analítica, foram pesados 250 mg de amostra (óleo de oiticica) em 

um balão de boca esmerilhada; 

- Adicionou-se a amostra no balão, 6 mL da solução NaOH/MeOH e agitou-se 

levemente o balão em movimento rotacional para misturar o conteúdo;  

- Imediatamente, acoplou-se o balão ao condensador e deixou-se em condições de 

refluxo por 10 minutos;  

- Após este tempo, adicionou-se 7 mL do derivatizante BF3/MeOH através do 

condensador e continuou-se o refluxo por 2 min; 

- Em seguida, acrescentou-se 5 mL de n-hexano (grau GC, ≥ 99%, Sigma Aldrich) e 

deixou-se sob refluxo por 1 min; 
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- Terminado este tempo, deixou-se o conteúdo reagido esfriar naturalmente; 

- Posteriormente, transferiu-se o conteúdo do processo reacional para um tubo de 

ensaio e adicionou-se solução saturada de cloreto de sódio (NaCl, Synth) para lavar, acelerar e 

forçar o processo de separação das fases (ésteres-glicerol), deixando-o em decantação (repouso) 

por um breve tempo; 

- Após a separação das fases, foi coletada a fase topo, através de uma pipeta, 

transferindo-a para outro tubo de ensaio, no qual foi adicionado por espátula um pouco do 

reagente secante, sulfato de sódio anidro (Na2SO4, Reager); 

- Por fim, a fase sobrenadante foi coletada, filtrada (PTFE-45/25; 0,45 µm) e 

transferida para vials (âmbar). 

Concluída a derivatização, as amostras foram levadas ao cromatógrafo (GC-EM) e 

analisadas sobre as condições mencionadas anteriormente no item 3.6. 

 

 

3.6.2 – Biodiesel de oiticica 

 

No caso dos ésteres metílicos de ácidos graxos (biodiesel) obtidos da reação de 

transesterificação metílica por catálise alcalina homogênea, tomou-se como base a preparação 

da amostra pela metodologia descrita na norma padrão EN 14103 (CEN, 2003a) com 

modificação, já que se fez uso da CG-EM dispensando-se a utilização do padrão interno. 

- Primeiramente, foi pesado em balança analítica 100 mg (± 0,01 mg) de biodiesel de 

oiticica em balão volumétrico de 10 mL; 

- Posteriormente, completando-se o volume com n-hexano (grau GC, ≥ 99%, Sigma 

Aldrich); 

- Depois, 200 µL desta solução foram transferidos para um balão volumétrico de 1 mL, 

no qual foi adicionado a este 50 µL da solução do padrão interno metil heptadecanoato (99% 

puro, Sigma Aldrich), previamente preparada na concentração de 5000 mg/L, conforme EN 

14103;  

- Em seguida, o volume restante foi completado com n-hexano; 
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- Por último, as amostras foram transferidas para vials usando filtro seringa (PTFE-

45/25; 0,45 µm) e conduzidas ao cromatógrafo para análise. 

As condições da análise cromatográfica foram as mesmas estabelecidas para a 

caracterização do óleo de oiticica e detalhada acima no item 3.6. 

 

 

3.7 – Síntese do biodiesel de oiticica 

 

Para a obtenção das sínteses do biodiesel de oiticica, inicialmente foram realizados 

ensaios em células reacionais em pequena escala, com condições de razão molar óleo:álcool 

variada, fixando o tempo de reação, % catalisador, catalisadores homogêneos a temperaturas 

definidas. Posteriormente, para obtenção em maior volume de biodiesel, a síntese em escala 

maior teve como objetivo permitir a formulação de várias proporções de mistura ao diesel S10 

para avaliar as características do biodiesel B100 aos BX´s formulados. 

 

 

3.7.1 – Materiais  

 

Os biodieseis foram sintetizados, primeiramente, na unidade reacional ilustrada pela 

Figura 3.20, a qual foi constituída por duas células em vidro borossilicato, encamisadas, 

interligadas em série por mangueiras de silicone, assim como, a um banho termostático com 

controle de temperatura. Para promover a agitação e mistura do óleo de oiticica ao álcool com 

catalisador, utilizou-se barras magnéticas (revestida de PTFE, lisa, 25 mm) e agitadores 

magnéticos. Acoplado as células de reação, foi feita uma adaptação com rolhas sintéticas aos 

condensadores de junta esmerilhadas. O conjunto foi sustentado por garras fixadas na grade de 

estrutura vertical da bancada experimental. Para reduzir ao máximo as perdas de álcool metílico 

durante o processo reacional, manteve-se o sistema fechado com tampas de polietileno na saída 

dos condensadores e fluído refrigerante (mistura de água e etileno glicol) a ±15 °C através de 

um outro banho termostático.  
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Figura 3.20 – Aparato experimental da unidade de biodiesel em pequena escala.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

A – Banho termostático (Julabo), B – Células de reação encamisadas (HAAM, Vidrolabor) C 

– Condensadores, D – Agitadores magnéticos (Quimis, Hanna, Ika), E – Barra magnética 

(revestida de teflon).  

 

Após obtenção das melhores condições reacionais atestadas pelas análises dos 

biodieseis produzidos na unidade de escala menor, buscou-se otimizar o estudo em uma unidade 

reacional ampliada, conforme apresentado pela Figura 3.21. O sistema operacional incluiu um 

reator encamisado (vidro temperado borossilicato) com capacidade de 1 L, onde foi acoplado 

ao mesmo banho termostático utilizado na unidade de biodiesel menor. O reator foi apoiado 

sobre uma base (em forma de tripé), com sistema de agitação mecânica digital e ajuste de 

torque. O agitador mecânico foi fixado a base vertical da bancada experimental através de uma 

garra (mufa dupla simples). A tampa do reator foi confeccionada sob medida, em material de 

polietileno, com vedação através de oring, adequadamente ajustada a espessura da haste para 

liberdade de rotação e mínimo escape de metanol. 
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Figura 3.21 – Aparato experimental da unidade de biodiesel em escala otimizada. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

 

A – Banho termostático (Julabo), B –Base suporte (ferro) do reator, C – Reator encamisado 

1000 mL, D – Agitador mecânico digital (Fisatom, modelo 713D), E – Haste de agitação tipo 

pá reta (aço inox).  

 

 

3.7.2 – Condições de estudo com o óleo de oiticica  

 

3.7.2.1 Óleo de oiticica (bruto) 

 

Predominantemente, o estudo das reações de transesterificação ocorreu com o óleo de 

oiticica bruto de ambas safras, 2015 e 2017, sem nenhum tratamento químico de refino prévio. 

O parâmetro índice de acidez foi utilizado para monitorar a qualidade do óleo de 

oiticica bruto, indicar a necessidade de um pré-tratamento de refino e decidir o percentual de 

catalisador a ser empregado para etapa de transesterificação. Segundo Gerpen & Knothe (2006), 
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a utilização de catalisadores alcalinos é possível com o nível de acidez até 5% de ácidos graxos 

livres (AGL) presentes no óleo.  

 

3.7.2.2 Óleo de oiticica degomado  

 

Ensaios também submetendo o óleo de oiticica a degomagem foram adotados para fins 

de avaliação e comparação dos biodieseis obtidos a partir destes. Entre as metodologias 

empregadas neste estudo com tratamento do óleo, foram utilizados dois métodos de 

degomagem: ácida (ODA) e combinada de ácido e água (ODAH). O primeiro teve como base 

o procedimento descrito por Moretto & Alves (1986) e o segundo foi adaptado do estudo de 

Araújo et al. (2014).  

A degomagem ácida foi realizada com 0,4% (m/m) de ácido fosfórico (H3PO4, 85%, 

Vetec) adicionado ao óleo, previamente aquecido por 30 minutos a temperatura de 60 °C, 

mantido sob agitação através de barra magnética a 1000 rpm (agitador mecânico, Ika), 

permanecendo nesta mesma condição por mais 20 min. Em seguida, o óleo foi levado a 

centrífuga (Cientec) por 15 min a 3.450 rpm para precipitar as gomas e fosfatídeos. Por último, 

o óleo degomado foi levado à estufa (Marconi) a 105 °C por 1 h para remoção da umidade 

residual e esfriamento em dessecador com sílica gel por igual período seguindo para etapa de 

reação de transesterificação. O cálculo do volume de ácido fosfórico a ser adicionado à amostra 

foi realizado sobre a massa da amostra (óleo de oiticica) e a densidade do H3PO4. 

De modo semelhante procedeu-se no segundo método. Porém, após adição do H3PO4, 

deixou-se sobre agitação 20 min e acrescentou-se lentamente 2,5% (m/m) de água (em relação 

à massa de óleo) permanecendo sobre agitação por 30 min e a mesma temperatura (60 °C). 

Logo depois, seguiram-se as etapas de separação na centrífuga e secagem do óleo degomado 

igualmente ao método anterior.  

 

 

3.7.3 – Transesterificação   

 

Nesse trabalho, utilizou-se o processo de reação de transesterificação convencional por 

rota metílica para obtenção do biodiesel. As reações de transesterificação foram realizadas por 
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catálise homogênea empregando os catalisadores alcalinos NaOH (micro pérola, de pureza ≥ 

97% m/m, Neon) e KOH (escamas, de pureza ≥ 90% m/m, Êxodo) e álcool metílico (de pureza 

≥ 99,8 % v/v, Neon). 

A escolha do método de transesterificação metílica por catálise homogênea alcalina 

deve-se ao fato desta ser a mais usualmente empregada no mercado industrial por oferecer 

melhores rendimentos de ésteres em condições operacionais de menor custo quando 

comparadas a outros processos. Os de condições supercríticas, por exemplo, demandam altas 

temperaturas, pressão elevada, assim como também a pirólise (ou craqueamento térmico ou 

catalítico). Ou ainda, outro processo que depende da ação de agentes externos, como é o caso 

da catálise enzimática, que necessita de tempos prolongados e condições ambientes específicas 

para que seja favorável ao desenvolvimento das enzimas e obtenha-se êxito no processo 

reacional de produção de biodiesel, tornando-se dispendioso frente a transesterificação 

convencional. 

A caracterização e obtenção da composição química do biodiesel de oiticica foram 

determinadas a partir das primeiras sínteses com os óleos de oiticicas (brutos) da Safra de 2015, 

através da CG-EM. Posteriormente, empregou-se a TGA, considerando as respostas obtidas dos 

primeiros ensaios com ambos tipos de óleo de oiticica, OV e OSS. A Tabela 3.1 apresenta todas 

condições reacionais investigadas com as sementes da safra de 2015. 

 

Tabela 3.1 – Metodologia das sínteses de biodiesel de oiticica (OV e OSS) com a safra 2015. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Para a reação, foram estabelecidas as massas de 30 g de óleo de oiticica e 0,3 g de 

catalisador (NaOH e KOH), correspondendo a 1% (m/m) da massa do óleo. A massa de metanol 
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foi calculada com base nas razões molares (RM´s) entre o óleo (O) e álcool (A), as quais foram: 

6,8 g (1:6), 10,2 g (1:9), 13,6 g (1:12), 17,0 g (1:15) e 22,7 g (1:20).  

Primeiramente, misturou-se o álcool metílico ao catalisador para obtenção do 

metóxido de sódio ou de potássio, conforme condição experimental, deixando-o sob agitação 

estável (agitador magnético, Tecnal) até completa dissolução da base. Em sequência, 

adicionou-se ao óleo de oiticica, previamente aquecido na temperatura estabelecida, na unidade 

de biodiesel (Figura 3.21), mantendo a mistura em agitação constante por uma hora. Ao final 

da reação de transesterificação, o produto reacional foi transferido para um funil de decantação.  

A Tabela 3.2 mostra as condições de reação estabelecidas com óleo de oiticica verde 

(OV) utilizando o NaOH como catalisador.  

 

Tabela 3.2 – Condições reacionais de síntese dos biodieseis de oiticica (OV) e NaOH (cat.). 

Óleo de Oiticica Verde (OV) - IA = 1,64 mg KOH/g 

T (°C) t (h) RM (O:A) %Cat. Catalisador/MeOH 

50 

1 1:6 1:9 1:12 1:15 1:20 1 NaOH 65 

80 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

A Tabela 3.3 mostra as condições reacionais adotadas com óleo de oiticica seca (OSS) 

utilizando o catalisador NaOH.  

 

Tabela 3.3 – Condições reacionais de síntese dos biodieseis de oiticica (OSS) e NaOH (cat.). 

Óleo de Oiticica Seca (OSS) - IA = 2,46 mg KOH/g 

T (°C) t (h) RM (O:A) %Cat. Catalisador/MeOH 

50 

1 1:6 1:9 1:12 1  NaOH 65 

80 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

A Tabela 3.4 apresentam as condições reacionais estudadas com óleo de oiticica verde 

(OV) empregando o catalisador KOH. 
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Tabela 3.4 – Condições reacionais de síntese dos biodieseis de oiticica (OV) e KOH (cat.). 

Óleo de Oiticica Verde (OV) - IA = 1,64 mg KOH/g 

T (°C) t (h) RM (O:A) %Cat. Catalisador/MeOH 

50 

1 1:6 1:9 1:12 1 KOH 65 

80 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

O processo de lavagem do biodiesel se iniciou após 24 h em que os biodieseis ficaram 

em repouso para completa separação das fases. Primeiramente, a parte inferior (glicerol) foi 

recolhida. Logo após, começou-se a lavagem dos ésteres com solução ácida de HCl (0,1 M e 

0,01M) para remoção do catalisador remanescente, seguindo a lavagem com água destilada 

morna (50 – 60 °C) até o biodiesel apresentar pH 7 (neutro), medido com papel indicador de 

pH. No caso das RM´s onde a separação das fases não foi evidenciada, se fez uso incialmente 

da adição da solução saturada de NaCl (2 – 3 mL) para forçar a separação do glicerol da fase 

dos ésteres. Depois de um período em decantação, separada as fases, foi recolhida a parte 

inferior e realizou-se a lavagem da fase superior. O procedimento de lavagem adotado foi o 

mesmo realizado com os biodieseis das outras RM´s.  

Após a purificação, os biodieseis foram levados à estufa de circulação de ar a 105 °C 

(Marconi, modelo MA035/5) por 4 a 7 h para eliminar a presença de água residual e traços de 

metanol. Depois de frios em dessecador, foi adicionado aos biodieseis Na2SO4 anidro para 

absorver ainda resquício de umidade. O biodiesel foi armazenado em frascos âmbares e estes 

foram mantidos em dessecador. 

O rendimento da reação de transesterificação para obtenção do biodiesel foi calculado 

através da Equação (8):  

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (% 𝑚/𝑚) =
𝑚𝐵𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝑚Ó𝑙𝑒𝑜

∙ 100                                                                                     (8) 

 

Onde:  

mBiodiesel é a massa de biodiesel (purificado), em gramas (g); 

mÓleo é a massa de óleo de oiticica considerada para a reação, em gramas (g). 
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Com base nas análises de caracterização dos biodieseis obtidos a partir dessas 

primeiras condições reacionais, outras condições para síntese do biodiesel com os óleos de 

oiticica da safra 2015 foram realizadas, levando em consideração a avaliação dos Índices de 

acidez dos óleos em relação às idades dos frutos e dos óleos extraídos e quantidade de óleo (em 

volume) disponível para ensaios. Nesse contexto, esta segunda fase de reações de síntese foi 

estudada nas seguintes condições reacionais: 

- Temperaturas: 32, 35, 40, 45, 50 e 60 °C; 

- Tempos de reação: 2, 3, 5 h; 

- % de catalisador: 1,5 e 2,0%; 

- Reações de transesterificação: 1 etapa e 2 etapas; 

 

• Óleo de oiticica (OV) extraído 6 meses após recebimento dos frutos e utilizado 10 meses após 

a extração: 

Aplicando-se a razão molar (1:9) e a mesma quantidade de massa de óleo tomada nas 

primeiras sínteses, buscou-se fazer um comparativo entre a temperatura quase ambiente e a já 

avaliada utilizando os mesmos catalisadores alcalinos, porém em maior quantidade, tendo em 

vista que o óleo, aqui estudado, apresentou o índice de acidez um pouco maior do que o 

estudado nas condições anteriores. Este foi um parâmetro importante para discernir a 

quantidade de catalisador, bem como no caso proposto, e analisar, nesta situação, qual é o mais 

favorável à obtenção dos ésteres. Também foi estabelecido um tempo de reação maior e 

empregado o óleo de oiticica bruto. Os experimentos foram realizados conforme condições 

reacionais demostradas na Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5 – Condições reacionais de síntese dos biodieseis de oiticica (OV) a 32 e 50 °C. 

Óleo de Oiticica Verde (OV) - IA = 1,9 mg KOH/g 

T (°C) t (h) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH  

32 
2 1:9  1,5 

NaOH 
 

50 KOH 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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As etapas de lavagem, secagem e cálculo de obtenção do rendimento das reações 

seguiram os mesmos passos descritos anteriormente. Igualmente procedeu-se com relação às 

análises de caracterização dos biodieseis.  

 

• Óleo de oiticica (OV) extraído 12 meses após recebimento dos frutos e utilizado 5 meses após 

a extração: 

Convencionalmente a indústria de biodiesel emprega a reação de transesterificação por 

rota metílica, via catálise homogênea alcalina, nas condições reacionais de 1:6 (O:A), 60 °C, 

1% (m/m) de catalisador em relação a massa de óleo (refinado) e 1 h. Sínteses com o óleo de 

oiticica em condições semelhantes, também foram realizadas, porém com maior tempo de 

reação, razão molar e quantidade de catalisador. Admitiu-se o estudo com RM (1:9), 1,5 e 2.0% 

(m/m) de catalisador, para avaliar qual melhor condição em relação ao índice de acidez, bem 

como se ocorreria a separação de fases naturalmente. A Tabela 3.6 detalha as condições 

experimentais avaliadas. 

 

Tabela 3.6 – Condições reacionais de síntese dos biodieseis de oiticica (OV) com 1,5 e 2,0% 

KOH/MeOH a 60 °C. 

Óleo de Oiticica Verde (OV) - IA = 1,64mg KOH/g 

T (°C) t (h) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH  

60 

3 
1:9  1,5 KOH  

5 

3 
1:9  2,0 KOH  

5 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Em sequência, realizou-se os procedimentos de lavagem, secagem e análises já 

mencionados. 

Outros processos de sínteses utilizando a temperatura de 35 °C foram aplicados nas 

mesmas condições de tempo de reação (3 e 5 h) e quantidade de catalisador (1,5% 

KOH/MeOH), porém com duas RM´s, (1:9) e (1:12), conforme apresentado na Tabela 3.7.  
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Tabela 3.7 – Condições de síntese dos biodieseis de oiticica (OV) com 1,5% KOH/MeOH, 

RM´s (1:9) e (1:12), a 35 °C. 

Óleo de Oiticica Verde (OV) - IA = 1,64mg KOH/g 

T (°C) t (h) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH  

35 

3 
1:9  1,5 KOH  

5 

3 
1:12  1,5 KOH  

5 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Biodieseis de oiticica também foram obtidos nos mesmos tempos de reação, 

quantidade de catalisador (1,5% KOH), com proporção molar de óleo e álcool metílico (1:9), a 

temperatura de 40 °C, conforme mostra a Tabela 3.8. 

 

Tabela 3.8 – Condições reacionais de síntese dos biodieseis de oiticica (OV) com 1,5% 

KOH/MeOH a 40 °C. 

Óleo de Oiticica Verde (OV) - IA = 1,64mg KOH/g 

T (°C) t (h) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH  

40 
3 

1:9  1,5 KOH  
5 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

As etapas de lavagem, secagem e análises foram realizadas após período de decantação 

(24 h) analogamente as outras sínteses. 

Nas mesmas condições reacionais foram obtidos biodieseis a temperatura de 45 °C. A 

Tabela 3.9 reporta os dados das variáveis do processo reacional.  

 

Tabela 3.9 – Condições reacionais de síntese dos biodieseis de oiticica (OV) com 1,5% 

KOH/MeOH a 45 °C. 

Óleo de Oiticica Verde (OV) - IA = 1,64mg KOH/g 

T (°C) t (h) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH  

45 
3 

1:9  1,5 KOH  
5 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Os processos de purificação dos biodieseis, seguido das etapas de secagem e análises, 

procederam igualmente aos realizados nas outras sínteses. 

Outras três sínteses para obtenção dos biodieseis de oiticicas também foram realizadas 

a temperatura de 32 °C. Primeiramente, obteve-se os ésteres metílicos em duas etapas de 

transesterificação. Posteriormente, uma outra síntese foi realizada em única etapa. A diferença 

entre estas reações está nas metodologias de preparação do catalisador (metilato de potássio), 

onde se tomou como base o estudo desenvolvido por Freire (2009). Nessa pesquisa, a autora 

estudou o efeito dos catalisadores alcalinos preparados instantes antes de se iniciar o processo 

reacional, com 12 e 24 h antes de sua utilização, protegendo-os da luz (frasco âmbar envolvido 

com papel alumínio) e mantendo-os durante esse período sob refrigeração.  

A Tabela 3.10 exibe as condições reacionais da 1ª reação com o catalisador 

solubilizado no metanol instantes antes de ser misturado ao óleo na unidade reacional. 

 

Tabela 3.10 – Condições reacionais da 1ª transesterificação com 1,5% KOH/MeOH 

(imediato) a 32 °C. 

Óleo de Oiticica Verde (OV) - IA =1,64mg KOH/g 

T (°C) t (h) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH  

32 
3 

1:9  1,5 KOH (imediato)  
5 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Depois, de modo análogo ao adotado nos outros processos, após 24 h de decantação, 

realizou-se as etapas de lavagem, secagem e análises dos biodieseis obtidos a partir dessa 

síntese.  

Na 2ª transesterificação, os biodieseis oriundos da 1ª etapa foram introduzidos na 

unidade reacional, operando a 32 °C. O metilato de potássio preparado com 24 h antes foi 

retirado da refrigeração e deixado em temperatura ambiente até atingi-la. Após alcançar a 

temperatura de operação, o catalisador foi acrescentado ao meio reacional, na quantidade e 

proporção molar indicadas na Tabela 3.11.  

 

Tabela 3.11 – Condições reacionais da 2ª transesterificação com 1,5% KOH/MeOH (24 h) a 

32 °C. 

T (°C) t (h) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH  

32 
3 

1:6 1 KOH (24h)  
5 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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De modo análogo ao adotado nos outros processos, realizou-se as etapas de lavagem, 

secagem e análises dos biodieseis purificados.  

A reação de transesterificação em única etapa ocorreu sob as condições dispostas na 

Tabela 3.12. Nessa síntese, o metilato de potássio foi preparado com 16 h antes da inserção na 

unidade processual contendo o óleo de oiticica aquecido na própria estação a 32 °C. Igualmente 

realizado na última reação, após formulação o agente catalítico foi armazenado em geladeira, 

em frasco âmbar, protegido da luz (envolvido com papel alumínio) e retirado da refrigeração 

com 2 h antes para atingir a temperatura ambiente e de ser misturado ao óleo na unidade 

reacional.  

 

Tabela 3.12 – Condições reacionais da transesterificação em única etapa com 1,5% 

KOH/MeOH (16 h) a 32 °C. 

Óleo de Oiticica Verde (OV) - IA = 1,64mg KOH/g 

T (°C) t (h) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH  

32 
3 

1:9  1,5 KOH (16h)  
5 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Terminada a reação, em cada tempo estabelecido, os produtos da reação foram 

transferidos para funis de decantação. Idêntico aos processos anteriores, aguardou-se 24 h para 

realizar a etapa de lavagem, posteriormente, secagem e análises dos biodieseis purificados e 

secos. 

Mediante as percepções e dados obtidos dessas sínteses como os óleos da safra 2015, 

delineou-se o estudo para as reações de transesterificação com os óleos de oiticicas da safra 

2017. Para tanto, acrescentou-se a metodologia os seguintes passos que antecederam a etapa de 

reação: 

- Secagem do óleo de oiticica em estufa a 105 °C por 1 h para eliminar traços de 

umidade, seguido de acondicionamento do mesmo em dessecador (protegido da luz com papel 

alumínio) até o momento de ser introduzido na unidade de processo reacional; 

- Preparação do catalisador metilato de potássio (KOH/MeOH) com antecedência de 

até 24 h, mantido sob refrigeração em frasco âmbar até 2 h antes de ser misturado ao óleo (pré-

aquecido) na unidade para promover a reação. 
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Para avaliar qual dos óleos de oiticica da safra de 2017 (brutos) seria o mais promissor 

a obter a melhor conversão, estabeleceu-se os seguintes critérios com base: (a) no índice de 

acidez de cada óleo classificado, (b) na quantidade de óleo extraído por cada tipo, (c) nas 

análises analíticas, (d) de TGA e (e) nas informações de campo quanto à exposição das sementes 

ao contato ou não com água, solo, impurezas, etc. que influenciasse na qualidade do óleo.  

De posse dessas informações, o óleo de oiticica OSV2 foi o que se mostrou mais 

favorável dentro dos critérios mencionados, sendo este o selecionado para realizar a etapa de 

otimização da síntese do biodiesel de oiticica.  

Partindo-se para as sínteses com o OSV2, nas condições reacionais já estabelecidas de 

temperatura (32 °C) e RM (1:9), buscou-se determinar o tempo de reação em função da máxima 

conversão aos ésteres, alcançadas mediante os intervalos de tempo estabelecidos no processo 

de transesterificação. Depois, com esse tempo fixado, realizou-se outras sínteses variando-se o 

percentual de catalisador, objetivando quantificar e/ou confirmar o percentual de catalisador 

mais favorável para atingir a maior conversão. Ao final dessa fase, o mesmo estudo foi realizado 

para os demais óleos de oiticica bruto (OV1, OV2, OSV1, OM, OSS), a fim de verificar o tempo 

de reação e a quantidade percentual necessária do catalisador, para atingir a máxima conversão, 

em temos de ésteres, para cada um deles. 

As Tabelas 3.13 e 3.14 mostram o estudo das condições reacionais empregadas ao 

OSV2 para determinar o tempo de reação em função da conversão máxima e o percentual de 

catalisador mais favorável, respectivamente. 

 

Tabela 3.13 – Estudo do tempo reacional da transesterificação com o OSV2 a 32 °C. 

Óleo de Oiticica Verde sem pele entre casca (OSV2) - IA =0,55 mg KOH/g 

T (°C) t (h) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH  

32 

2 
1:9  1,0 KOH  

4 

3 
1:9  1,0 KOH  

5 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

As etapas de lavagem, secagem e análises dos biodieseis foram realizadas de forma 

equivalente aos processos anteriores. 
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Tabela 3.14 – Estudo do percentual de catalisador na transesterificação com o OSV2 a 32 °C. 

Óleo de Oiticica Verde sem pele entre casca (OSV2) - IA =0,55 mg KOH/g 

T (°C) t (h) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH  

32 4 1:9  

0,5 

KOH 

 

1,0  

1,5  

2,0  

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 

- Síntese A 

 

Determinado o tempo de reação e o percentual de catalisador que se mostraram mais 

favorável, em termos de conversão, realizou-se o estudo em maior escala, conforme 

apresentado na Tabela 3.15.  

 

Tabela 3.15 – 1ª transesterificação com o OSV2 a 32 °C no reator. 

Óleo de Oiticica Verde s/ pele entre casca (OSV2) - IA =0,55 mg KOH/g 

T (°C) t (h) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH  

32 4 1:9  1,0 KOH  

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

De posse da análise de conversão, uma 2ª transesterificação foi realizada com o 

propósito de transesterificar uma possível presença de mono, di e/ou triglicerídeos, que não 

reagiram na 1ª transesterificação. As condições reacionais dessa 2ª transesterificação são 

exibidas na Tabela 3.16.  

 

Tabela 3.16 – 2ª transesterificação com o OSV2 a 32 °C (unidade menor). 

T (°C) t (h) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH 

32 3 1:9  0,5 KOH 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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- Síntese B 

 

Após estas sínteses, outras transesterificações a partir do óleo (OSV2) degomado pelos 

dois métodos descritos no item 3.7.2.2 (ODAH e ODA) também foram estudadas, a fim de 

avaliar as duas técnicas em termos de conversão aos ésteres. As condições das reações 

encontram-se na Tabela 3.17. 

  

Tabela 3.17 – Condições das transesterificações com o OSV2 degomado: métodos ODA e 

ODAH (unidade reacional menor). 

Óleo de Oiticica Verde s/ pele entre casca (OSV2) - IA = 0,69 mg KOH/g 

T (°C) t (h) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH  

32 4 1:9  1,0 KOH  

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Comparado os dados das análises dos biodieseis a partir dos óleos degomados através 

dos dois métodos, replicou-se a síntese, em escala ampliada (reator), considerando o método da 

degomagem ácida (ODA). A transesterificação foi realizada em dois passos nas condições 

reacionais explicitadas nas Tabelas 3.18 e 3.19.  

 

Tabela 3.18 – 1ª transesterificação com o OSV2 degomado por ácido (reator). 

Biodiesel (OSV2) - IA =0,69 mg KOH/g 

T (°C) t (h) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH  

32 4 1:9  1,0 KOH  

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Tabela 3.19 – 2ª transesterificação com o OSV2 degomado por ácido (reator). 

T (°C) t (h) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH 

32 3 1:9  0,5 KOH 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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- Síntese C 

Com base nas análises de todos os experimentos realizados com o óleo de oiticica 

OSV2, a otimização do processo foi feita por meio de ajustes nas condições reacionais a partir 

da avaliação do índice de acidez, proporcionalidade do percentual de catalisador e tempo de 

reação.  

A fim de alcançar a otimização da reação, fez-se uma correlação entre os índices de 

acidez do óleo de oiticica OSV2, inicial e o verificado em monitoramento, com o percentual de 

catalisador indicado para o inicial, por regra de proporcionalidade, obtendo-se o novo 

percentual referente ao índice de acidez mais recente a esse mesmo óleo. Ou seja, para o índice 

de acidez inicial igual a 0,55 mg KOH/ g óleo, cujo percentual de catalisador indicado foi de 

1% (m/m), obteve-se para o índice de acidez verificado no monitoramento (0,69 mg KOH/g 

óleo), o percentual de 1,2545%. Dessa forma, aplicando-o diretamente em relação a massa de 

óleo de oiticica tomada para a reação. As transesterificações foram realizadas com o óleo de 

oiticica OSV2 bruto. 

A primeira síntese de otimização foi realizada em dois passos, onde na 1ª 

transesterificação utilizou-se as condições apresentadas na Tabela 3.20.  

 

Tabela 3.20 – 1ª transesterificação com o OSV2 de otimização (reator). 

Óleo de Oiticica Verde s/ pele entre casca (OSV2) - IA = 0,69 mg KOH/g 

T (°C) t (h) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH  

32 4 1:9  1,25 KOH  

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

De posse do resultado da 1ª reação, submeteu-se o biodiesel ainda a uma 2ª 

transesterificação, entretanto, considerando também um acréscimo ao percentual catalítico e no 

tempo, 40 minutos, conforme Tabela 3.21. 

 

Tabela 3.21 – 2ª transesterificação com o OSV2 de otimização (reator). 

T (°C) t (h:min) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH 

32 3 h 40 min 1:9  0,7 KOH 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Uma outra síntese ainda foi feita com o propósito de reproduzir a conversão anterior 

e/ou superior em etapa única. Para tanto, fez-se ajustes finos no percentual de catalisador e no 

tempo de reação. As condições ajustadas estão apresentadas na Tabela 3.22. 

 

Tabela 3.22 – Reprodução da transesterificação com o OSV2 de otimização (reator). 

Óleo de Oiticica Verde s/ pele entre casca (OSV2) - IA =0,69 mg KOH/g 

T (°C) t (h:min) RM (O:A) % cat. Catalisador/MeOH  

32 4h15min 1:9  1,27 KOH  

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Em resumo, a Tabela 3.23 apresenta um resumo das condições reacionais de sínteses 

para obtenção de biodiesel com o OSV2 realizadas em escala ampliada (reator).  

 

Tabela 3.23 – Metodologia das sínteses do biodiesel de oiticica (OSV2) em escala ampliada. 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

De modo geral, o processo de obtenção do biodiesel está representado pelo fluxograma 

ilustrado pela Figura 3.22. 



Metodologia  154 

Adriana Karla Virgolino Guimarães, Dezembro/2018 

 

Figura 3.22 - Fluxograma do processo de síntese para obtenção do biodiesel de oiticica. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

3.8 – Determinação da conversão a ésteres por termogravimetria 

 

 

3.8.1 - Análise termogravimétrica (TG/DTG) 

 

A conversão do biodiesel foi determinada por análise termogravimétrica (TG/DTG). 

Incialmente, as análises foram realizadas utilizando uma termobalança (Shimadzu DTG-60), na 
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faixa de temperatura de 50 - 600 °C, sob atmosfera de nitrogênio a uma taxa de 50 mL/min, 

usando um cadinho de alumina (50 µL) e em uma taxa de aquecimento de 10 °C/min. As massas 

das amostras foram de 7,5 a 9,5 mg. 

Em um segundo momento, as análises termogravimétricas passaram a ser realizadas 

em um Analisador termogravimétrico e calorímetro simultâneo (TA Instruments, modelo 

SDTQ600). Todos os ensaios procederam em cadinho de alumina, no qual foram pesados 

aproximadamente 6 mg de amostra, submetidos a faixa de temperatura ambiente até 850 °C. O 

gás de purga foi o nitrogênio, cuja vazão foi de 50 mL/min e taxa de aquecimento de 10 °C/min.  

 

 

3.8.2 - Análise termogravimétrica acoplada a espectrômetro de infravermelho 

(TGA-FTIR) 

 

Está técnica analítica foi empregada para análise do biodiesel referente aos óleos da 

safra de 2017, com objetivo de verificar não somente a conversão, a decomposição térmica dos 

ésteres através da TG/DTG, mas também através da análise dos gases desenvolvidos os 

espectros obtidos por espectroscopia de infravermelho de transformação de Fourier (FTIR), 

identificar os componentes oriundos das substâncias químicas e, assim, validar a presença dos 

ésteres. 

O equipamento utilizado para os ensaios de TGA-FTIR foi o Analisador 

termogravimétrico (NETZSCH, modelo TG 209 F1 Libra) acoplado a um espectrômetro de 

infravermelho com transformada de Fourier (Bruker, modelo ALPHA).  

Todos os ensaios foram realizados sob as mesmas condições analíticas. Para a 

TG/DTG foram consideradas massas de amostras de 5 mg, em cadinho de alumina, utilizando 

como gás de purga o gás nitrogênio (N2), a uma vazão de 20 mL/min. A taxa de aquecimento 

foi de 10 °C/min, o intervalo de temperatura ambiente até 850 °C.  

Simultaneamente, as características dos grupos funcionais foram avaliadas pelo 

analisador FTIR, onde os produtos desenvolvidos são aquecidos a 200 °C, para evitar a 

condensação, e monitorados pela célula de fluxo FTIR em tempo real. Cada espectro representa 

uma média de 16 scans, usando N2 como referência em resoluções espectrais de 4 cm-1 na faixa 

de espectro de 4400-650 cm-1. O número de scans para background foi 50. 
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3.9 – Estabilidade oxidativa (Rancimat) 

 

A estabilidade oxidativa foi determinada segundo a norma de referência EN 14112 

(CEN, 2003b). A metodologia preconiza inserir 3 g de amostra de biodiesel no tubo do 

instrumento Rancimat (Metrohm, modelo 873 Biodiesel Rancimat) e levá-la ao aquecimento 

acelerado a 110 °C para determinação do período de indução. A taxa de insuflação de ar 

aplicada foi de 10 L/h. Os ensaios foram realizados em duplicata e com biodiesel (B100) obtido 

nas condições otimizadas de reação.  

 

 

3.10 – Formulação de combustíveis (blendas) 

 

A formulação dos combustíveis, diesel e biodiesel de oiticica, foi realizada a partir do 

B100 obtido nas condições ótimas de reação. A partir deste foi formulada as blendas com 10, 

20, 30, 40 e 50% (v/v) do biodiesel de oiticica com diesel A (Anexo A), respectivamente. As 

amostras foram preparadas em balão volumétrico utilizando-se de pipeta volumétrica para 

aferição da amostra do biodiesel de oiticica (B100) ao volume proporcional as blendas. Uma 

vez transferida o volume pertinente ao percentual de biodiesel, completou-se o volume do balão 

com o diesel. Posteriormente, foi feita as análises de caracterização das blendas (B10, B20, 

B30, B40 e B50) formuladas. 
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“Para Deus nada é impossível. Se creres verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crer.” 

Lc 1,37; Jo 11,40; Mt 9,23 
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4. Resultados e discussões 

 

Neste capítulo, os resultados alcançados em cada etapa do trabalho são apresentados e 

discutidos, avaliando os rendimentos de extração obtidos em cada tipo de prensagem, os dados 

relativos aos parâmetros físico-químicos, propriedades de fluxo investigados, as melhores 

condições reacionais de síntese do biodiesel em relação aos óleos de oiticica classificados e 

suas respectivas blendas. 

 

 

4.1  – Análise dos processos de extração do óleo de oiticica 

 

Com base nas informações obtidas em campo através do empresário da Oiticica do 

Sertão a respeito dessa oleaginosa e suas trocas de experiências em parceria com outros 

pesquisadores da Embrapa, o mesmo relatou que se obtém 1 L de óleo de oiticica com 3 kg de 

sementes novas, correspondendo a 33% (v/m). Esse mesmo volume também é alcançado com 

a oleaginosa madura, porém com 4 kg de sementes em função da sua perda de óleo temporal, 

correspondente a 25% (v/m). Essas quantidades foram fundamentadas pelas percepções nos 

estudos mais avançados com a oleaginosa a partir da expansão e empregabilidade desse óleo 

no mercado. Ressalta-se ainda, que o grau de maturação das sementes de oiticica contribui para 

sua redução natural, entretanto o bom estado de conservação das sementes, dentre outros fatores 

já apresentados no capítulo 2 deste trabalho, são relevantes e interferem diretamente na 

qualidade e quantidade de óleo da oiticica. 

O processo de extração do óleo de oiticica por prensa hidráulica apresentou uma média 

de conteúdo de óleo extraído de 21,7% e eficiência de extração de 38%. Destaca-se que o teor 

de óleo extraído mostrou uma variabilidade em função da massa de oiticica/batelada. O valor 

mínimo de óleo de oiticica obtido foi de 19,3% e o máximo alcançado, 23,7%, conforme mostra 

a Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 - Teor de óleo de oiticica obtido por prensa hidráulica e a eficiência da extração. 

Extração  
Massa total de 

oiticica (g) 

Massa de oiticica 

(g)/batelada 

Massa total 

de óleo (g) 

Teor de óleo 

(%)* 

ε extração 

(%)** 

1 1183,0 236,6 270,3 22,8 40,0 

2 1214,6 242,9 287,8 23,7 41,6 

3 1372,5 274,5 288,0 21,0 36,8 

4 1297,1 259,4 249,9 19,3 33,9 

*Teor de óleo obtido a partir da equação 2; **Eficiência da extração é definida de acordo com a 

equação 3, em função do teor de óleo e o valor médio reportado na literatura (57%) para frutos 

maduros. 

Fonte: Autor (2016) 

 

Considerando as quantidades de massa total de sementes, a massa de oiticica/batelada, 

a massa total de óleo extraído e os seus respectivos percentuais obtidos, observa-se que houve 

uma redução no teor de óleo extraído na terceira e quarta extração. Logicamente, é de se esperar 

uma proporcionalidade, isto é, quanto maior a massa total de oiticica maior também a 

quantidade de óleo extraído. Mas, isso dependerá do processo de extração. Há fatores que 

podem limitar o êxito desse processo, a saber, o modelo do sistema extrator idealizado, suas 

dimensões podendo limitar o volume de material ou quantidade de massa a ser introduzido no 

mesmo, o tamanho da semente, a regulagem. A 4ª extração evidencia isso, mostrando que houve 

uma compactação ineficiente, e, portanto, menor rendimento de todas extrações nesse processo. 

Com o aumento da massa na 3ª extração, esperava-se uma quantidade maior de óleo extraído 

do que da segunda extração.  

No entanto, o resultado foi relativamente inferior ao da 2ª extração, o que mostrou que 

poderia ser uma limitação do conjunto extrator restringindo provavelmente a compactação. 

Logo, reduziu-se a quantidade de massa total de oiticica e, consequentemente, a massa/batelada 

para a 4ª extração. O objetivo foi verificar o limiar da massa nesse sistema extrator. Todavia, o 

resultado foi inferior a todas as extrações anteriores, o que demonstrou que a massa aplicada na 

3ª extração já indica está acima da quantidade de massa de oiticica ideal para o sistema de 

extração disponível na prensa hidráulica. Isso implica dizer também, que muito provavelmente 

na 4ª extração não houve uma compactação plena das sementes para obtenção de uma massa 

de óleo superior à obtida, e, portanto, uma melhor eficiência de extração. Contudo, é notável 

perceber através das quatro extrações que o processo de prensagem hidráulica utilizando esse 

conjunto extrator para a oleaginosa oiticica, mesmo apresentando limitações, permitiu uma boa 
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eficiência de extração, aproximadamente, 42%. Arruda et al., (2016) utilizaram um filtro prensa 

(prensagem hidráulica) e obtiveram 37,5% de rendimento de extração do óleo de gergelim, 

mostrando-se superior ao observado por outros processos para produção de biodiesel no Brasil, 

como o empregado com a soja.  

Vale ressaltar, que para todas as quatro extrações adotou-se cinco bateladas, para a 

massa total de oiticica considera em cada extração. Ainda assim, para melhor aproveitamento, 

após os 5 ciclos de batelada, as tortas, foram prensadas novamente misturando-se as suas massas 

e em seguida levando ao sistema extrator em quantidade mássica equivalente a batelada inicial 

estabelecida em cada extração. As prensagens das tortas tiveram como intuito extrair o máximo 

do óleo presente no material compactado, mas que ainda se percebia em meio a amêndoas 

(quebradas) intactas, mesmo tendo passado pelas intensas compressões até o final de cada ciclo.  

Os rendimentos alcançados, em cada extração, contemplaram a totalidade das 

prensagens e, consequentemente, a eficiência na extração. 

De acordo com Queiroga et al. (2014), estudos em laboratório visando a determinação 

do teor de óleo de oiticica nas amostras de oiticicas velhas, apresentaram 27% sendo 

considerado um baixo conteúdo de óleo, em termos de rendimento, enquanto que ensaios 

envolvendo sementes imaturas o teor de óleo diminuiu para 15%, decorrentes das sacudidas 

dos galhos da planta, em vez de apanhadas do chão onde naturalmente caem ao atingirem o 

estado maduro. Os autores destacaram ainda, quando se tem frutos normais colhidos 

aleatoriamente no local de estoque para industrialização, o conteúdo de óleo oscilou entre 27 a 

38%, excepcionalmente alcançando 40% de óleo quando se tratava de frutos roídos pelos 

pássaros. Mediante tais rendimentos, pode-se dizer que em relação ao vigente trabalho os 

percentuais alcançados foram satisfatórios para as duas modalidades de prensagem aplicadas. 

A avaliação temporal da perda de óleo nas sementes de oiticica também foi investigada 

nesse estudo, conforme apresenta a Tabela 4.2. Através desses dados pode-se observar que o 

rendimento máximo de óleo (44,2%) foi alcançado a partir de sementes com quatro meses de 

colhidas antes do experimento, as quais foram armazenadas adequadamente. Já o rendimento 

mínimo de óleo (6,5%) foi obtido das sementes com 12 meses de coletadas e estocadas. É 

importante destacar, que o teor de óleo nestas amêndoas diminui gradativamente ao longo do 

tempo após a queda dos frutos. Fato contrário ocorreu as sementes de oiticica com 3 meses de 

idade, a produção de óleo foi inferior a alcançada às de 4 meses, devido à presença de larvas 

(Peonea sp.) e gorgulhos (Conotrachelus sp.). Notou-se que a presença desses organismos 

provoca a decomposição das amêndoas, reduzindo a quantidade de óleo a ser extraído. A 
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presença de doenças ou ataques de pragas é comum, na primeira safra, entre os meses de 

novembro e dezembro, em que a planta e os frutos se tornam vulneráveis a esses organismos, 

apesar da oiticica ser altamente resistente a condições adversas. 

 

Tabela 4.2 - Teor de óleo de oiticica obtido por prensa contínua e a eficiência de extração em 

função do tempo de colheita e armazenamento dos frutos. 

Idade da oiticica (meses) Teor de óleo (%)* ε extração (%)** 

3 36,3 63,7 

4 44,2 77,5 

6 21,0 36,8 

9 11,7 20,5 

12 6,5 11,4 

*Teor de óleo obtido a partir da equação 2, em função do óleo e idade das sementes. 

**Eficiência da extração é definida de acordo com a equação 3, em função do teor de óleo 

e o valor médio dos teores entre frutos novos a maduros reportados na literatura (57%). 

Fonte: Guimarães et al. (2018) 

 

Os teores de óleo de oiticica obtidos por meio da extração mecânica em prensa 

contínua e apresentados na Tabela 4.2, mostraram-se em concordância aos reportados na 

literatura por Stragevitch et al. (2005) e Queiroga et al. (2013), apesar de suas avaliações sobre 

o conteúdo de óleo em função do tempo, terem se efetuado por meio da extração química, que 

é mais eficiente. Todavia, a extração mecânica de modo contínuo também permitiu confirmar 

as percepções dos autores referenciados, indicando a variabilidade temporal no teor de óleo em 

função de esta depender do grau de maturação dos frutos (idade), assim como do estado de 

conservação dos frutos da oiticica, no pós-colheita e armazenamento. 

A análise do cálculo da eficiência de extração considerou o valor médio do teor de 

óleo presente na semente oiticica de frutos novos a maduros, de 57%, conforme explicado na 

equação 3. Para o presente estudo, a melhor eficiência foi obtida com as sementes armazenadas 

por 4 meses (77,5%), demonstrando uma perda de 22,5% na extração mecânica. No entanto, 

para tempos de armazenamento superiores a 4 meses, a perda foi significativamente maior, 

indicando que para ter um melhor rendimento, para a oiticica, o processamento deve ser 

realizado o mais rapidamente possível após a colheita e secagem das sementes. 

Em comparação com a produção de óleo a partir de outras oleaginosas utilizadas na 

produção de biodiesel, os valores referentes à extração do óleo oiticica são superiores aos 
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apontados na literatura. O algodão apresenta uma extração média de óleo de 30%, soja de 15% 

e gergelim de 35 a 63% (Arruda et al., 2016), sendo este último o que mais se aproxima da 

faixa de rendimento do óleo de oiticica. É importante enfatizar que o rendimento de óleo para 

a oiticica tende a ser maior, porque o tamanho de sua semente é significativamente superior aos 

das sementes de gergelim, algodão e grãos de soja. Além disso, o óleo de oiticica concentra-se 

na amêndoa, a qual tem um tamanho correspondente a 65 - 73% do total do fruto (Queiroga et 

al., 2014) e com um teor de óleo na faixa de 54 - 61%.  

Vale destacar ainda, que na compressão mecânica há uma perda de óleo expressiva no 

resíduo prensado frente as outras oleaginosas anteriormente citadas. Após o processo de 

extração na prensa contínua, as tortas oriundas das sementes de oiticica verde e seca foram 

submetidas a extração química com hexano, a fim de constatar o teor de óleo residual. Obteve-

se 15,72% e 12,53% para a oiticica verde e seca, respectivamente. Esses valores foram 

superiores aos 8% mencionados por Queiroga et al. (2014) a respeito dos teores obtidos nas 

tortas das indústrias de beneficiamento do óleo de oiticica destacadas pelos autores, que também 

utilizavam a extração química com hexano, para complementar o processo de extração 

mecânica primeiramente adotado. 

Com relação às sementes da safra de 2017, conforme demonstrado na Tabela 4.3, 

pode-se observar os teores de óleo obtidos no processo de extração por prensagem contínua e 

as eficiências de extração para cada tipo de semente de oiticica, conforme descrito no Capítulo 

3. 

 

Tabela 4.3 - Teor de óleo de oiticica obtido por prensa contínua e a eficiência de extração dos 

frutos da safra 2017. 

Sementes de oiticica Teor de óleo (%)* ε extração (%)** 

SS 24,4 42,8 

SV1 24,0 42,1 

SV2 20,9 36,6 

V1 16,4 28,9 

M 12,8 22,4 

V2 12,5 21,9 

*Teor de óleo obtido a partir da equação 2; ** Eficiência da extração é definida de 

acordo com a equação 3, em função do teor de óleo e o valor médio dos teores entre 

frutos novos a maduros reportados na literatura (57%). 

Fonte: Autor (2017) 
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Os melhores conteúdos de óleos obtidos e, consequentemente, as eficiências de 

extração, foram das sementes secas SS > SV1 > SV2. Uma característica comum entre essas 

três sementes, é que todas estão entre a casca (fibrosa), que guarda a amêndoa, sem as camadas 

de epicarpo e endocarpo, o que favoreceu para menor retenção de conteúdo oleoso na torta no 

processo de extração comparado ao observado com as outras sementes (V1, V2 e M) com as 

camadas de epicarpo e endocarpo. A diferenciação das sementes de oiticica SS, SV1 e SV2 está 

apenas no tempo de colheita (idade), onde as sementes SV são sementes mais novas que as SS. 

Enquanto, as sementes com todas as camadas, V1, M e V2, respectivamente, apresentaram os 

menores teores de óleos extraídos. A explicação plausível para tal ocorrência deve-se a retenção 

do óleo na torta de essas sementes, contribuindo para uma perda significativa no bagaço 

resultante da prensagem.  

Confrontando os resultados das extrações alcançadas nas com as sementes das distintas 

safras, percebe-se que as de 2017, mesmo com oiticicas mais novas, os valores foram menores 

frente aos obtidos com as de 2015, cujas sementes tinham maior tempo de colheita. Esse fato 

pode ser justificado pelo tamanho das sementes da safra de 2017, que eram bem menores que 

as da safra de 2015, indicando que sementes maiores de oiticica são mais favoráveis na obtenção 

dos óleos do que sementes menores, considerando a mini-prensa utilizada no processo de 

prensagem mecânica contínua. 

 

 

4.2  – Caracterização do óleo de oiticica 

 

Nesse item serão apresentados os dados relativos aos óleos extraídos da safra de 2015 

e 2017, conforme classificação das sementes descrita no Capítulo 3. 

A Tabela 4.4 apresenta as características físico-químicas dos óleos de oiticica obtidas 

nos processos de extração mecânica (hidráulica e contínua) referentes à safra de 2015. 

Entre os óleos de oiticica obtidos, o óleo da amêndoa apresentou valores 

qualitativamente mais favoráveis aos demais óleos, oriundos da extração com as sementes 

inteiras, como os parâmetros físico-químicos índice de acidez, densidade e viscosidade 

cinemática. Destaque especial entre estes, pode ser observado com o índice de acidez com valor 

inferior a 1 mg KOH/g. Este resultado é favorável ao processo de transesterificação, indicando 

menor presença de ácidos graxos livres. Ao contrário dos óleos de oiticica verde e seca, que 
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foram mais elevados, sobretudo o OSS, comprovando que o contato com as impurezas e 

umidade interferiram na qualidade destes óleos. Nas sementes de oiticica seca (sem epicarpo e 

mesocarpo) há uma maior permeabilidade pela camada fibrosa (casca), contribuindo com maior 

taxa de oxigenação. Isso corrobora à oxidação e aumento das duplas ligações conjugadas, 

justificando o menor valor do índice de iodo comparado ao do óleo de oiticica verde.  

 

Tabela 4.4 - Características físico-químicas dos óleos de oiticica (safra 2015). 

Parâmetro (unidade)  Método  

Safra 2015 

OEPH OEPE 

OA OSS OV 

Índice de acidez (mg KOH/g) Moretto & Alves (1986) 0,78 2,46 1,56 

Índice de saponificação (mg KOH/g) Moretto & Alves (1986) 198,5 187,6 188,2 

Índice de iodo (g I2/100g) Moretto & Alves (1986) n.a. 93,4 102,1 

Densidade a 20 °C (kg/m3) ABNT 14065 964,4 967,3 967,2 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s) ASTM D 7042 125,7 150,5 139,6 

Teor de água (%m/m) IAL Mét. 334/IV (2008) 0,113 0,131 0,084 

n.a.: não analisado; OA: óleo da amêndoa; OSS: óleo de oiticica seca; OV: óleo de oiticica verde; OEPH: 

Óleo extraído em prensa hidráulica; OEPE: Óleo extraído em prensa elétrica (contínua). 

Fonte: Autor (2015) 

 

Todavia, os valores do índice de iodo nesse trabalho se mostraram mais coerentes ao 

reportado por Melo et al. (2014), 100,16 g I2/100g (amêndoa), distando dos obtidos por Oliveira 

et al. (2012) e Silva et al. (2014), 42,435 g I2/100g (semente verde) e 43,58 g I2/100g (semente 

madura).  

Em relação ao índice de saponificação, os valores do presente trabalho se mostram em 

concordância ao de outros autores, tais como, 194,0 mg KOH/g (Pinto, 1963) e 188,3 mg 

KOH/g (Macedo et al., 2011).  

Quanto a densidade entre os três tipos de óleos extraídos, percebe-se que o óleo da 

amêndoa (OA) é um pouco inferior aos outros dois das sementes inteiras (OSS e OV). Isso 

deve-se as camadas que compõe o fruto inteiro: o epicarpo, o mesocarpo e a casca que envolve 

o núcleo. A incorporação desse material no esmagamento em prensa contínua, certamente foi 

o contribuinte para essa diferenciação da densidade entre os óleos. Vale ressaltar, que essas 

camadas também há um percentual de óleo mínimo proveniente da migração da amêndoa para 

suas camadas. 
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Em contrapartida, as viscosidades cinemáticas distam entre si, sendo a da oiticica seca 

(OSS) a que se mostrou mais elevada indicando uma provável oxidação do óleo. Esse processo 

favorece à polimerização das moléculas orgânicas das quais é composto, consequentemente, as 

propriedades originais do óleo vão se modificando. Melo et al. (2009; 2014) apresentaram 

viscosidade cinemática para o óleo de oiticica (amêndoa) de 133,9 mm2/s com óleo bruto 

(extração química) e 130,9 mm2/s com óleo refinado (Resibras, com pré-tratamento), cada qual 

em seus estudos respectivamente. Comparando-os aos óleos de oiticica obtidos da Safra de 

2015, observa-se que os valores do presente trabalho foram mais elevados para os óleos 

extraídos em prensa contínua (semente inteira), enquanto o obtido por prensa hidráulica se 

mostrou relativamente menos viscoso. 

Uma análise complementar a respeito do comportamento reológico dos óleos de 

oiticica obtidos, tanto por prensagem hidráulica como contínua, verificou-se que óleo 

apresentou um comportamento de fluído newtoniano, conforme pode ser observado pelas 

Figuras 4.1 (a) e 4.2 (b, c). Mesmo comportamento reológico para o óleo de oiticica foi 

constatado por Cavalcanti (2008), Melo (2010) e Vieira et al. (2010).  

 

 

Figura 4.1 – Comportamento reológico do óleo de oiticica da amêndoa (a) obtido na safra 

de 2015. 
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Figura 4.2 – Comportamento reológico do óleo de oiticica verde (b) e seca (c) obtidos na safra 

de 2015. 

 

Em adição, um estudo realizado por Conceição et al. (2005), afirmaram que o mesmo 

comportamento reológico foi observado no óleo diesel mineral, assemelhando-se ao óleo 

oiticica. 

No que tange a Safra de 2017, a Tabela 4.5 exibe os valores médios dos parâmetros 

físico-químicos dos óleos de oiticica obtidos na extração mecânica, por prensa contínua. 
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Tabela 4.5 - Características físico-químicas dos óleos de oiticica (safra 2017). 

Parâmetro (unidade)  Método  

Safra 2017 

OEPE 

OV1 OSV1 OV2 OSV2 OSS OM 

Índice de acidez (mg KOH/g) Moretto & Alves (1986) 1,10 0,82 1,10 0,55 0,82 1,37 

Índice de saponificação (mg KOH/g) Moretto & Alves (1986) 209,2 205,9 207,0 208,5 199,8 204,1 

Índice de iodo (g I2/100g) Moretto & Alves (1986) 139,8 122,8 129,2 122,9 125,3 114,1 

Densidade a 20 °C (kg/m3) ABNT  14065 964,0 964,0 965,0 965,0 965,0 962,0 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s) ASTM D 7042 132,7 129,4 134,5 141,8 133,4 132,7 

Teor de água (%m/m) IAL Mét. 334/IV (2008) 0,040 0,052 0,053 0,089 0,113 0,057 

Fonte: Autor (2017) 

 

No geral, todos os óleos da safra de 2017 apresentaram índices de acidez inferiores aos 

da safra de 2015, atestando a qualidade das sementes de 2017 e, por conseguinte, dos seus óleos. 

Dentre os óleos da safra de 2017, o OSV2 apresentou o menor índice de acidez (0,55 mg 

KOH/g) e o OM (1,37 mg KOH/g) o maior.  

Vale ressaltar, que as sementes de oiticicas SS e M, expostas ao sol para secagem 

natural dos frutos após colheita, tiveram maior contato com água por ocasião de chuvas durante 

esse período. Mesmo essas sementes tendo permanecido ao sol para secagem, o teor de água 

no OSS mostrou-se superior (0,113%) aos outros óleos, indicando que pode ter existido uma 

absorção pela casca fibrosa das sementes de oiticicas SS. Todavia, pelo índice de acidez do 

OSS percebe-se que se houve hidrólise dos ácidos graxos em função da umidade, esta foi 

relativamente pequena e os parâmetros de índices de saponificação e iodo confirmam tal fato. 

Mas provavelmente ocorreu com o OM ou por meio de impurezas ou hidrólise enzimática 

decorrente de reações pelas substâncias lipídicas presentes nas camadas do epicarpo e 

mesocarpo.  

Os OV1 e OV2 apresentaram valores de acidez de 1,10 mg KOH/g, indicando a 

presença de ácidos graxos livres, que podem ter sido decorrentes de reações químicas 

provenientes de enzimas lipídicas, naturalmente presente nas camadas superiores das sementes 

verdes, o epicarpo e o mesocarpo. Ambos óleos mostraram baixos teores de água, sendo o OV1 

o menor valor entre todos os óleos, 0,040% (m/m). 

Os índices de saponificação para todos os óleos da safra de 2017 foram mais elevados 

do que os valores obtidos na safra de 2015. Esses valores são um indicativo da qualidade das 
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sementes e dos óleos de oiticica para os dois períodos em análise. A propriedade físico-química, 

I.S., é estimada a partir do peso molecular médio dos ácidos graxos que o compõe, logo, quanto 

maior o I.S., menor é a média da massa molecular dos triglicerídeos (Pereira, 2011). Implica 

dizer ainda, que quanto maior o I.S. mais puro é o óleo. Em contrapartida, o I.S. do OSS foi 

sensivelmente inferior (199,8 mg KOH/g) aos demais, mostrando que a massa molecular média 

dos ácidos graxos compostos nas oiticicas SS tem valor médio do cumprimento da cadeia dos 

triglicerídeos maior em relação as sementes mais novas. Em outras palavras, sendo um 

indicativo do grau de maturação das sementes SS. Isso não quer dizer que sejam velhas, mas 

com mais tempo de colhidas em relação as demais dessa safra. Um outro fator que comprova 

isso é a cor dos óleos de cada semente, como ilustrado no Capítulo 3.  

Contudo, o valor do I.S. do OSS está dentro da faixa e média mencionadas por outros 

autores, a saber: 186 – 203 mg KOH/g (Pinto, 1963), 198,39 mg KOH/g para OV (Silva et al., 

2014). Comparando as matérias-primas entre as duas safras, 2015 e 2017, verifica-se que o I.S. 

das sementes mais novas em termos de colhidas (2017) tem valores superiores àquelas com 

maior tempo de colhidas (2015), o que comprova que as sementes com menor tempo de colheita 

e armazenamento possui mais compostos de menor massa molecular, indicando que a formação 

de compostos de maior massa molecular ocorre com o amadurecimento da semente, conforme 

também constatou Silva et al. (2014).  

Em relação ao índice de iodo, apenas o OV1 (139,8 g I2/100 g) indicou valor dentro 

da média (140 g I2/100 g) e faixa (133 – 152 g I2/100g) reportada para o óleo de oiticica na 

literatura por Pinto (1963). O menor índice de iodo foi do OM, 114,1 g I2/100g, condizendo ao 

valor ideal citado por Pelegrini et al. (2017), < 115 g I2/100g, em função do excesso de depósitos 

de carbono, visto que a polimerização oriunda de ligações duplas no biodiesel pode levar à 

formação de depósitos nos bicos injetores dos motores.  

Os índices de iodo dos óleos OSV1, OV2, OSV2 e OSS apresentaram uma faixa 

estreita de variação, 122,9 a 129,2 g I2/100g, classificando esses óleos como semi-secativos 

(100 – 150 g I2/100g), de acordo com Mello (2011), o qual afirma que óleos secativos tem o I.I. 

acima de 150 g I2/100g. Nos poucos registros de índices de iodo elevados para o óleo de oiticica, 

também foram enfatizados valores de 180 g I2/100g (Queiroga et al., 2014) e variação de 205 

– 220 g I2/100g (Ajiwe et al., 1994), classificando esse óleo como altamente secativo. A 

propriedade secativa é perceptível pelas próprias características do óleo ao formar facilmente 

polímeros, resinas, películas lisas e resistentes, como enfatizou Pinto (1963).  
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O uso do parâmetro, número de iodo, é justificado por ser um indicativo promissor de 

um óleo ou gordura à oxidação, bem como à polimerização e formação de depósitos no motor, 

com base nisso as normas europeias EN 14214 e EN 14213 especificaram os valores de 120 e 

130 g I2/100g, respectivamente, destacaram Knothe et al. (2005b). Logo, os valores obtidos de 

iodo para o óleo oiticica da safra de 2017 evidenciam que o óleo de oiticica tem potencialidade 

para produção de biodiesel. 

Os dados de densidade para todos os óleos de oiticica obtidos em 2017 convergiram 

com os mencionados por outros autores, como Pinto (1963) que elucidou 960 kg/m3 (média) e 

variação de 958 a 971 kg/m3 e Melo et al. (2009) 962,6 kg/m3 (média). Contudo, os resultados 

de densidade de ambas safras não distaram muito entre si. 

Por outro lado, a viscosidade cinemática apontou resultados relativamente variados 

entre os óleos de oiticica da safra de 2017. O valor mais alto foi do OSV2 (141,8 mm2/s) e o 

menor do OSV1 (129,4 mm2/s). Os demais (OV1, OV2, OSS e OM) apresentaram viscosidades 

semelhantes na mesma faixa.  

 

 

4.3 – Análise da composição química por CG-EM 

 

4.3.1  – Óleo de oiticica 

 

A análise de composição química em ácidos graxos do óleo de oiticica obtido a partir 

da derivatização foi realizada tanto com as sementes verdes quanto com as secas, conforme 

classificação descrita no Capítulo 3. As sementes utilizadas para essa etapa de caracterização 

dos componentes da matéria-prima foram referentes à safra de 2015.  

As Tabelas 4.6 e 4.7 exibem as concentrações em massa (média) dos componentes 

detectados na cromatografia.  
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Tabela 4.6 - Composição química (média) do óleo de oiticica verde (OV). 

Ácidos Graxos (AG) Concentração 

em massa 

(%)  

Desvio 

Padrão IUPAC  Nome comum 

Ácido 9-Hexadecenóico Ácido Palmitoleico  0,15 0,03 

Ácido Hexadecenóico Ácido Palmítico 7,92 0,78 

Ácido Heptadecanóico Ácido Margárico 0,15 0,03 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z) Ácido Linoleico 4,36 0,62 

Ácido 9-Octadecenóico (Z) Ácido Oleico 13,72 1,06 

Ácido 9-Octadecenóico (E) Ácido Elaidico 1,69 0,10 

Ácido Octadecanóico Ácido Esteárico 10,98 0,86 

Ácido 9c,11t,13t -octadecatrienóico Ácido α-eleosteárico 17,33 1,32 

Ácido (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoico Ácido gama-Linolênico 0,41 0,01 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienoico Ácido Linolênico  0,78 0,59 

Ácido 9-Octadecen-12-inóico  - 0,52 0,74 

Ácido 11-Eicosenóico Ácido Gondóico  1,38 0,22 

Ácido Eicosanóico Ácido Araquidico 0,86 0,13 

Ácido 4-ceto, 9c,11t,13t-Octadecatrienóico Ácido Licânico 34,10 4,07 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico Ácido Timnodónico 3,55 0,62 

Ácido Docosanóico Ácido Behênico 0,11 0,15 

Total  97,98 0,44 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Tabela 4.7 - Composição química (média) do óleo de oiticica seca (OSS). 

Ácidos Graxos (AG) Concentração 

em massa 

(%)  

Desvio 

Padrão IUPAC  Nome comum 

Ácido 9-Hexadecenóico Ácido Palmitoleico  0,06 0,03 

Ácido Hexadecenóico Ácido Palmítico 3,79 1,68 

Ácido Heptadecanóico Ácido Margárico 0,07 0,04 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z) Ácido Linoleico 2,52 0,70 

Ácido 9-Octadecenóico (Z) Ácido Oleico   9,43 1,72 

Ácido 9-Octadecenóico (E) Ácido Elaidico  1,17 0,25 

Ácido Octadecanóico Ácido Esteárico 7,11 1,62 

Ácido 9.c,11t,13t-octadecatrienóico Ácido α-eleosteárico 16,15 1,09 

Ácido (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoico Ácido gama-Linolênico 0,44 0,08 

Ácido 6,9-Octadecadienóico  - 0,25 0,01 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienoico Ácido Linolênico  0,96 0,20 

Ácido cis-11-Eicosenóico Ácido Gondóico 1,06 0,21 

Ácido Eicosanóico Ácido Araquidico 0,75 0,16 

Ácido 4-ceto, 9c,11t,13t-Octadecatrienóico Ácido Licânico 47,13 5,54 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico Ácido Timnodónico 5,64 0,88 

Ácido 10,12-Tricosadinóico - 0,16 0,22 

Total  96,64 0,96 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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O cromatograma dos perfis dos óleos de oiticica é ilustrado pela Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 – Perfis cromatográficos dos componentes graxos dos óleos de oiticica (OV e OS). 

 

Por meio dos dados demonstrados nas Tabelas 4.6 e 4.7 e Figura 4.3, 16 (dezesseis) 

espectros de ésteres metílicos de ácidos graxos foram detectados nos dois óleos de oiticica (OV 

e OSS) derivatizados. As evidências de picos mais intensos no OV comprovam as 

argumentações de que há uma presença de compostos de menor massa molecular nas sementes 

consideradas verdes, enquanto no OSS, acentuam-se os compostos com maior peso molecular. 

Este fato deve-se a perda gradual dos ácidos graxos nas sementes com maior grau de maturação, 

no caso as sementes de oiticica classificadas por secas e apenas entre a casca. Durante o 

amadurecimento das sementes ocorre a formação de compostos de maior peso molecular, 

especialmente do constituinte majoritário do óleo de oiticica, o ácido licânico. Tais 

apontamentos são evidenciados pelos perfis de ambos óleos, OV e OSS, onde percebe-se que 

alguns espectros com menor intensidade no OV não aparecem no OSS. 

A Tabela 4.8 faz alusão a composição química apontada por Bergter & Seidl (1984) e 

a determinada neste estudo, a partir dos valores normalizados dos principais constituintes deste 

óleo, em concentração mássica (%m/m), de acordo com a literatura referenciada.  
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Tabela 4.8 – Comparação da composição química dos principais ácidos graxos do óleo de 

oiticica encontrada na literatura e determinada neste estudo. 

Ácido Graxo (AG)  
(IUPAC/Nome comum) 

Símbolo 
(posição das 

duplas ligações) 

Concentração (%m/m) 

Referência*  Autor  

(Média ± DP) 
Mín. Máx. 

Ácido hexadecanóico/ 

Ácido palmítico 
16:0 6,8  7,1 1,8 5,1 8,6 

Ácido 9,12-Octadecadienóico/ 

Ácido linoleico 
18:2 (9,12) 

22,6 

 4,0 0,9 3,1 4,9 

Ácido 9c-octadecenoico/ 

Ácido oleico 
18:1 (9)  11,9 2,7 8,6 14,7 

Ácido octadecanóico/ 

Ácido esteárico 
18:0  10,3 1,7 8,5 11,8 

Ácido 9c,11t,13t-

octadecatrienóico/ 

Ácido α-eleosteárico 

18:3 (9,11,13) 15,1  17,2 1,1 16,0 18,6 

Ácido 4-ceto, 9c,11t,13t-

octadecatrienóico/ 

Ácido licânico 

18:3 (4-ceto, 

9,11,13) 
55,4   48,8 6,2 44,4 53,2 

Total 99,9  99,2    

*Bergter & Seidl (1984); ΣAG [18:2 (9,12); 18:1 (9); C18:0] = 22,6%; DP: Desvio Padrão. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 

4.3.2  – Biodiesel de oiticica 

 

Os primeiros ensaios de transesterificação com catalisador NaOH foram realizados 

com a oiticica verde, conforme descrito no Capítulo 3, onde através da Tabela 4.9 são exibidos 

os rendimentos de reação, concentrações em massa dos ésteres (por normalização) e os 

parâmetros físico-químicos de I.A. e densidade alcançados nas condições estudadas em cada 

temperatura e razão molar para obtenção do biodiesel a partir das oiticicas colhidas na safra de 

2015. 
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Tabela 4.9 – Análise dos rendimentos reacionais, concentrações de ésteres, I.A. e densidades 

dos biodieseis obtidos do óleo de oiticica verde (OV). 

Oiticica Verde (OV) - 1h; 1% NaOH/MeOH 

T (°C) RM (O:A) 
Rendimento 

da Reação (%) 

Concentração 

em massa 

(%m/m) 

I.A. 

(mg KOH/g) 

ρ20 °C  

(kg/m3) 

50 

1:6 69,3 92,8 0,55 927,73 

1:9  77,1 91,8 0,41 927,53 

1:12  72,4 92,7 0,55 928,36 

1:15  73,0 92,5 0,68 926,74 

1:20  77,0 91,8 0,54 927,22 

65 

1:6 71,9 92,5 0,55 930,27 

1:9  68,7 91,9 0,54 927,58 

1:12  79,1 92,8 0,27 928,51 

1:15  75,4 93,2 0,27 926,70 

1:20  77,1 93,3 0,41 926,51 

80 

1:6 68,8 92,4 0,55 927,67 

1:9  70,4 93,1 0,54 927,14 

1:12  72,4 92,3 0,41 926,91 

1:15  74,4 92,7 0,41 926,99 

1:20  72,0 91,6 0,27 926,74 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A avaliação das variáveis rendimento de reação, concentração de ésteres (% m/m), 

índice de acidez e densidade, em relação a da razão molar (RM) Óleo:Álcool (O:A) e 

temperatura são expressas pelas Figuras 4.4 a 4.6. 

 

 

Figura 4.4 – Avaliação do rendimento reacional e da concentração em ésteres (% m/m) do 

biodiesel de oiticica (OV) em relação RM (O:A) e temperatura com o catalisador NaOH. 
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Figura 4.5 – Avaliação do índice de acidez do biodiesel de oiticica (OV) em relação RM 

(O:A) e temperatura com o catalisador NaOH. 

 

 

Figura 4.6 – Avaliação da densidade do biodiesel de oiticica (OV) em relação RM (O:A) e 

temperatura com o catalisador NaOH. 

 

A Figura 4.7 ilustra alguns biodieseis produzidos nestas condições com NaOH/MeOH.  

 

 

Figura 4.7 – Biodieseis de oiticica verde (OV) obtidos com metóxido de sódio nas RM (1:9), 

(1:12), (1:15), (1:20), (1:6) (Esquerda para direita). 

Fonte: Autor (2017)  
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A separação das fases foi evidenciada visivelmente com, aproximadamente, 1 hora 

para as RM´s (1:6) e (1:9). A fase topo, menos densa e mais clara, corresponde aos ésteres 

metílicos (biodiesel), enquanto a inferior, mais densa e escura, a glicerina (bruta). Em alguns 

funis de decantação com RM (1:12) e RM (1:15), essa separação não ocorreu claramente, 

percebendo-se a precipitação de pequenos depósitos de glicerina na parte inferior do funil de 

separação. Em outros, com essas mesmas proporções molares, uma única fase foi observada. 

Já em outros, uma única fase foi observada. Enquanto, para a RM (1:20), em nenhuma das três 

temperaturas estudadas houve nitidamente a separação de fases. 

É importante destacar que para todos os biodieseis com RM (1:6) foi evidenciado que 

a fase éster tendeu a ficar gelatinosa, sendo a densidade um parâmetro indicativo em todas as 

três temperaturas, mostrando-se com valores superiores as demais razões molares.  

A temperatura de 80 °C foi a que apresentou menores rendimentos de reação, tendo 

em vista ser esta muito superior ao ponto de ebulição do metanol (64 °C), acarretando em perdas 

no processo reacional. Em contrapartida, foram os biodieseis que apresentaram as densidades 

menores para as razões molares (1:12; 1:15; 1:20), cujos I.A. também foram inferiores as outras 

razões molares. Tal comportamento também foi observado na temperatura de 65 °C. Contudo, 

entre as três temperaturas e razões molares verificou-se que o melhor resultado foi da RM (1:9) 

a 50 °C, cujo cromatograma está representado na Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 – Perfil cromatográfico biodiesel de oiticica (OV). 

 

A Tabela 4.10 apresenta a composição química da melhor reação para o OV, RM (1:9) 

a temperatura de 50 °C, considerando as informações com relação a composição média das 

massas molares dos ésteres, ácidos graxos e triglicerídeo. 
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Tabela 4.10 – Composição química do biodiesel de óleo de oiticica verde (OV) RM (1:9) e 

temperatura de 50 °C. 

Tempo de 

retenção 

(min) 

Éster Metíl do Ácido Graxo (FAME) 

Concentração 

em massa 

(%) 

17,752 Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmítico  6,64 

20,892 Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico 2,52 

21,058 Ácido 9-Octadecenóico (E)/Ácido Elaidico  11,15 

21,147 Ácido 11-Octadecenóico 1,00 

21,597 Ácido Octadecanóico/Ácido Esteárico  8,11 

23,505 Ácido 9.cis.,11.trans.t,13.trans.-octadecatrienoato/ Ácido alfa-eleosteárico 15,11 

24,176 Ácido gama-Linolênico 0,31 

24,566 Ácido cis-11-Eicosenóico 0,35 

25,065 Ácido Eicosanóico/Ácido Araquídico 0,31 

26,122 Ácido 4-Oxo-9,11,13-octadecatrienóico/Ácido Licânico 45,16 

26,740 Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico 1,09 

Total  91,75 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Os constituintes químicos detectados nos biodieseis a partir do OV foram comparados 

entre as temperaturas estudadas e suas razões molares (Apêndice A), onde identificou-se que 

seus componentes e suas concentrações estão em consonância com os detectados na 

derivatização dos óleos de oiticica, verde e seca. 

A partir das observações reacionais com o OV estabeleceu-se as três primeiras razões 

molares para caracterização dos biodieseis com o OSS, conforme apresentado na Tabela 4.11.  

 

Tabela 4.11 - Análise dos rendimentos reacionais, concentrações de ésteres, I.A. e densidades 

dos biodieseis obtidos do óleo de oiticica seca (OSS). 

Oiticica Seca (OSS) - 1h; 1% NaOH/MeOH 

T (°C) RM (O:A) 
Rendimento da 

Reação (%) 

Concentração 

em massa (%) 

I.A. 

(mg KOH/g) 

ρ20 °C  

(kg/m3) 

50 

1:6 71,5 92,9 0,40 928,05 

1:9  76,7 93,2 0,40 927,41 

1:12  73,7 94,3 0,41 928,16 

65 

1:6 78,2 92,0 0,54 928,97 

1:9  69,4 91,9 0,54 927,19 

1:12  73,5 93,4 0,53 927,19 

80 

1:6 64,9 93,5 0,54 928,96 

1:9  67,1 94,0 0,54 927,44 

1:12  62,3 92,7 0,52 930,93 

Fonte: Autoria própria (2018) 



Resultados e discussões  177 

Adriana Karla Virgolino Guimarães, Dezembro/2018       

De modo semelhante ao OV, também se verificou que os melhores resultados com o 

OSS foram com a RM (1:9) a 50 °C. Nesta temperatura também se observou os melhores I.A.. 

Igualmente ao evidenciado com o OV na temperatura de 80 °C, os rendimentos de reação foram 

os mais baixos. Essas observações podem ser constatadas através das Figuras 4.9 a 4.11. 

 

 

Figura 4.9 – Avaliação do rendimento reacional e da concentração em ésteres (% m/m) do 

biodiesel de oiticica (OSS) em relação RM (O:A) e temperatura com o catalisador NaOH. 

 

 

Figura 4.10 – Avaliação do índice de acidez do biodiesel de oiticica (OSS) em relação RM 

(O:A) e temperatura com o catalisador NaOH. 

 

 

Figura 4.11 – Avaliação da densidade do biodiesel de oiticica (OSS) em relação RM (O:A) e 

temperatura com o catalisador NaOH. 
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A Figura 4.12 mostra o perfil cromatográfico do Biodiesel do OSS na condição 

reacional mais satisfatória.  

 

Figura 4.12 – Perfil cromatográfico biodiesel de oiticica (OSS). 

 

Os ésteres metílicos dos ácidos graxos presentes nos biodieseis obtidos do OSS foram 

comparados entre as temperaturas estudadas e suas razões molares (Apêndice B). A Tabela 4.12 

apresenta a composição química da melhor reação para o OSS, razão molar (O:A) RM (1:9) a 

temperatura de 50 °C, considerando as informações com relação a composição média das 

massas molares dos ésteres, ácidos graxos e triglicerídeo. 

 

Tabela 4.12 – Composição química do biodiesel de óleo de oiticica seca (OSS) RM (1:9) e 

temperatura de 50 °C. 

Tempo de 

retenção 

(min) 

Éster Metíl do Ácido Graxo (FAME) 

Concentração 

em massa 

(%) 

17,751 Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmítico  6,14 

20,895 Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico  2,06 

21,046 Ácido 9-Octadecenóico (Z)/Ácido Oleico 9,97 

21,152 Ácido 9-Octadecenóico (E)/Ácido Elaidico  0,85 

21,592 Ácido Octadecanóico/Ácido Esteárico  6,73 

23,482 Ácido 9,cis,,11,trans,t,13,trans,octadecatrienoato/ Ácido alfa-eleosteárico 12,72 

24,188 Ácido gama-Linolênico 0,27 

24,579 Ácido cis-11-Eicosenóico 0,33 

25,081 Ácido Eicosanóico/Ácido Araquídico 0,24 

26,063 Ácido 4-Oxo-9,11,13-octadecatrienóico/Ácido Licânico 52,7 

26,743 Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico 1,21 

Total  93,22 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Os ésteres metílicos dos ácidos graxos presentes nos biodieseis oriundos dos óleos 

classificados apresentaram praticamente os mesmos constituintes. Destaca-se, apenas, que o 

constituinte de maior massa molecular indicou maior percentual, em concentração, no OSS 

dada a maturidade das sementes. Enquanto no OV os demais constituintes de menores massas 

moleculares foram mais expressivos e o principal componente, menos expressivo nas sementes 

mais verdosas.  

Ensaios com o catalisador KOH também foram realizados com o OV adotando as três 

primeiras razões molares e mesmas temperaturas, conforme demonstrado na Tabela 4.13.  

 

Tabela 4.13 - Análise dos rendimentos reacionais, concentrações de ésteres, I.A. e densidades 

dos biodieseis obtidos do óleo de oiticica verde (OV) com o KOH (catalisador).  

Oiticica Verde (OV) - 1h; 1% KOH/MeOH 

T (°C) RM (O:A) 
Rendimento 

da Reação (%) 

Concentração 

em massa (%) 

I.A. 

(mg KOH/g) 

ρ20 °C  

(kg/m3) 

50 

1:6 80,8 88,7 0,54 930,10 

1:9  81,7 91,0 0,54 927,20 

1:12  76,4 90,1 0,66 926,80 

65 

1:6 77,1 80,8 0,53 928,70 

1:9  74,5 90,1 0,67 926,10 

1:12  74,6 90,5 0,79 927,50 

80 

1:6 78,8 89,0 0,76 928,30 

1:9  75,5 90,2 0,52 926,40 

1:12  69,7 89,9 0,68 926,60 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Os melhores rendimentos de reação foram obtidos também a temperatura de 50 °C, 

como pode ser observado através das Figuras 4.13 a 4.15. As concentrações em ésteres (%m/m) 

na RM (1:12), em todas as temperaturas estudadas, foram as melhores entre as demais 

observadas. De modo geral, os índices de acidez se mostraram mais elevadas sendo a 50 °C 

observado mais estabilidade. As densidades se mostraram dentro da mesma faixa com o 

catalisador NaOH.  
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Figura 4.13 – Avaliação do rendimento reacional e da concentração em ésteres (% m/m) do 

biodiesel de oiticica (OV) em relação RM (O:A) e temperatura com o catalisador KOH. 

 

 

Figura 4.14 – Avaliação do índice de acidez do biodiesel de oiticica (OV) em relação RM 

(O:A) e temperatura com o catalisador KOH. 

 

 

Figura 4.15 – Avaliação da densidade do biodiesel de oiticica (OV) em relação RM (O:A) e 

temperatura com o catalisador KOH. 

 

Os ésteres metílicos dos ácidos graxos presentes nos biodieseis obtidos com o 

catalisador KOH e OV foram comparados igualmente aos experimentos anteriores e seus dados 

estão dispostos no Apêndice C.  
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A Figura 4.16 ilustra o perfil da cromatografia do melhor biodiesel obtido com o 

catalisador KOH. 

 

Figura 4.16 – Perfil cromatográfico biodiesel de oiticica (OV) obtido com KOH (cat.).  

 

A Figura 4.17 retrata os biodieseis obtidos a partir destas condições reacionais 

aplicadas com o catalisador KOH. 

 

   

Figura 4.17 – Biodieseis de oiticica verde (OV) obtidos com metilato de potássio nas RM 

(1:6), (1:9) e (1:12). 

Fonte: Autor (2017)  
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Com o catalisador KOH, a separação das fases foi percebida em todas as razões 

molares, embora a (1:12) em todas as temperaturas foram as que separam mais lentamente e a 

que separou menos glicerol foi a 80 °C e o mais claro entre todos. Apenas observou-se 

translucidez nas fases de topo com as RM´s (1:6) e (1:9) a 50 °C; as demais mostraram-se mais 

escuras e turvas, mesmo com o tempo de decantação de 24 h para melhor separar as fases. Em 

todos os funis de decantação percebeu-se a precipitação de pequenos e densos depósitos escuros 

(glicerol). 

A Tabela 4.14 apresenta a composição química da melhor reação para o OV com a 

base KOH, nas condições também de RM (1:9) a temperatura de 50 °C, na qual apresentam-se 

a composição média das massas molares dos ésteres, ácidos graxos e triglicerídeo. 

 

Tabela 4.14 – Composição química do biodiesel de óleo de oiticica verde (OV) RM (1:9) e 

temperatura de 50 °C e catalisador KOH. 

Tempo de 

retenção 

(min) 

Éster Metíl do Ácido Graxo (FAME) 

Concentração 

em massa  

(%) 

17,759 Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmitico  5,83 

20,887 Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico  2,86 

21,090 Ácido 9-Octadecenóico (Z)/Ácido Oleico   10,27 

21,151 Ácido 9-Octadecenóico (E)/Ácido Elaidico  1,47 

21,622 Ácido Octadecanóico/Ácido Esteárico 8,43 

23,565 Ácido alfa-eleosteárico/Metil 9.cis.,11.trans.t,13.trans.-octadecatrienoate 15,89 

24,163 Ácido 9,12,15-Octadecatrienóico (Z,Z,Z)/Ácido Linolênico   0,54 

24,546 Ácido cis-11-Eicosenóico 0,48 

24,864 Ácido cis-5,8,11-Eicosatrienóico 0,14 

25,043 Ácido Eicosanóico/Ácido Araquídico 0,51 

26,296 Ácido 4-Oxo-9,11,13-octadecatrienóico/Ácido Licânico 37,76 

26,789 Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico 6,78 

Total  90,96 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Analisando os dados obtidos entre os dois catalisadores, verifica-se que com o 

catalisador básico NaOH, apresentou em todas as análises resultados acima de 91%, em termos 

de concentração mássica (%m/m). Enquanto, com a base KOH, esse percentual foi 

sensivelmente inferior, apontando valores entre de 89% e 91%. A base KOH é mais reativa do 

que a base NaOH. É sabido que entre essas duas bases catalíticas, o hidróxido de sódio é mais 

passivo na presença de AGL em promover reações de saponificação durante a lavagem dos 
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ésteres (Moretto & Alves, 1986). Por esse motivo, a escolha pelo catalisador básico KOH foi 

preferida na continuidade do estudo. 

Tomando as amostras dos melhores biodieseis obtidos nas condições reacionais, RM 

(1:9) a 50 °C com os catalisadores NaOH e KOH, foi medida as suas viscosidades, onde obteve-

se os valores de 10,438 e 10,294 mm2/s, respectivamente. Sendo este parâmetro um dos 

principais indicativos no acompanhamento da qualidade do biodiesel, com base também nessa 

verificação fez-se a escolha pela reação catalítica a partir desta fase inicial de estudo a 

prosseguir com a base KOH. 

 

 

4.4 – Avaliação das sínteses do biodiesel de oiticica e suas propriedades 

 

Neste item serão apresentadas as análises das sínteses de obtenção dos biodieseis e 

seus respectivos dados inerentes aos parâmetros físico-químicos, bem como a conversão a 

ésteres determinada pela técnica analítica da termogravimetria (TG/DTG).  

Os resultados de cada síntese serão apresentados na sequência dos experimentos 

realizados conforme descrito no Capítulo 3. 

 

 

4.4.1 – Sínteses com óleo de oiticica da Safra 2015 

 

Óleo de oiticica (OV) extraído 6 meses após recebimento dos frutos e utilizado 10 meses 

após a extração: 

De acordo com os ensaios nas condições reacionais apresentadas na Tabela 3.4, 

obteve-se os seguintes dados físico-químicos dos biodieseis de oiticica (OV), como disposto na 

Tabela 4.15.  
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Tabela 4.15 – Propriedades físico-químicas dos biodieseis de oiticica (OV) a 32 e 50 °C. 

Propriedades Biodiesel   Especificação ANP 

(Unidade) 1,5% cat.; 50 °C  1,5% cat.; 32 °C  
B100 

Diesel** 

 NaOH KOH  NaOH KOH  (S10) (S500) 

I.A. (mg KOH/g) 0,52 0,55  0,55 0,54  0,50 - - 

ρ 20 °C (kg/m3) 926,0 927,0  926,0 927,0  850 - 900 815 - 850  815 - 865  

ν 40 °C (mm2/s) 9,91 9,61  9,70 9,94   3 - 6 2 – 4,5   2 - 5  

H2O (mg/kg) 1305,5 2207,8  1291,3 2589,9  200 200 500 
*Resolução ANP 45/2014; **Resolução ANP 50/2013; S10/S500: diesel com enxofre (10 e 500 ppm);  

Fonte: Autor (2017) 

 

A Figura 4.18 ilustra os produtos das reações de transesterificação obtidos a partir 

destas condições reacionais. Os funis de decantação centrais (destacados na figura) são das 

reações com o catalisador KOH a 32 e 50 °C, respectivamente. Já os dos extremos, são os 

produtos das reações com NaOH na mesma sequência de temperaturas citadas. Notou-se que 

para ambas temperaturas com o catalisador KOH, as fases ésteres preservaram a cor esverdeada 

oriundas ao óleo de oiticica (OV) e após o término da reação, essa separação de fases ocorreu 

mais rapidamente do que com o catalisador NaOH, que apresentou uma cor mais escura durante 

a reação e, no funil de decantação, a fase topo apresentou cor amarelada para a reação a 32 °C. 

A 50 °C, nitidamente não se observou a separação da fase ésteres, apenas precipitações discretas 

ao fundo do funil de decantação.  

 

 

Figura 4.18 – Biodieseis de oiticica (OV) obtidos com RM (1:9), 1,5% metóxidos de Na e K, 

2 h, a 32 e 50 °C. 

Fonte: Autor (2017) 
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Com base nas informações das propriedades físico-químicas dos biodieseis obtidos em 

ambas temperaturas, notou-se que todos os valores se mostram acima dos especificados pela 

ANP. A diferença entre os índices de acidez, viscosidade e densidade foram muito sensíveis de 

modo geral. Embora, destaca-se que as densidades para os dois catalisadores exibiram valores 

idênticos independente das temperaturas. Em contrapartida, as viscosidades mostraram 

comportamento oposto entre temperaturas e catalisador. Contudo, a redução da viscosidade foi 

expressiva quando comparado a outro estudo, cujo valor foi superior, a saber, 12,678 mm2/s 

(Melo et al., 2006). Já o teor de água, em todas as amostras foram substancialmente elevados 

para ambas condições reacionais de temperatura e catalisador, todavia os valores foram 

praticamente o dobro nos biodieseis obtidos com KOH. 

Os rendimentos das reações de síntese com o catalisador NaOH corresponderam a 

55,1% (m/m) a 32 °C e 58,6% (m/m) a 50 °C. Enquanto com o catalisador KOH, esses 

rendimentos foram mais elevados, de 73,8% (m/m) para a temperatura de 32 °C e 68,8% (m/m) 

a 50 °C.  

Através da perda de massa (%) apresentadas pelas curvas de TG/DTG, verificou-se a 

conversão a ésteres de cada amostra de biodiesel, conforme detalhado na Tabela 4.16, assim 

como também o perfil do óleo de oiticica que originou o estudo.  

 

Tabela 4.16 – Curvas de TG/DTG das amostras de óleo e biodiesel de oiticica obtidos com 

1,5% de catalisador (NaOH e KOH) a 32 e 50 °C sob atmosfera inerte (N2). 

Amostras Degrau 

Faixa de 

temperatura 

(°C) 

Tmáx. 

(°C) 

Perda de 

massa 

(%) 

Resíduo 

(%) 

Biodiesel 1.5% NaOH  32 °C 1 129 - 310 268 85,0 - 
 2 310 - 398 347 10,2 - 

 3 398 - 490 439 4,4 0,65 

Biodiesel 1.5% KOH  32 °C 1 130 - 290 258 92,0 - 
 2 290 - 390 306 6,3 - 

 3 390 - 490 439 1,9 0,10 

Biodiesel 1.5% KOH  50 °C 1 129 - 290 260 90,8 - 
 2 290 - 390 316 7,6 - 

 3 390 - 492 444 1,3 0,24 

Biodiesel 1.5% NaOH  50 °C 1 130 - 295 261 90,9 - 
 2 295 - 400 331 7,6 - 

 3 400 - 495 440 1,3 0,21 

Óleo de oiticica 1 240 - 495 405 99,5 0,50 

Fonte: Autor (2017) 
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As curvas da análise termogravimétrica de TG/DTG do óleo de oiticica e dos 

biodieseis obtidos com NaOH e KOH a 32 e 50 °C estão representadas pelas Figuras 4.19 a 

4.23. 

 

 

Figura 4.19 – Curva de TG/DTG do óleo de oiticica verde (OV). 

 

 

Figura 4.20 – Curvas de TG/DTG do biodiesel obtido com 1,5% NaOH a 32 °C.  
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Figura 4.21 – Curvas de TG/DTG do biodiesel obtido com 1,5% NaOH a 50 °C.  

 

 

Figura 4.22 – Curvas de TG/DTG do biodiesel obtido com 1,5% KOH a 32 °C.  
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Figura 4.23 – Curvas de TG/DTG do biodiesel obtido com 1,5% KOH a 50 °C.  

 

Com base nas curvas termogravimétricas para cada amostra, pôde-se verificar que a 

degradação da amostra do óleo de oiticica ocorreu em uma única fase, a qual marca a 

decomposição e/ou volatilização dos compostos graxos, praticamente, em totalidade (99,5%). 

Comportamentos muito semelhantes também foram constatados por Macedo et al. (2011) e 

Silva et al. (2014) em seus estudos realizados com o óleo de oiticica.  

Por outro lado, as quatro amostras de biodieseis evidenciaram perda de massa em três 

estágios, onde o melhor resultado de conversão (92,0%) foi obtido na condição de 32 °C com 

o catalisador KOH. Muito embora, resultados de conversões relativamente altas para ambos 

catalisadores também foram alcançados a 50 °C, 90,8% (NaOH) e 90,9% (KOH). A conversão 

mínima de 85% foi obtida com o catalisador NaOH a 32 °C, evidenciando que também foi um 

bom resultado.  

Contudo, o NaOH por ser menos reativo que o KOH e, levando em consideração ainda, 

sob condição de reação a uma temperatura baixa, atrelado também ao tempo de reação (2 h), 

são fatores que podem ter influenciado sobre o valor atingido observado na condição “b”. Um 

outro fator é o índice de acidez do óleo de oiticica empregado (1,9 mg KOH/g), restringindo a 

obtenção de resultados mais elevados devido a presença dos AGL. Isso implica dizer ainda, que 

o percentual de catalisador ainda não fora suficiente em relação ao I.A. para um êxito no 

processo reacional.  

Essa técnica tem sido bastante difundida por ser rápida, menos dispendiosa frente a 

outras, como RMN e CG, possibilitando evidenciar a estabilidade térmica dos materiais e a 
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conversão a ésteres, conforme elucidaram e comprovaram outros pesquisadores, a saber, Souza 

et al. (2004), Galvão et al. (2011), Dwivedi & Sharma (2016b), Silva et al. (2016) e Pelegrini 

et al. (2017).  

Em complementação a esse estudo, foi avaliado o comportamento reológico dos 

biodieseis, os quais também exibiram perfil de fluído Newtoniano como o óleo de origem. Tal 

constatação é verificada pela Figura 4.24. Essa característica assemelha-se ao diesel fóssil, 

tendo o biodiesel de oiticica um comportamento vantajoso para o motor. O estudo evidenciou 

que mesmo se tratando de um óleo de alta complexidade, devido a sua constituição química 

com maior percentual de compostos pesados, foi possível obter bons resultados com a 

transesterificação convencional. 

 

Figura 4.24 – Comportamento reológico do óleo de oiticica verde obtidos na safra de 2015. 

Fonte: Guimarães et al., (2018) 

 

• Óleo de oiticica (OV) extraído 12 meses após recebimento dos frutos e utilizado 5 

meses após a extração: 

Em concordância com a sequência dos experimentos realizados e descritos no Capítulo 

3, neste item, apresentam-se os dados com base na avaliação do tempo de reação proposto, da 

temperatura em condições usualmente aplicadas na comunidade cientifica e indústria, do 

percentual do catalisador KOH tomando-se como o parâmetro I.A. como indicador 

influenciável. 

Para as condições experimentais de síntese do biodiesel mencionadas na Tabela 3.5, 

na Figura 4.25, os dois funis de decantação cujas fases estão visivelmente separadas (à 

esquerda) correspondem aos produtos das reações com 1,5% de KOH/MeOH, enquanto os 
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outros dois (à direita) com 2,0% de KOH/MeOH a fase glicerol não se separou da fase de 

ésteres, sendo necessário, no processo de lavagem, a adição de solução saturada de NaCl para 

promover esta separação. Em todos eles também foram perceptíveis a formação de precipitados 

de glicerol ao fundo dos funis de separação.  

 

 

Figura 4.25 – Biodieseis de oiticica (OV) obtidos com 1,5 e 2,0% de metilato de potássio, RM 

(1:9), 3 e 5 h, a 60 °C. 

Fonte: Autor (2017) 

 

Observou-se pela análise termogravimétrica, que a temperatura de 60 °C se mostrou 

desfavorável ao processo reacional independentemente da quantidade de catalisador 

investigada e do tempo de reação de 3 ou 5 h, segundo curvas ilustradas pelas Figuras 4.26 a 

4.29. 

 

Figura 4.26 – Curva de TG/DTG do biodiesel de oiticica verde obtido na condição RM (1:9), 

a 60 °C, 1,5% KOH e 3 h.  
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Figura 4.27 – Curva de TG/DTG do biodiesel de oiticica verde obtido na condição RM (1:9), 

a 60 °C, 1,5% KOH e 5 h. 

 

 
 

Figura 4.28 – Curva de TG/DTG do biodiesel de oiticica verde obtido na condição RM (1:9), 

a 60 °C, 2% KOH e 3 h. 
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Figura 4.29 – Curva de TG/DTG do biodiesel de oiticica verde obtido na condição RM (1:9), 

a 60 °C, 2% KOH e 5h. 

 

Esse comportamento demonstra possíveis alterações na estrutura da cadeia carbônica 

dos compostos químicos que compõem o óleo de oiticica. Haja visto, sua predominância de 

compostos insaturados e com mais de duas duplas ligações. Sendo ainda, os seus principais 

constituintes, α-eleosteárico e licânico, com duplas conjugadas e, este último, com um grupo 

carbonila, tornando-o mais promissor a oxidação além de seus isômeros. A mudança do 

posicionamento dessas duplas ligações conjugadas concomitantemente com a elevação da 

temperatura, possibilita a polimerização dos seus constituintes. No caso específico a 60 °C, 

verifica-se que há um comportamento bem diferente aos demostrados nos perfis anteriores. 

Face ao exposto anteriormente, ensaios com uma temperatura mais branda (35 °C), 

1,5% de KOH, e razões molares de (1:9) e (1:12) foram realizados e mostraram resultados mais 

satisfatórios, ratificando a influência da temperatura, como a de 60 °C anteriormente discutida, 

como inadequada ao óleo de oiticica. A Figura 4.30 exibe os produtos oriundos das reações 

realizadas nas condições reacionais acima mencionadas. Para ambos tempos de reação e razões 

molares, evidenciou-se a separação das fases, embora com a RM (1:12) ocorreu mais 

lentamente e completa com 24 h. Em seguida deu-se continuidade as etapas de lavagem, 

secagem e análises conforme realizado nas outras sínteses. 
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Figura 4.30 – Biodieseis de oiticica (OV) obtidos com 1,5% KOH, RM´s (1:9) e (1:12), em 3 

e 5 h, a 35 °C. 

Fonte: Autor (2017) 

 

As curvas de TG/DTG com 35 °C retratam as observações mencionadas, conforme 

exibem as Figuras 4.31 a 4.34. 

 

 
 

Figura 4.31 – Curva de TG/DTG do biodiesel de oiticica verde obtido na condição RM (1:9), 

a 35 °C, 1,5% KOH e 3 h. 
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Figura 4.32 – Curva de TG/DTG do biodiesel de oiticica verde obtido na condição RM (1:9), 

a 35 °C, 1,5% KOH e 5 h. 

 

 
 

Figura 4.33 – Curva de TG/DTG do biodiesel de oiticica verde obtido na condição RM (1:12), 

a 35 °C, 1,5% KOH e 3 h. 
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Figura 4.34 – Curva de TG/DTG do biodiesel de oiticica verde obtido na condição RM (1:12), 

a 35 °C, 1,5% KOH e 5 h. 

 

Através da análise termogravimétrica pôde-se observar que entre as razões molares 

(RM´s) empregadas nestes experimentos, a RM (1:12) apresentou uma conversão relativamente 

superior a RM (1:9). No entanto, os dados indicaram que o tempo de reação não demonstrou 

ter exercido uma influência significativa na conversão aos ésteres. Já a RM (1:9), as conversões 

se mostraram distintas entre os tempos reacionais, sendo o melhor resultado atingido com o 

tempo de 5 h, cujo valor se aproximou discretamente dos alcançados na RM (1:12). 

Experimentos realizados com a temperatura de 40 °C, conforme condições reacionais 

explicitadas na Tabela 3.7, também foram investigados. A Figura 4.35 ilustra os produtos 

obtidos a partir dessas condições reacionais. Como em outras sínteses nessa mesma razão 

molar, a separação das fases ocorreu em menos de 1 h.  
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Figura 4.35 – Biodieseis de oiticica (OV) obtidos com 1,5% de metilato de potássio, RM (1:9) 

em 3 e 5 h, a 40 °C. 

Fonte: Autor (2017) 

 

Semelhantemente ao observado na condição RM (1:12) com 35 °C, as curvas da 

TG/DTG (Figuras 4.36 e 4.37) indicaram que não houve diferença entre os tempos de reação 

em relação a conversão aos ésteres. Os resultados também permitiram dizer que entre 35 e 40 

°C, a temperatura menor ainda se mostrou mais favorável. 

 

 
 

Figura 4.36 – Curva de TG/DTG do biodiesel de oiticica verde obtido na condição RM (1:9), 

a 40 °C, 1,5% KOH e 3 h. 
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Figura 4.37 – Curva de TG/DTG do biodiesel de oiticica verde obtido na condição RM (1:9), 

a 40 °C, 1,5% KOH e 5 h. 

 

Sínteses realizadas a temperatura de 45 °C (Figura 4.38) também mostraram a 

separação das fases ésteres-glicerol rapidamente.  

 

 

Figura 4.38– Biodieseis de oiticica (OV) obtidos com 1,5% de metilato de potássio, RM (1:9) 

em 3 e 5 h, a 45 °C. 

Fonte: Autor (2017) 

 

As respostas reacionais demostradas pelas curvas da TGA através das Figuras 4.39 e 

4.40, apontaram que a conversão a ésteres com o tempo de 3 h foi superior aos ensaios anteriores 
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com 35 e 40 °C. Ao confrontar essas conversões, para o tempo de 5 h a 45 °C, verificou-se uma 

redução na conversão, a qual foi correspondente a obtida na síntese a 35 °C no tempo de reação 

3h.  

 

 
 

Figura 4.39 – Curva de TG/DTG do biodiesel de oiticica verde obtido na condição RM (1:9), 

a 45 °C e 1,5% KOH e 3 h. 

 

 
 

Figura 4.40 – Curva de TG/DTG do biodiesel de oiticica verde obtido na condição RM (1:9), 

a 45 °C e 1,5% KOH e 5 h. 
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Com base nas análises termogravimétricas, os comportamentos reacionais de todas as 

condições estudadas instigaram a investigar o processo de obtenção do biodiesel de oiticica em 

condições de temperatura mais próximas a ambiente. Para tanto, com modificação na 

metodologia que vinha sendo empregada. Outras três sínteses foram realizadas à temperatura 

de 32 °C, sob condições distintas de preparo do catalisador em meio alcóolico (metilato de 

potássio).  

Para a síntese da 1ª transesterificação, foi preparado imediatamente antes de ser 

misturado ao óleo de oiticica, previamente aquecido a 32 °C, na quantidade e proporção molar 

indicadas na Tabela 3.9, conforme ilustrado pela Figura 4.41 os biodieseis obtidos a partir desta 

primeira etapa de transesterificação. 

 

 

Figura 4.41 – Biodieseis de oiticica (OV) obtidos da 1ª transesterificação com 1,5% de 

metilato de potássio, RM (1:9) em 3 e 5 h, a 32 °C. 

Fonte: Autor (2017) 

 

As curvas de TG/DTG ilustradas nas Figuras 4.42 e 4.43 refletem a síntese de biodiesel 

referente à 1ª Transesterificação. Comparado aos dados obtidos nessa mesma temperatura, 

verifica-se que os resultados foram inferiores aos atingidos com 2 h de reação. Por outro lado, 

em relação as demais temperaturas, os resultados foram mais satisfatórios e também indicou 

que o tempo de reação não exerceu muita influência, apresentando uma resposta mais favorável 

para a reação ocorrida com 3 h. 
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Figura 4.42 – Curva de TG/DTG do biodiesel de oiticica verde obtido na condição RM (1:9), 

a 32 °C, 1,5% KOH/MeOH (imediato) e 3 h. 

 

 
 

Figura 4.43 – Curva de TG/DTG do biodiesel de oiticica verde obtido na condição RM (1:9), 

a 32 °C, 1,5% KOH/MeOH (imediato) e 5 h. 

 

Na segunda etapa de reação, empregou-se o catalisador preparado com antecedência 

de 24 h (Tabela 3.10). Mesmo após 24 h de decantação, foi observado que em nenhum dos funis 

de decantação houve separação das fases ésteres-glicerol, como pode ser observado pela Figura 

4.44. 
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Figura 4.44 – Biodieseis de oiticica (OV) obtidos da 2ª transesterificação com 1,0% de 

metilato de potássio (24 h), RM (1:6) em 3 e 5 h, a 32 °C. 

Fonte: Autor (2017) 

 

A 2ª Transesterificação submetida nas condições descritas da Tabela 3.10, mostraram 

que ainda houve conversão, apesar dos valores obtidos terem se mostrado sensivelmente 

superior quando comparado aos valores atingidos na 1ª transesterificação. Entretanto, a RM 

(1:6) pode ter sido um fator limitante para uma melhor conversão, tendo em vista que a ação 

catalítica do KOH solubilizado no metanol a 24 h foi comprovada por Freire (2009) como sendo 

mais reativo possibilitando conversões mais expressivas. Os perfis termogravimétricos dessa 2ª 

etapa são exibidos pela Figura 4.45 e 4.46. 

 

Figura 4.45 – Curvas de TG/DTG dos biodieseis de oiticica verde obtidas da 2ª 

transesterificação a 32 °C, 1% KOH/MeOH (24 h) e RM (1:6) a 3 h. 
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Figura 4.46 – Curvas de TG/DTG dos biodieseis de oiticica verde obtidas da 2ª 

transesterificação a 32 °C, 1% KOH/MeOH (24 h) e RM (1:6) a 5 h. 

 

Por fim, a última síntese a 32 ºC empregando o catalisador KOH solubilizado em 

metanol a 16 h antes do experimento, nas condições reacionais descritas na Tabela 3.11, 

conforme Figura 4.47, foi observado a separação das fases ésteres-glicerol rapidamente. 

 

 

Figura 4.47 – Biodieseis de oiticica (OV) obtidos na transesterificação em única etapa com 

1,5% de metilato de potássio (16 h), RM (1:9) em 3 e 5 h, a 32 °C. 

Fonte: Autor (2017) 
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A partir das curvas de TGA evidenciou-se que a melhor conversão foi com o tempo 

de reação de 5 h, cujo resultado foi equivalente a primeira síntese desta série, porém alcançada 

a 3h de reação, indicando que o catalisador preparado instantes antes do processo se mostrou 

mais reativo do que o preparado com 16 h de antecedência, conforme pode ser visto nas Figuras 

4.48 e 4.49. Comparando as duas sínteses, verifica-se que o comportamento foi oposto, em 

termos de conversão aos ésteres. 

 

 
 

Figura 4.48 – Curvas de TG/DTG dos biodieseis de oiticica verde obtidas da 

transesterificação em única etapa a 32 °C, 1% KOH/MeOH (16 h) e RM (1:6) a 3 h. 

 

 
 

Figura 4.49 – Curvas de TG/DTG dos biodieseis de oiticica verde obtidas da 

transesterificação em única etapa a 32 °C, 1% KOH/MeOH (16h) e RM (1:6) a 5 h. 
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Com base em todos as sínteses realizadas com os óleos de oiticica oriundos da safra 

de 2015, pôde-se perceber que os melhores resultados de conversão foram com o óleo extraído 

das sementes com idade de 6 meses e 10 meses de estocado, mesmo tendo apresentado índice 

de acidez superior aos outros óleos extraídos quando as sementes estavam com mais idade e 

apresentando índice de acidez mais baixo. Com esses óleos, provenientes das sementes com 

mais idade, os resultados foram inferiores para todas as condições de temperaturas investigadas 

e metodologias de preparo do catalisador testadas. 

 

 

4.4.2 – Sínteses com óleo de oiticica da Safra 2017 

 

4.4.2.1 Avaliação das sínteses com cada óleo de oiticica da safra 2017 

 

Para obtenção das sínteses de biodieseis com a safra de 2017 foi realizado 

primeiramente uma análise termogravimétrica de cada óleo extraído e classificado nas colheitas 

(1ª e 2ª) daquele ano, a fim de avaliar a decomposição dos óleos de oiticicas a partir destas e 

concomitantemente com as propriedades físico-químicas (Tabela 4.5). As Figuras 4.50 a 4.55 

ilustram os perfis termogravimétricos de cada óleo de oiticica da safra de 2017. 

 

 
 

Figura 4.50 – Curva de TG/DTG do óleo de oiticica referente à 1ª colheita da safra 2017. 
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Figura 4.51 – Curva de TG/DTG do óleo de oiticica OSV1 referente à 1ª colheita da safra 

2017. 

 

 

 
 

Figura 4.52 – Curva de TG/DTG do óleo de oiticica: OV2 referente à 2ª colheita da safra 

2017. 
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Figura 4.53 – Curva de TG/DTG do óleo de oiticica OSV2 referente à 2ª colheita da safra 

2017. 

 

 

 
 

Figura 4.54 – Curva de TG/DTG do óleo de oiticica OM referente à 2ª colheita da safra 2017. 
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Figura 4.55 – Curva de TG/DTG do óleo de oiticica OSS referente à 2ª colheita da safra 2017. 

 

A análise termogravimétrica dos óleos de oiticica de 2017 mostraram pelas curvas de 

TG/DTG, que a decomposição térmica ocorreu em quatros etapas para o óleo OSS, três etapas 

para os óleos OSV1, OV2, OM e duas etapas para no óleos OV1 e OSV2. A primeira etapa de 

decomposição representa a perda de massa, provavelmente, dos ácidos graxos insaturados de 

cadeia maior, enquanto a segunda, possivelmente, dos ácidos graxos insaturados de cadeia 

menor e a última etapa de ácidos graxos saturados de cadeia curta. 

De posse desses resultados, foram realizados ensaios com cada óleo para verificar a 

conversão em função do tempo de reação e quantidade de catalisador, tomando como base o 

I.A. de cada óleo de oiticica para estabelecer o percentual necessário do catalisador para 

promover a reação.  

Através da análise de TGA foram obtidas as conversões de cada biodiesel nas 

condições de reações firmadas para as curvas de obtenção do tempo de reação mais favorável 

para o OV1 e verificação da quantidade de catalisador considerando o I.A. do mesmo.  

As Tabelas 4.17 e 4.18 dispõem das avaliações dos parâmetros físico-químicos dos 

biodieseis obtidos a partir do OV1 em cada tempo de reação estudado e percentual de 

catalisador testado, respectivamente. A Figura 4.56 (a, b) mostra o comportamento de reação 

do óleo de oiticica (OV1) em função do tempo de reação e percentual de catalisador a partir do 

tempo de reação estabelecido pela curva temporal.  
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Tabela 4.17 – Propriedades dos biodieseis de oiticica OV1 obtidos em cada tempo de reação. 

Parâmetro (Unidade) 

Biodiesel (OV1) - I.A. = 1,10 mg KOH/g; 

RM (1:9); 1,0%KOH/MeOH; 32 °C 

t(h) 2 3 4 5 

Índice de acidez (mg KOH/g)  0,69 0,69 0,69 0,69 

Massa específica a 20 °C (kg/m3)  925,2 925,1 924,8 924,9 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s)  9,047 9,084 9,049 9,015 

Fonte: Autor (2017) 

 

Tabela 4.18 – Propriedades dos biodieseis de oiticica OV1 obtidos em cada percentual. 

Parâmetro (Unidade) 
Biodiesel (OV1) - t = 4 h 

% cat. 0,5 1,0 1,5 2,0 

Índice de acidez (mg KOH/g)  0,69 0,69 1,51 0,55 

Massa específica a 20 °C (kg/m3)  926,3 924,8 924,8 923,3 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s)  9,317 9,049 9,019 8,878 

Fonte: Autor (2017) 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.56 – Curvas de síntese do biodiesel OV1 na RM (1:9), 1,0%KOH/MeOH, 32 °C: 

temporal (a) e de %catalisador (b). 



Resultados e discussões  209 

Adriana Karla Virgolino Guimarães, Dezembro/2018       

Face aos dados obtidos pelas Tabelas 4.17 e 4.18 verificou-se que os índices de acidez 

para todos os biodieseis foram um pouco acima do limite especificado, 0,50 mg KOH/g. 

Possivelmente, os ésteres podem ter sofrido, de forma sensível, hidrólise durante o processo de 

lavagem, de forma mais expressiva ocorreu na amostra com 1,5% de catalisador (Tabela 4.18).  

Dentre os valores tabelados para os parâmetros de densidade e viscosidade cinemática, 

observou-se que praticamente não houve discrepância de valores para ambos os parâmetros, 

sendo a menor viscosidade cinemática obtida para o tempo de 5h de reação com o OV1, cuja 

conversão foi de 94,2%. Pela curva de percentual, observou-se que a reação com 2,0% de 

catalisador se mostrou mais favorável indicando 95,1% de conversão com o tempo reação de 

4h.  

Por limitação de amostra do óleo OV1, tais constatações não foram possíveis de 

repetição para avaliar se o melhor tempo de fato seria 2h ou 5h com 1,5% ou 2,0% de 

KOH/MeOH, contudo pode-se afirmar que a viscosidade reduziu relativamente com esses 

percentuais catalíticos, significando que o nível de acidez do OV1 exige um percentual 

equivalente ou superior a 1,5%. 

Apesar da curva temporal (Figura 4.17a), indicar que a maior conversão exibida pela 

TGA foi obtida com 2h de reação (94,8%), vale lembrar que os testes validados no estudo 

anterior (safra 2015) mostrou que este tempo de reação não havia sido suficiente para 

esterificação dos ácidos graxos em sua máxima plenitude. Além disso, observou-se que o valor 

da conversão alcançado com 3h de reação foi bem inferior aos demais. 

A avaliação dos parâmetros físico-químicos dos biodieseis obtidos a partir do OSV1 

em cada tempo de reação estudado e percentual de catalisador testado, respectivamente, estão 

exibidas pelas Tabelas 4.19 e 4.20.  

 

Tabela 4.19 – Propriedades dos biodieseis de oiticica OSV1 obtidos em cada tempo de reação. 

Parâmetro (Unidade) 

Biodiesel (OSV1) - I.A. = 0,83 mg KOH/g 

RM (1:9); 1% KOH/MeOH; 32 °C 

t(h) 2 3 4 5 

Índice de acidez (mg KOH/g)  1,38 1,25 1,39 1,11 

Massa específica a 20 °C (kg/m3)  927,8 927,4 927,7 925,6 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s)  9,732 9,616 8,694 9,398 

Fonte: Autor (2017)  
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Tabela 4.20 – Propriedades dos biodieseis de oiticica OSV1 obtidos em cada percentual. 

Parâmetro (Unidade) 
Biodiesel (OSV1)  t = 5 h 

% cat. 0,5 1,0 1,5 2,0 

Índice de acidez (mg KOH/g)  0,56 0,55 0,62 0,55 

Massa específica a 20 °C (kg/m3)  924,5 923,2 924,4 923,2 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s)  8,889 8,803 8,925 8,647 

Fonte: Autor (2017) 

 

As curvas referentes às conversões para cada tempo de reação e percentual de 

catalisador estão ilustradas pela Figura 4.57. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.57 – Curvas de síntese do biodiesel OSV1 na RM (1:9), 1,0% KOH/MeOH, 32 °C: 

temporal (a) e de %catalisador (b). 

 

Pelos dados físico-químicos tabelados, os biodieseis oriundos do OSV1, tanto para a 

obtenção da curva temporal quanto do percentual de catalisador, mostraram valores mais alto 

para as primeiras sínteses, demostrando que também houve hidrólise dos ésteres devido a 

lavagem excessiva no processo de purificação da fase éster. Isso pôde ser evidenciado pelos 
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altos valores do índice de acidez (Tabela 4.19). Contudo, pela curva representada pela Figura 

4.17a, percebe-se que houve um comportamento de ascensão mostrando que o tempo de reação, 

de 5 h, foi de maior conversão atingindo 93,1% para esse tipo de óleo. Em relação a densidade, 

praticamente não houve diferença entre si. No entanto, à viscosidade cinemática com 2% de 

catalisador foi a que apresentou menor valor, conforme Tabela 4.20.  

A curva de percentual mostrou valores de I.A. bem inferiores aos obtidos na curva 

temporal, assim como também valores de densidade e viscosidade cinemática. 

A Figura 4.17b evidenciou que a quantidade de 1% de catalisador permitiu obter a 

máxima conversão nas condições avaliadas com o OSV1. Todavia, os demais percentuais 

também exibiram valores próximos aos 95% de conversão, sendo este considerado valores 

altos.  

A curva do tempo de reação e conversão a ésteres a partir da síntese do óleo de oiticica 

OM exibiu valores elevados de conversão, cujo range foi de 93,6 a 95,3%. Em relação ao valor 

do óleo que originou os biodieseis, uma redução significativa do I.A pôde ser evidenciada pelos 

dados exibidos nas Tabelas 4.21 e 4.22, embora estes ainda ficaram um pouco acima do limite 

especificado para o biodiesel (0,50 mg KOH/g) pela ANP.  

 

Tabela 4.21 – Propriedades dos biodieseis de oiticica OM obtidos em cada tempo de reação. 

Parâmetro (Unidade) 

Biodiesel (OM) - I.A. = 1,38 mg KOH/g  

RM (1:9); 1,5% KOH/MeOH; 32 °C 

t(h) 2 3 4 5 

Índice de acidez (mg KOH/g)  0,68 0,69 0,68 0,67 

Massa específica a 20 °C (kg/m3)  922,9 922,7 922,6 922,6 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s)  8,804 8,847 8,815 8,820 

Fonte: Autor (2017) 

 

Tabela 4.22 – Propriedades dos biodieseis de oiticica OM obtidos em cada percentual. 

Parâmetro (Unidade) 
Biodiesel (OM) - t = 5 h 

% cat. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Índice de acidez (mg KOH/g) 
 

0,69 0,69 0,93 0,83 1,11 

Massa específica a 20 °C (kg/m3)  923,8 924,6 923,2 922,1 922,6 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s)  8,862 9,191 8,978 8,777 9,023 

Fonte: Autor (2017) 
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Em todos os tempos de reação estudados, os valores de densidade foram praticamente 

os mesmos, assim como os de viscosidade cinemática, exibindo sensíveis variações para todos 

os biodieseis obtidos em cada tempo de reação.  

O tempo de reação favorável para o óleo OM foi com 5 h e 1,5% de catalisador, 

conforme Figura 4.58 (a, b). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.58 – Curvas de síntese do biodiesel OM na RM (1:9), 1,5% KOH/MeOH, 32 °C: 

temporal (a) e de %catalisador (b). 

 

A curva temporal obtida a partir das sínteses com o óleo OSS revelou um 

comportamento linear de conversão entre os tempos de reação de 2 h (90,3%) a 4 h (89,9%), 

percebendo-se com 5 h de reação um declínio mais perceptível no valor de conversão (88,8%). 

Através da curva do percentual de catalisador (Figura 4.58b) mostrou valor máximo de 

conversão de 95,8% com 1,5% de KOH/MeOH.  

Mediante análise das propriedades físico-químicas apresentadas na Tabela 4.23, 

observou-se que os valores de I.A. foram elevados para todas as amostras de biodieseis, 

indicando que pode ter ocorrido hidrólise durante o processo de lavagem, haja visto que o teor 
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de acidez do óleo de partida era inferior aos valores obtidos dos ésteres. Em relação a densidade 

não houve praticamente distinção dos valores entre as amostras obtidas em cada tempo de 

reação. Já com a viscosidade cinemática, o menor valor foi observado com 3 h de tempo de 

reação. Todavia, foi considerado o tempo limiar de 4 h para este óleo OSS.  

 

Tabela 4.23 – Propriedades dos biodieseis de oiticica OSS obtidos em cada tempo de reação. 

Parâmetro (Unidade) 

Biodiesel (OSS) - I.A.= 0,83 mg KOH/g  

RM (1:9); 1%KOH/MeOH; 32 °C 

t(h) 2 3 4 5 

Índice de acidez (mg KOH/g)  1,11 1,25 1,11 1,11 

Massa específica a 20 °C (kg/m3)  923,6 923,4 924,0 923,9 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s)  9,028 8,979 9,115 9,111 

Fonte: Autor (2017) 

 

Em contrapartida, o percentual de catalisador (Tabela 4.24) favorável ao processo de 

obtenção dos ésteres a partir do OSS, mostrou que para todos os biodieseis obtidos os valores 

de conversão foram superiores aos alcançados na curva temporal, indicando conversões no 

range de 94,7% (com 0,5% KOH/MeOH) a 93,9% (com 2% KOH/MeOH), sendo o valor menor 

de conversão equivalente à 92,3% (com 1,5% KOH/MeOH), conforme ilustrado pela Figura 

4.59.  

 

Tabela 4.24 – Propriedades dos biodieseis de oiticica OSS obtidos em cada percentual. 

Parâmetro (Unidade) 
Biodiesel (OSS) - t = 4 h 

% cat. 0,5 1,0 1,5 2,0 

Índice de acidez (mg KOH/g)  0,49 0,55 0,47 0,54 

Massa específica a 20 °C (kg/m3)  926,6 926,2 925,6 924,0 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s)  9,192 9,275 9,262 8,860 

Fonte: Autor (2017) 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.59 – Curvas de síntese do biodiesel OSS na RM (1:9), 1%KOH/MeOH, 32 °C: 

temporal (a) e de %catalisador (b). 

 

Vale ressaltar, que a TGA do óleo OSS mostrou três eventos de perda de massa 

demonstrados pela curva da DTG indicando a predominância dos ácidos graxos insaturados 

mais pesados, o que configura a dificuldade de obtenção dos ésteres mesmo o OSS com I.A. 

considerado relativamente baixo para o processo de transesterificação.  

Já os parâmetros físico-químicos exibiram, para todas as amostras, I.A. valores 

próximos e abaixo do limite especificado pela ANP. Enquanto, a densidade e viscosidade 

cinemática se mostraram um pouco mais elevadas aos obtidos na Tabela 4.23, assim como 

também ocorreu com o OM. Os mais baixos valores foram observados para 2,0% KOH/MeOH. 

Em termos de propriedades físico-químicas para o óleo de oiticica OV2, o I.A., para 

todas as sínteses, apresentou resultados um pouco acima do estabelecido pela especificação do 

biodiesel (Resolução ANP 45/2014) para ambas curvas, temporal e de quantidade de 

catalisador. Em relação aos demais parâmetros, tanto a densidade quanto a viscosidade 

cinemática apresentaram valores semelhantes, sendo para a curva temporal observada a 

tendência de diminuição da densidade em consonância ao aumento do percentual de catalisador, 

mas o mesmo não foi visto com a viscosidade cinemática. Embora seus resultados tenham sido 
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inferiores aos obtidos na curva temporal. Dentre os resultados, os menores valores para a 

densidade e viscosidade foram obtidos com o tempo de reação de 4 h (Tabela 4.25) e para a 

curva de percentual de catalisador (Tabela 4.26), a densidade com 2,0% de KOH/MeOH e 

viscosidade cinemática com 1,0% de KOH/MeOH.  

Também por indisponibilidade de volume dessa amostra do óleo OV2, não foi possível 

realizar novos ensaios com o intuito de realizar outras sínteses com 2% de catalisador, conforme 

exibido na curva.  

 

Tabela 4.25 – Propriedades dos biodieseis de oiticica OV2 obtidos em cada tempo de reação. 

Parâmetro (Unidade) 

Biodiesel (OV2) - I.A.= 1,10 mg KOH/g 

RM (1:9); 1%KOH/MeOH; 32 °C 

t(h) 2 3 4 5 

Índice de acidez (mg KOH/g)  0,83 0,69 0,83 0,69 

Massa específica a 20 °C (kg/m3)  927,2 926,9 925,8 927,2 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s)  9,297 9,255 8,887 9,313 

Fonte: Autor (2017) 

 

Tabela 4.26 – Propriedades dos biodieseis de oiticica OV2 obtidos em cada percentual. 

Parâmetro (Unidade) 
Biodiesel (OV2) - t = 5 h 

% cat. 0,5 1,0 1,5 2,0 

Índice de acidez (mg KOH/g)  0,67 0,83 0,83 0,67 

Massa específica a 20 °C (kg/m3)  926,9 925,8 925,3 922,2 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s)  9,090 8,887 8,988 9,031 

Fonte: Autor (2017) 

 

A partir da TGA obtida das sínteses com o óleo de oiticica OV2 foi observado um 

comportamento de conversão ascendente com o tempo de reação, sendo valores mais elevados 

atingidos em 4 h (95,0%), permanecendo praticamente estável com 5 h (95,1%) de reação, 

sendo este último o tempo considerado mais favorável para síntese do biodiesel com esse óleo, 

conforme Figura 4.60a.  

Na avaliação da quantidade de catalisador para o OV2 (Tabela 4.26), verificou-se que 

os valores de conversão se mostraram elevados desde do menor percentual 0,5% KOH/MeOH 

(94,9%) ao maior, 2,0% KOH/MeOH (95,9%), como ilustrado na Figura 4.60 (b).  
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.60 – Curvas de síntese do biodiesel OV2 na RM (1:9), 1,0%KOH/MeOH, 32 °C: 

temporal (a) e de %catalisador (b). 

 

Com base na análise da TG/DTG verificou-se que os biodieseis com o óleo OSV2 

exibiram conversões inferiores comparado as obtidas com alguns outros óleos dessa mesma 

safra de 2017. 

A Figura 4.61 (a, b) ilustram a etapa dessas reações e os produtos obtidos a partir delas. 

Enquanto, a Figura 4.62 exibe os produtos das reações com os percentuais de catalisadores.  
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Figura 4.61 – (a) Produtos das reações de transesterificação (O:A (1:9), 32 °C e 1% 

KOH/MeOH, 2, 3, 4 e 5 h) com óleo de oiticica verde sem pele entre casca (OSV2) em cada 

tempo de reação; (b) Biodieseis purificados. 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

Figura 4.62 – Produtos das reações de transesterificação (O:A (1:9), 0,5%, 1,5% e 2% 

KOH/MeOH, 4 h, 32 °C) com óleo de oiticica verde sem pele entre casca (OSV2) com os 

percentuais de catalisadores estabelecidos.  

Fonte: Autor (2017) 

 

O óleo OSV2 apresentou o mais baixo I.A. (0,55 mg KOH/g) entre todos os óleos e 

também exibiu índices de acidez dos ésteres obtidos os valores abaixo do limite especificado 

pela ANP para o tempo de reação de 2 h (Tabela 4.26) e com 0,5% de KOH/MeOH — 0,34 mg 

KOH/g - (Tabela 4.28). Para os outros tempos de reação e percentuais de catalisador, os 

(a) (b) 
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biodieseis se mostraram um pouco acima do limite estabelecido, 0,5 mg KOH/g, pela Resolução 

45/2014 da ANP. 

Em relação aos outros dois parâmetros físico-químicos, as Tabelas 4.27 e 4.28 

mostram que praticamente não houve variação entre as densidades dos biodieseis em todos os 

tempos de reação e estudo do percentual de catalisador. Entretanto, foi observado uma redução 

e estabilidade da densidade com o tempo de reação de 4h e 5h. Já para os ésteres obtidos na 

curva temporal notou-se com 0,5% de KOH/MeOH que o I.A foi o mais baixo. A viscosidade 

cinemática mostrou comportamento decrescente com o aumento de tempo reacional (Tabela 

4.26), onde seu maior valor foi com 2 h de reação, sendo este também o valor mais alto dentre 

todos os obtidos neste estudo com todos os outros óleos. Observou-se, que os menores valores 

de viscosidade cinemática foram alcançados com 1,5% e 2,0% de catalisador, como demostrado 

no estudo para obtenção da curva de percentual de catalisador (Tabela 4.27).  

 

Tabela 4.27– Propriedades dos biodieseis de oiticica OSV2 obtidos em cada tempo de reação. 

Parâmetro (Unidade) 

Biodiesel (OSV2) - I.A. = 0,55 mg KOH/g  

RM (1:9); 1%KOH/MeOH; 32 °C 

t(h) 2 3 4 5 

Índice de acidez (mg KOH/g)  0,41 0,69 0,55 0,55 

Massa específica a 20 °C (kg/m3)  928,0 928,0 927,0 927,0 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s)  10,214 9,941 9,678 9,477 

Fonte: Autor (2017) 

 

Tabela 4.28– Propriedades dos biodieseis de oiticica OSV2 obtidos em cada percentual. 

Parâmetro (Unidade) 
Biodiesel (OSV2) - t = 4 h 

% cat. 0,5 1,0 1,5 2,0 

Índice de acidez (mg KOH/g)  0,34 0,55 0,55 0,82 

Massa específica a 20 °C (kg/m3)  927,0 927,0 924,0 924,0 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s)  9,327 9,678 8,795 8,751 

Fonte: Autor (2017) 

 

A Figura 4.63 (a, b) ilustra a curva de tempo de reação indicando a máxima conversão 

em 4h (92,8%) e através da curva de percentual de catalisador necessário indicou o valor de 1% 

de catalisador com 92,3%, como mais elevada conversão para o OSV2 nas condições estudadas. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.63 – Curvas de síntese do biodiesel OSV2 na RM (1:9); 1,0%KOH/MeOH; 32 °C: 

temporal (a) e de %catalisador (b). 

 

Através desse estudo com os óleos de oiticica, considerou-se o OSV2 o óleo mais 

favorável para realização do estudo em escala otimizada, a fim de obter o B100. Essa escolha 

tomou como premissa o baixo I.A. do OSV2 comparado aos demais óleos, o perfil 

termogravimétrico que apontou decomposição/volatilização dos componentes em duas etapas 

e o volume de óleo OSV2 obtido na extração em quantidade superior aos outros. 

 

 

4.4.2.2 Obtenção do biodiesel com óleo de oiticica (OSV2) 

 

De acordo com a descrição no Capítulo 3, nesse item será discutido os resultados 

alcançados pela Síntese A (transesterificação em duas etapas), Síntese B (transesterificação em 

única etapa e em duas etapas) com óleo tratado por degomagem ácida e combinada (ácido e 

água) e Síntese C (transesterificação em duas etapas e única etapa) decorrente da melhor 
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condição obtida das sínteses anteriores com os ajustes reacionais em %catalítico e tempo de 

reação. 

 

- Síntese A 

Primeiramente, na Síntese A, tomou-se como referência as condições reacionais tidas 

como melhor para o OSV2 e, em escala maior (reator), realizou-se a 1ª transesterificação onde 

exibiu-se um rendimento reacional de 81,2% e conversão a ésteres, segundo a análise TGA, de 

94,2%. A 2ª transesterificação foi feita em escala menor (célula reacional) onde obteve-se de 

rendimento reacional 86,0% e conversão a ésteres de 95,6%. A Figura 4.64 ilustra os perfis 

termogravimétricos das duas etapas de reações de transesterificação. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.64 – Perfis TG/DTG das transesterificações com OSV2 (Síntese A): 1T (a) e 2T (b). 
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O biodiesel obtido a partir da 1ª reação está representado pela Figura 4.65 (a, b e c).  

 

   

Figura 4.65 – (a) Produtos da 1ª transesterificação (1:9, 4h, 32 °C e 1% KOH/MeOH); (b) 

Fase ésteres (topo) antes da lavagem; (c) Biodiesel purificado. 

Fonte: Autor (2017) 

 

A Figura 4.66 ilustra o produto obtido desse segundo passo (a), em separação forçada 

(b) e o biodiesel purificado (c).  

 

   

Figura 4.66 – (a) Produto da 2ª transesterificação (1:9, 3h, 32 °C e 0,5% KOH/MeOH); (b) 

Lavagem e separação forçada; (c) Biodiesel purificado. 

Fonte: Autor (2017) 

(a) (b) (c) 

(a) (b) (c) 
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Pelas curvas termogravimétricas, observou-se que as conversões alcançaram valores 

acima dos máximos atingidos no estudo da determinação do melhor tempo de reação e da 

quantidade de catalisador (em percentual) para o OSV2. O comportamento das curvas indicou 

que houve perdas de massa em duas etapas, tanto para a o biodiesel obtido na 1ª quanto na 2ª 

transesterificação, onde na primeira fase tem-se a decomposição/volatilização dos ésteres de 

peso molecular mais leves e no segundo evento dos ésteres de cadeia mais longa (pesados). 

Comportamento este também observado no óleo de origem destes biodieseis.  

O aumento na conversão visto na 2ª etapa de reação realizada em 3 h, evidenciou que 

esse tempo pode ter sido ainda insuficiente para completar e/ou realizar a transesterificação dos 

mono, di ou triglicerídeos de ácidos graxos mais pesados não transesterificados na 1ª etapa, 

sugerindo ajustes nas condições reacionais para operação em escala otimizada.  

Comparando as curvas de TG/DTG obtidas neste trabalho com os determinados por 

outros pesquisadores (Macedo et al., 2011; Silva et al., 2014), verificou-se que a decomposição 

ou volatilização dos ésteres metílicos oriundos do óleo de oiticica no presente estudo foi 

superior aos referenciados na literatura citada, que adotou a mesma técnica analítica para 

avaliação do grau de pureza dos biodieseis. Semelhantes observações também foram elucidadas 

por outros autores em seus trabalhos com outros óleos e biodieseis (Borugadda & Goud, 2014; 

Santos et al., 2010; 2014; Silva et al., 2015).  

As análises físico-químicas dos biodieseis produzidos nas duas etapas de 

transesterificação são indicadas na Tabela 4.29, bem como as condições reacionais em que 

foram realizados os ensaios. Para as duas amostras de biodieseis, os índices de acidez foram 

um pouco acima do limite preconizado pela Resolução 45/2014 da ANP, 0,5 mg KOH/g. Já a 

densidade, mostrou mesmo valor para as duas amostras obtidas na 1ª e 2ª transesterificação, 

sendo estes resultados inferiores aos obtidos na Tabela 4.27, que corresponde as mesmas 

condições reacionais da 1T. Enquanto a viscosidade cinemática, obteve-se ótimos valores 

mostrando redução significativa no biodiesel obtido da 2ª reação de transesterificação.  

Em comparação, ainda, ao estudo anterior (Tabelas 4.27 e 4.28) observou-se que a 

viscosidade da 2T ainda se mostrou melhor. Embora, em nenhuma das reações envolvendo 

todos óleos e em todos os casos estudados alcançou-se a faixa especificada para este parâmetro, 

a saber, 3 a 6 mm2/s. Contudo, considerando a composição química desse óleo predominante 

de compostos insaturados, de cadeias C16 – C18, pode-se dizer que o patamar alcançado é 

bastante satisfatório, especialmente quando se compara a outros estudos realizados com o óleo 

da oiticica onde o mínimo valor obtido foi 12,678 mm2/s determinado por Melo (2007). 
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Tabela 4.29– Propriedades do biodiesel de oiticica obtidos na Síntese A (reator).  

Parâmetro (Unidade) 

Biodiesel (OSV2)  

1T: RM (1:9); 1% KOH/MeOH; 4h; 32 °C 

2T: RM (1:9); 0,5% KOH/MeOH; 3h; 32 °C 

Reações 1T 2T 

Índice de acidez (mg KOH/g)  0,82 0,54 

Massa específica a 20 °C (kg/m3)  925,0 925,0 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s)  8,870 8,807 

1T: 1ª transesterificação; 2T: 2ª transesterificação. 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

- Síntese B 

De posse dessa experiência com o óleo bruto, foi submetido um tratamento ao óleo 

OSV2, aplicando a degomagem por duas vias, ácida seguida de adição de água (ODAH) e a 

ácida (ODA), no qual denominou-se de Síntese B. A Figura 4.67 (a e b) mostra os óleos 

degomados, antes da etapa de transesterificação, a partir desses métodos citados anteriormente, 

indicando (setas) as gomas e fosfatídeos depositados no fundo dos tubos após centrifugação. A 

fase superior dos óleos degomados foi transferida para béqueres e levadas à estufa, conforme 

descrito no item 3.7.2.2. 

 

  

Figura 4.67 – Óleo de oiticica verde sem pele entre casca (OSV2) degomado: (a) com ácido e 

água (ODAH) e (b) somente com o ácido (ODA). 

Fonte: Autor (2017) 

 



Resultados e discussões  224 

Adriana Karla Virgolino Guimarães, Dezembro/2018       

Os biodieseis obtidos a partir do OSV2 degomado de cada um dos métodos (ODA e 

ODAH) estão ilustrados pela Figura 4.68. 

 

  

Figura 4.68 – Biodieseis do Óleo de oiticica OSV2 degomados: (a) com ácido e água 

(ODAH) e (b) somente com o ácido (ODA). 

Fonte: Autor (2017) 

 

Inicialmente, foi realizada os experimentos em escala menor (célula reacional). Para 

tanto, tomou-se como referência as condições reacionais explicitadas na metodologia (Tabela 

3.16).  

A partir destas sínteses com o óleo degomado pelos dois métodos citados, obteve-se 

os seguintes perfis da análise termogravimétrica (TG/DTG). exibidas pela Figura 4.69.  

As curvas da análise de TGA indicam que ambas reações com os óleos degomados 

evidenciam perdas de massa em duas etapas, onde na primeira foi referente aos ésteres de cadeia 

curta (peso molecular menor) decompostos durante o processo térmico, enquanto a segunda 

perda de massa diz respeito aos ésteres de cadeia longa (peso molecular maior), ou ainda, 

também, de possível formação de polímeros decorrentes também do processo de oxidação do 

biodiesel durante a análise. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.69 – Perfis TG/DTG das transesterificações com o óleo OSV2 degomado (Síntese 

B): ODA (a) e ODAH (b). 

 

As curvas da TG/DTG dos biodieseis obtidos com os óleos degomados, ODA e 

ODAH, praticamente apresentaram a mesma conversão, implicando dizer que o tipo de 

degomagem não exerceu influência alguma entre si, tanto em termos de comparativo entre o 

emprego do óleo bruto e degomado, e os dois tipos de tratamento de degomagem aplicado. No 

entanto, quando feito a comparação do grau de pureza entre o biodiesel obtido na 2ª 

transesterificação com o OSV2 bruto (Figura 4.64b) e estes a partir do OSV2 degomados, o 

biodiesel com OSV2 bruto apresentou melhor conversão, indicando que a degomagem não foi 

relevante. 
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A análise das propriedades físico-químicas dos biodieseis degomados mostraram que 

o I.A, conforme Tabela 4.30. de ambos se mostraram sensivelmente acima do valor 

especificado para o biodiesel, de acordo com a ANP, sendo o BODA sensivelmente inferior ao 

BODAH. A densidade também se mostrou dentro dos patamares já obtidos, porém um pouco 

acima das obtidas com o óleo bruto, sendo ainda o menor valor observado para o BODA. Em 

contrapartida, a viscosidade cinemática apresentou redução expressiva entre os dois tipos de 

biodieseis, sendo o menor valor alcançado com o BODA.  

 

Tabela 4.30– Propriedades do biodiesel de oiticica obtidos na Síntese B a partir do OSV2 

degomado (célula).  

Parâmetro (Unidade) 

Biodiesel (OSV2) 

RM (1:9); 1% KOH/MeOH; 32 °C 

Reações BODA BODAH 

Índice de acidez (mg KOH/g)  0,53 0,54 

Massa específica a 20 °C (kg/m3)  926,0 927,0 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s)  8,802 9,193 

BODA: Biodiesel com Óleo Degomado com Ácido; BODAH: Biodiesel com Óleo 

Degomado com Ácido e Água. 

Fonte: Autor (2017) 

 

Face aos resultados alcançados, replicou-se a síntese com o OSV2 por via ácida 

(ODA), em escala ampliada (reator), por ter apresentado valores mais baixos comparados ao 

BODAH. Todavia, considerou-se a reação em duas etapas de transesterificação, como a 

realizada na Síntese A com o óleo bruto OSV2.  

A Figura 4.70 (a e b) mostra as misturas reacionais durante o processo de 

transesterificação nas duas etapas em escalar maior.  
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Figura 4.70 – Transesterificações do Óleo de oiticica OSV2 degomado (ODA): (a) 1ª reação 

(etapa) e (b) 2ª reação (etapa). 

Fonte: Autor (2017) 

 

A Figura 4.71 ilustra o biodiesel obtido na 2ª transesterificação seco no final do 

processo de secagem dentro da estufa de circulação de ar.  

 

 

Figura 4.71 – Biodiesel de oiticica (OSV2) da 2ª transesterificação seco (final de secagem 

dentro da estufa antes de ser levado ao dessecador). 

Fonte: Autor (2017) 

 

A Figura 4.72 ilustra os perfis termogravimétricos obtidos a partir da síntese com óleo 

degomado por via ácida (ODA). 

 

(a) (b) 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.72 – Perfis TG/DTG das transesterificações com o óleo OSV2 - ODA (Síntese B) 

em reator: 1T (a) e 2T (b). 

 

Os rendimentos reacionais obtidos na 1ª e 2ª reação foram de 90,5% e 85,6%, 

respectivamente. Pelos perfis da TG/DTG, verificou-se que houve reprodutibilidade das 

conversões obtidas em menor escala, quando comparado aos realizados em escala ampliada na 

1ª transesterificação, onde observou-se que a conversão foi 94,8%. Na 2ª reação, ainda se 

evidenciou um discreto aumento na conversão (95,2%). As curvas obtidas na 1ª e 2ª 

transesterificação se mostraram muito semelhantes, indicando que a decomposição ou 

volatilização dos ésteres ocorreu em dois estágios, sendo a primeira fase de perda de massa 

atribuída aos ésteres de massa molecular menor volatilizados e a segunda, dos ésteres de massa 

molecular maior e/ou de polímeros formados durante o processo de oxidação do biodiesel 

durante a análise. A 2ª transesterificação apresentou uma conversão discretamente superior a 
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alcançada na 1ª reação, apesar de ainda estes resultados não terem atingidos o patamar mínimo 

de conversão a ésteres de 96,5%, preconizados pela Resolução nº 45/2014 da ANP. Todavia, 

esses dados foram satisfatórios por também terem sido atingidos em escala maior de processo 

reacional. 

Os dados obtidos através da avaliação das propriedades físico-químicas (Tabela 4.31) 

demonstraram que a densidade e viscosidade para as duas amostras da Síntese B realizada nas 

duas etapas reacionais exibiram valores mais altos do que para os obtidos com os biodieseis nas 

mesmas condições de reação realizadas na Síntese A (com óleo bruto). Entretanto, analisando 

os dados desta Síntese B com óleo degomado (ODA), obteve-se tanto para a densidade quanto 

para a viscosidade cinemática valores mais baixos na 1ª transesterificação. A 2ª 

transesterificação exibiu o maior valor obtido para a viscosidade cinemática entre todas as 

sínteses com OSV2. O índice de acidez, em ambas amostras, se mostrou igual e sensivelmente 

acima do limite especificado. 

 

Tabela 4.31– Propriedades do biodiesel de oiticica obtidos na Síntese B com OSV2 - ODA 

(reator). 

Parâmetro (Unidade) 

Biodiesel (OSV2 - ODA) 

1T: RM (1:9); 1% KOH/MeOH; 4h; 32 °C  

2T: RM (1:9); 0,5% KOH/MeOH; 3h; 32 °C 

Reações 1T 2T 

Índice de acidez (mg KOH/g)  0,55 0,55 

Massa específica a 20 °C (kg/m3)  925,4 928,0 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s)  9,052 10,231 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

- Síntese C 

Face os resultados alcançados pelas sínteses acima (A e B), em célula e reator, com o 

óleo de oiticica OSV2, bruto e degomado, a otimização do processo foi feita por meio de ajustes 

nas condições reacionais mediante a avaliação do índice de acidez desse óleo, 

proporcionalidade do percentual de catalisador e tempo de reação.  

Primeiramente, realizou-se uma reação de transesterificação, onde avaliou-se a 

degradação dos ésteres, a qual exibiu conversão de 92,0% e rendimento reacional de 82,4%. O 

valor foi abaixo do esperado e obtidos nas sínteses anteriores. Em vista disto, empregou-se a 

segunda etapa de reação de transesterificação, cuja conversão foi de 95,5% e rendimento 
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reacional de 81,8%. As condições das reações de transesterificação em duas etapas foram 

dispostas na Tabela 4.32.  

 

Tabela 4.32– Propriedades do biodiesel de oiticica obtidos na Síntese C em duas etapas de 

transesterificação com OSV2 (reator). 

Parâmetro (Unidade) 

Biodiesel (OSV2)  

1T: RM (1:9); 1,25% KOH/MeOH; 4h; 32 °C 

2T: RM (1:9); 0,7% KOH/MeOH; 3h40min; 32 °C 

 

Reações 1T 2T 

Índice de acidez (mg KOH/g)  0,97 0,54 

Massa específica a 20 °C (kg/m3)  n.a 923,2 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s)  n.a 8,737 

n.a.: não analisado. 1T: amostra empregada para a 2T. 

Fonte: Autor (2017) 

 

Entre as propriedades físico-químicas, o I.A. foi o único parâmetro avaliado para as 

duas amostras, onde na 1ª transesterificação obteve-se um valor mais elevado comparado ao da 

2ª reação, que se mostrou mais próximo do limite especificado pela ANP. Já os valores medidos 

de densidade e viscosidade cinemática para o biodiesel obtido na 2ª transesterificação, exibiram 

valores inferiores a outros alcançados nas sínteses A e B. 

A Figura 4.73 ilustra as análises de TGA dessas reações de transesterificações 

realizadas em duas etapas. As curvas de TG/DTG mostram que para ambas reações houve perda 

de massa em duas fases, sendo a inicial responsável provavelmente pela decomposição ou 

volatilização dos ésteres de cadeia menor (leves) e a segunda referente à degradação dos ésteres 

de cadeia longa (pesados) e/ou de possíveis polímeros formado durante a oxidação do biodiesel.  

Apesar dos ajustes nas condições reacionais em função do índice de acidez e do 

percentual de catalisador e, ainda, no tempo reacional na 2ª transesterificação, observa-se que 

em relação a 1ª reação houve um aumento na conversão significativo, correspondendo a 95,5%. 

No entanto, esse resultado ainda é considerado fora da especificação do biodiesel, exigido pela 

ANP para que possa ser considerado como B100.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.73 – Perfis TG/DTG das transesterificações com o óleo bruto OSV2 (Síntese C) em 

reator: 1T (a) e 2T (b). 

 

Por fim, uma última síntese foi realizada objetivando a reprodutibilidade da conversão 

anterior, ou ainda, superior. Porém, a proposta dessa síntese foi realizá-la em uma única etapa 

de transesterificação. Para isso, foram feitos ajustes mais criteriosos no percentual de 

catalisador aplicado e no tempo de reação. As condições reacionais otimizadas e os resultados 

dos parâmetros físico-químicos investigados estão disponíveis na Tabela 4.33. 
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Tabela 4.33 – Propriedades do biodiesel de oiticica obtidos na Síntese C com OSV2 (reator). 

Parâmetro (Unidade) 

Biodiesel (OSV2) - Otimizado  

RM (1:9); 1,27% KOH/MeOH; 4h15min; 32 °C  

Reação (única etapa) 

Índice de acidez (mg KOH/g) 0,55 

Massa específica a 20 °C (kg/m3) 924,0 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s) 8,806 

Fonte: Autor (2017) 

 

Os parâmetros físico-químicos mostraram valores de índice de acidez, densidade e 

viscosidade cinemática bem próximos aos obtidos na 2ª transesterificação da Síntese C. 

Contudo, os dados nessa síntese de otimização podem ser considerados plausíveis pelas 

características das cadeias dos constituintes do óleo de oiticica. A faixa exigida pela 

especificação do biodiesel (Resolução nº 45/2014 da ANP), delimita para a densidade o valor 

entre 850 a 900 kg/m3 e para viscosidade cinemática, 3 a 6 mm2/s, sendo os valores alcançados 

na síntese, de 924,0 kg/m3 e 8,806 mm2/s, respectivamente. Mesmo estando fora das 

especificações, quando comparado aos valores do óleo de oiticica, constata-se que a redução 

foi bastante expressiva. 

A análise termogravimétrica (Figura 4.74) exibiu o melhor resultado dentre todas as 

sínteses e condições reacionais realizadas, apresentando uma conversão máxima de 96,1% e 

rendimento no processo reacional de 79,5%. Vale ressaltar, que o resultado alcançado para o 

óleo de oiticica foi o mais próximo da especificação do biodiesel, que estabelece o teor de 

ésteres mínimo de 96,5%. Esse resultado mostrou que mesmo diante da complexidade do óleo, 

em virtude de sua composição química, foi possível obter elevadas conversões. 

Através das curvas de TG/DTG, observou-se que houve perda de massa em duas 

etapas, como também foi observado nas sínteses anteriores, onde a decomposição ou 

volatilização dos ésteres de peso molecular mais leve ocorreram no primeiro evento e no 

segundo, dos ésteres de maior peso molecular ou, ainda, de polímeros formados provenientes 

das reações de oxidação do biodiesel durante a análise.  
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Figura 4.74 – Perfil TG/DTG da transesterificação com o óleo bruto OSV2 (Síntese C) 

condições otimizadas (reator).  

 

 

4.4.3 – Avaliação dos espectros da TGA-FTIR do B100 

 

Através da técnica de TGA acoplado com FTIR foram avaliados os espectros da 

volatilização da amostra B100 obtida na reação de transesterificação realizada nas condições 

ótimas, RM (1:9), 1,27% KOH/MeOH, 4h 15min e 32 °C (síntese C), a fim de verificar os 

grupos funcionais e comprovar a conversão em ésteres metílicos do óleo de oiticica. 

A Figura 4.75 ilustra todos os espectros de FTIR da volatilização da amostra do B100 

em 3D na faixa de 40 a 850 °C e o espectro da temperatura de pico, em 2D, correspondente a 

temperatura que há maior volatilização. Com base na Figura 4.27a, verifica-se que os espectros 

são apenas de ésteres, onde se observa que a volatilização destes, cresce mediante o aumento 

da temperatura de forma proporcional, conforme se observa pela intensidade dos picos até a sua 

total dissipação. Essa varredura confirma o grau de pureza do biodiesel de oiticica (96,1%) 

obtido na reação otimizada. 
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(a) 

 
 (b) 

Figura 4.75 – Espectros do Biodiesel de oiticica (B100) por TGA-FTIR: 3D (a) e pico de 

maior volatilização dos ésteres a 218°C em 2D (b).  

 

A Figura 4.75b, destaca o pico mais intenso durante a volatilização, o qual corresponde 

a temperatura de 218 °C. Por meio dos espectros do FTIR, observou-se através das bandas as 

deformações do grupo =C-H na região de 695 a 997 cm-1, sendo na região 970 a 997 cm-1 

espectros da configuração trans da cadeia do ácido α-eleosteárico e da insaturação conjugada 

da cadeia do ácido α-eleosteárico, respectivamente. Em seguida, a absorção da banda na região 
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de 1732 a 1742 cm-1 referente ao estiramento do grupo carbonila. Por último, forte absorção das 

bandas na região de 2820 a 3046 cm-1, a qual corresponde ao estiramento dos grupos funcionais 

-–CH2– com uma ligação fraca adicional em torno de 2960 cm-1 refletindo a presença de grupos 

metila terminais, conforme destacou Güner et al. (2006). 

Oliveira et al. (2012) em seu estudo de síntese com o óleo e biodiesel de oiticica, 

também fez alusão a bandas de absorção com valores aproximados as regiões detectadas nesse 

trabalho. 

 

 

4.5  - Avaliação da estabilidade oxidativa do B100 (OSV2)  

 

O Teste da estabilidade oxidativa foi realizado com a amostra do biodiesel oriundo do 

OSV2 obtido pelas condições reacionais otimizadas na Síntese C.  

A análise seguiu as recomendações especificados pelo método normativo EN 14112 

(CEN, 2003b), onde a amostra foi submetida ao estresse térmico oxidativo a 110 ºC 

(aquecimento acelerado), a uma taxa de insuflação de ar aplicada de 10 L/h, para determinação 

do período de indução.  

De acordo com o teste, as amostras do biodiesel obtido nas condições otimizadas 

apresentaram um curto período de indução, 0,43 h, quando o tempo mínimo estabelecido pela 

norma vigente da agência reguladora, Resolução ANP 7/2008, é do no mínimo 6h. Esse 

resultado indicou que o B100 de oiticica obtido apresentou uma baixa estabilidade 

termooxidativa não sendo possível garantir sua qualidade por período de estocagem prolongado 

e seu consumo ser o mais breve possível. Portanto, para efeitos de comercialização, este 

biodiesel está fora da especificação. Todavia, considerando a composição química do óleo de 

oiticica, o resultado de conversão é bastante satisfatório, devendo ser empregado em estudos 

futuros, antioxidantes, naturais e/ou sintéticos, que melhoraram a estabilidade térmica e 

oxidativa do biodiesel de oiticica e promoverá um tempo maior de estocagem. 

Além disso, o biodiesel de oiticica pode ser misturado a outros biodieseis oriundos de 

cadeias com menos ácidos graxos insaturados, de modo que poderá permitir uma estabilidade 

termooxidativa dentro do limite preconizado pelas normas e agência reguladora ANP.  

A curva ilustrada pela Figura 4.76 mostra o perfil do teste de estabilidade feito no 

Rancimat com o biodiesel B100, considerado pela Síntese C otimizada. A justificativa mais 
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plausível para esse comportamento é decorrente dos constituintes insaturados que compõem o 

óleo de oiticica, sobretudo o componente majoritário, licânico, por possuir três ligações duplas 

conjugadas e ainda uma carbonila no C4, o que o torna mais promissor a instabilidade oxidativa.  

 

 
 

Figura 4.76 – Curvas do Rancimat dos biodieseis de oiticica (OSV2) obtidos em única etapa 

pela Síntese C sob condições reacionais otimizada. 

 

Outros testes com os biodieseis obtidos nas Sínteses A e B também foram avaliados 

para comparação e validação deste resultado junto ao obtido a partir da Síntese C otimizada. As 

curvas de estabilidade térmica com seus devidos tempo de período de indução constam no 

Apêndice D.  

 

 

4.6 - Avaliação dos combustíveis formulados (blendas) 

 

A partir do biodiesel B100 obtido pelas condições otimizadas, foi formulado as 

blendas nas proporções de 10% (B10) a 50% (B50) com o diesel S10, cujos perfis 

termogravimétricos são indicados pela Figura 4.77.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4.77 – Curvas de TG/DTG das blendas (a, b) do B100 (OSV2) com Diesel S10 (c). 
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Dentre as misturas do biodiesel com o diesel S10 (fóssil), pôde-se evidenciar que a 

melhor decomposição térmica foi percebida com o B10 (99,1%), devido à maior proporção ser 

do diesel na formulação do biocombustível, demonstrando também uma maior estabilidade 

térmica quando comparado aos perfis das blendas B20 (98,5%), B30 (97,8%), B40 (97,4%) e 

B50 (95,7%). 

A medida que aumenta a proporção do biodiesel na mistura, temperaturas mais 

elevadas são requeridas para decompor ou volatilizar os ésteres, sobretudo os constituintes de 

maior peso molecular. Isso pôde ser constatado pelos perfis da TGA de cada blenda, onde uma 

faixa de diferentes graus de degradação referentes a segunda fase de perda de massa, foram 

observadas em cada biocombustível formulado, a saber: 206 a 325 °C (B10), 211 a 289 °C 

(B20), 215 a 364 °C (B30), 221 a 314 °C (B40) e 225 a 308 °C (B50), conforme exibido pelas 

curvas das DTG (Figura 4.35b). Percepções semelhantes sobre a decomposição térmica do 

B100 e suas misturas em diversas proporções, através da TGA, também foram adotada por Silva 

et al. (2014) a partir do óleo de pequi, Pelegrini et al. (2017) com o óleo de soapberry Sapindus 

L (Sapindaceae) e Zhou et al. (2017b) a partir de amostras de biodiesel e petrodiesel doadas 

por refinarias. 

Os resultados obtidos da avaliação das propriedades físico-químicas dos 

biocombustíveis formulados constam na Tabela 4.34. Por meio desta, percebeu-se que houve 

em todas as propriedades uma ascensão dos valores à medida que a proporção do biodiesel no 

diesel aumenta. Este comportamento pôde ser visto para todos as propriedades investigadas. 

Apenas o B50 apresentou índice de acidez discretamente acima do limite preconizado pelo 

órgão regulamentador, ANP, em consonância a Resolução ANP 45/2014 referente à 

especificação do biodiesel, cujo valor limite é 0,5 mg KOH/g. Em relação a densidade e 

viscosidade cinemática, todos os valores encontraram-se dentro das faixas especificadas na 

referida resolução para o biodiesel. 

 

Tabela 4.34– Propriedades das blendas (B10 a B50) do biodiesel de oiticica (OSV2). 

Parâmetro (Unidade) 
Blendas 

B10 B20 B30 B40 B50 

Índice de acidez (mg KOH/g) 0,28 0,35 0,41 0,42 0,52 

Massa específica a 20 °C (kg/m3) 832,2 848,0 857,1 866,3 875,5 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm2/s) 2,900 3,234 3,655 4,075 4,596 

Fonte: Autor (2017) 
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Na avaliação das propriedades de queima foram analisados os parâmetros de ponto de 

fulgor, teor de água, de enxofre e destilação atmosférica para as amostras de diesel (S10), 

biodiesel puro (B100) e blenda B10, tendo em vista a vigente aprovação para comercialização 

a adição de 10% do biodiesel ao diesel S10, em março de 2018. A Tabela 4.35 mostra os 

resultados obtidos das análises mencionadas. 

 

Tabela 4.35 – Propriedades de queima e físico-química do biodiesel de oiticica (B100), blenda 

B10 e diesel (S10). 

Parâmetro (Unidade) 
Biocombustíveis  Especificação 

B100 B10 Diesel (S10) Biodiesel* Diesel** 

Ponto de fulgor (°C) 183,0 58,0 64,5 mín. 100 mín. 38 

Teor de água (mg/kg) 477,8 233,6 n.a. 200 200 

Teor de enxofre (mg/kg) n.a. 6,1 4,8 10,0 10,0 

n.a.: não analisado; B100: biodiesel de oiticica; B10: blenda de10% de biodiesel; mín.: mínimo 

*Resolução ANP 45/2014; **Resolução ANP 50/2013.  

Fonte: Autor (2017) 

 

Com base nos resultados dessas análises, verifica-se que o ponto de fulgor para o B100 

e B10 se mostraram dentro dos limites especificados, sendo o valor do B100 bastante elevado, 

o que mostra o seu potencial energético.  

Entretanto, o teor de água para os biocombustíveis se mostraram acima dos valores 

estabelecidos pelas normas reguladores, particularmente, o B100 foi mais elevado, o que 

contribui para a não conformidade do B10 na análise desse parâmetro. A presença de água no 

biodiesel pressupõe que o tempo de secagem em estufa deveria ter sido maior ou a quantidade 

de adição do reagente secante, sulfato de sódio anidro, não foi suficiente para remover os traços 

de umidade do biocombustível. Como consequência, a umidade torna o meio suscetível a 

hidrólise dos ésteres e com o tempo, no armazenamento, favorece o crescimento microbiano.  

Já o teor de enxofre do diesel S10 se mostrou abaixo do máximo permitido e esperado 

detectar nesse combustível. Em contrapartida, o valor determinado na análise para o B10 foi 

superior ao do diesel S10, o que sugere que o óleo de origem possa conter um pouco de enxofre, 

embora grande parte da literatura afirma que as oleaginosas são virtualmente isentas de enxofre 

(Beltrão & Oliveira, 2008).  
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A análise de destilação atmosférica simulada indicou que o B10 apresentou não 

conformidade aos limites exigidos pela ANP devido ao teor de água elevado proveniente do 

B100. O laudo referente à esta análise encontra-se disponível no Anexo B.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Conclusões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Pois sabemos que a tribulação produz a paciência, a paciência prova a fidelidade e a fidelidade, 

comprovada, produz a esperança. E a esperança não decepciona. Porque o amor de Deus foi 

derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.  

Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram 

chamados de acordo com o seu propósito."  

Rm 5, 3b-5; 8, 28 
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5. Conclusão 

 

Com base nos objetivos propostos para a realização desse trabalho e os resultados 

alcançados a partir dos experimentos executados, apresentam-se as conclusões com relação as 

seguintes etapas do trabalho: 

Obtenção, seleção, extração e caracterização do óleo de oiticica: 

• A sazonalidade da oiticica está relacionada não somente com as intempéries do clima, 

como a seca, mas também a alguns cuidados de manejo do produtor com a planta; 

• Observou-se que a eliminação dos possíveis fatores que favorecem o crescimento de 

microrganismos deteriorantes (pragas) ou doenças, no início da safra ou no período de 

floração, é essencial para aumentar a produtividade e a qualidade dos frutos e, 

consequentemente, do óleo extraído; 

• As oiticicas coletadas sobre lona, estendidas abaixo das copas das oiticiqueiras, minimizou 

o contato direto dos frutos com o solo e as impurezas presentes naturalmente no ambiente, 

mostrando que também contribuiu para a qualidade dos frutos durante o período de 

armazenamento, e, por conseguinte, do óleo extraído; 

• Como sugestão, a colheita em redes suspensas, sob as copas das árvores, seria o mais 

indicado, pois isentaria os frutos dos impactos com o solo na queda, que desencadeiam o 

desenvolvimento de microrganismos e maior contato com umidade, na ocasião de chuva 

(umidade), como ocorre no caso da colheita em lonas colocadas sobre o solo; 

• O armazenamento em ambiente com temperatura entre 26 a 29 °C se mostraram mais 

favoráveis na preservação da qualidade dos frutos e, por sua vez, dos óleos extraídos; 

• Os melhores resultados em termos de teor de óleo e eficiência de extração foram obtidos 

com a safra 2015 onde obteve-se 44,2% m/m (Cóleo) de óleo, equivalendo a 77,5% m/m de 

εextração, com as sementes colhidas a 4 meses; 

• Os frutos da safra de 2017 que apresentaram os maiores conteúdos de óleo foram SS 

(24,4% m/m), SV1 (24,0% m/m) e SV2 (20,9% m/m) e eficiência de extração 42,8%, 

42,1% e 36,6% m/m, respectivamente; 

• Em comparação aos resultados alcançados de extração do óleo de oiticica com as sementes 

das duas safras (2015 e 2017), observou-se que os frutos com maior grau de maturidade 

(safra 2015), apresentaram teor de óleo extraído superior aos das sementes mais novas com 

menor tempo de colheita adquiridas na safra 2017, sendo a razão para tal constatação o 
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tamanho das sementes do último ano, que se mostraram menor em relação as obtidas em 

2015;  

• Observou-se que o melhor óleo da safra de 2015 foi do óleo de oiticica verde (OV) e da 

safra de 2017, o óleo de oiticica verde sem epicarpo e mesocarpo (OSV2), sendo isso 

confirmado pelos valores baixos do índice de acidez (I.A.); 

• Os óleos de oiticica extraídos da safra de 2017 apresentaram qualidade superior aos óleos 

de oiticica da safra de 2015, sendo isto comprovado pelos parâmetros físico-químicos, 

principalmente o índice de acidez e a umidade, os quais apontaram os valores mais baixos 

para os óleos de 2017; 

Comportamento reológico do óleo e biodiesel de oiticica: 

• Independentemente do tipo de prensagem (hidráulica ou contínua), a reologia dos óleos de 

oiticica extraídos apresentou um comportamento de fluído newtoniano, em todas as 

temperaturas avaliadas, assemelhando-se ao petrodiesel, conforme constatado também por 

outros pesquisadores; 

• O biodiesel de oiticica também mostrou comportamento newtoniano, sendo isso favorável 

ao escoamento nos motores dos veículos; 

Composição química do óleo e biodiesel de oiticica: 

• A análise cromatográfica (GC-EM) dos ácidos graxos constituintes dos óleos de oiticica 

(OV e OSS) mostrou a mesma composição química em termos de concentração mássica 

percentual, sendo os de menor massa molecular mais expressivos no OV, enquanto os de 

maior massa molecular, como o licânico e α-eleosteárico, no OSS; 

• Mesmos constituintes de ésteres metílicos dos ácidos graxos presentes nos óleos de oiticica 

foram identificados nas amostras de biodiesel; 

Avaliação das condições de sínteses do biodiesel de oiticica com OV e OSS (safra 2015): 

• Entre todas as condições iniciais de sínteses testadas, os melhores resultados foram 

observados com a razão molar (Óleo:Álcool) - RM (1:9), a 50 °C, para ambos catalisadores 

homogêneos (NaOH e KOH) e tipo de óleo (OV e OSS); 

• Na avaliação entre os óleos, OV e OSS, o OV se mostrou mais favorável devido o I.A.; 

• Entre os óleos OV extraídos, o que melhor apresentou resultados de conversão foram com 

as sementes com idade de 6 meses e 10 meses de extraído, I.A. correspondente a 1,90 mg 

KOH/g, nas condições reacionais de RM (1:9), catalisadores NaOH e KOH, 1,5% (m/m) 



Conclusão  244 

Adriana Karla Virgolino Guimarães, Dezembro/2018 

KOH/MeOH, tempo de reação 2 h, sendo o valor máximo atingido a 32 °C com o 

catalisador KOH, 92% (m/m); 

Avaliação dos compostos químicos do óleo e sínteses do biodiesel de oiticica por TGA e das 

análises físico-químicas: 

• Os perfis das análises TGA dos óleos de oiticica da safra de 2015 evidenciaram 

decomposição térmica dos seus ácidos graxos em um único evento, bem diferente dos 

obtidos na safra de 2017, onde todos apresentaram mais de uma etapa; 

• Mediante as análises de caracterização físico-química dos óleos de 2017, dos perfis da TGA 

e do volume disponível para realizar as sínteses para obtenção do biodiesel, o óleo OSV2 

foi que atendeu a todos esses pré-requisitos; 

• Através do estudo da determinação do melhor tempo de reação e quantidade de catalisador 

realizado com cada óleo de oiticica da safa 2017, em relação ao índice de acidez dos 

mesmos, pôde-se verificar que apesar do maior índice de acidez do óleo OM, os biodieseis 

obtidos apresentaram as densidades e viscosidades cinemáticas mais baixas comparado aos 

oriundos dos outros óleos da mesma safra 2017, indicando que o I.A. elevado 

possivelmente foi decorrente de ações enzimáticas provenientes do maior contato com água 

de chuva (umidade) no período de secagem ao sol, ocasionando modificações estruturais 

apenas na cadeia hidrocarbônica dos AG´s formando AGL; 

• O tratamento do óleo por degomagem mostrou que não houve muita diferença em relação 

a conversão a ésteres entre os dois tipos, ODAH (óleo degomado com água e ácido) e ODA 

(óleo degomado com ácido), no entanto, o ODA, apresentou resultados sensivelmente 

melhores, em termos conversão e dos parâmetros físico-químicos; 

• Considerando a viscosidade do óleo de oiticica, os resultados obtidos através das sínteses 

dos biodieseis de oiticica (safra 2017) nas condições realizadas apontaram redução 

substancialmente significativas, comparados a outros trabalhos da literatura; 

Avaliação das propriedades físico-químicas, de queima, análise TGA-FTIR e estabilidade 

oxidativa: B100 e suas blendas 

• A partir dos ajustes reacionais nas condições ótimas de RM (1:9), 1,27% (m/v) de 

KOH/MeOH, 4h 15min a 32 °C obteve-se a melhor conversão, 96,1/%, determinada pela 

TGA e através dos espectros por FTIR (3D e 2D), comprovou-se a presença apenas desses 

grupos funcionais validando a técnica de TG/DTG como viável para verificação da 

conversão a biodiesel;  
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• O teste de estabilidade oxidativa do B100 indicou baixo período de indução, 0,43h, 

mostrando que o biodiesel de oiticica obtido deve ser consumido com brevidade não sendo 

favorável seu estoque devido à alta suscetibilidade a oxidação; 

•  Das análises com as blendas formuladas (B10, B20, B30, B40 e B50), a única que 

apresentou índice de acidez acima do limite foi a B50, já para as propriedades, densidade 

e viscosidade cinemática, todos os resultados se mostraram dentro do especificado pela 

ANP; 

• O ponto de fulgor para o B100 (183 °C) e B10 (58 °C) se mostrou bem superior ao limite 

especificado, a saber, 100 °C e 38 °C, evidenciando o potencial energético desses 

biocombustíveis; 

• Em contrapartida, o B100 apresentou teor de água (477,2 mg/kg), índice de acidez (0,55 

mg KOH/g) e viscosidade cinemática (8,806 mm2/s), acima dos limites de especificação 

exigidos pela ANP, sendo este último parâmetro em função dos constituintes de cadeias 

insaturadas e longas, a redução foi bastante significativa tendo em vista a elevada 

viscosidade do óleo de oiticica.  

• Contudo, pode-se concluir que as condições reacionais estudadas se mostraram viáveis 

para a produção do biodiesel de oiticica e como sugestão para futuros trabalhos, deve-se 

investigar a aplicação de antioxidantes (naturais e/ou sintéticos) para aumentar seu tempo 

de estabilidade termooxidativa; 

• Sugere-se ainda, a mistura do B100 de oiticica a outros biodieseis advindos de oleaginosas 

com composição química de ácidos graxos com menor teor de insaturados para que haja 

maior tempo de estocagem e atenda-se aos limites estabelecidos de outros parâmetros, 

como a viscosidade. 
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“Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus 

caminhos;com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra.” 

 Sl 91,11-12 
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Anexo A 

 

Certificado de Qualidade do Diesel S10 A 
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Anexo B 

B1 

Certificado do Biodiesel de Oiticica (B100) 
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B2 

Certificado da Belnda B10  

(Diesel S10 com 10% do Biodiesel de oiticica – B100) 
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B3 

Certificado do Diesel S10  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Quanto aos anjos, ele diz: "Ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos, clarões reluzentes” 

 Hb 1, 7 
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Apêndice A 

 

Comparação dos biodieseis com o óleo de oiticica verde (safra 2015) obtidos entre as razões 

molares e temperaturas estudadas, considerando os seus valores médios, desvio padrão, mínimo 

e máximo. 

 

Tabela A.1- Composição do biodiesel de oiticica verde a T= 50 °C e RM (1:6; 1:9; 1:12) com 

catalisador NaOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido 9-Hexadecenóico (Z)/ Ácido Palmitoleico*  0,03 0,06 0,00 0,10 

Ácido Hexadecanóico/ Ácido Palmítico 6,61 0,32 6,28 6,91 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/ Ácido Linoleico  2,51 0,11 2,39 2,61 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/ Ácido Oleico 11,16 0,52 10,65 11,68 

Ácido 9-Octadecenóico (E)/ Ácido Elaidico 1,01 0,05 0,97 1,07 

Ácido Octadecanóico/ Ácido Esteárico  9,18 1,56 8,11 10,97 

Ácido 9.cis.,11.trans.t,13.trans-octadecatrienóico/Ácido 

alfa-eleosteárico 
15,13 0,33 14,81 15,46 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienóico (Z,Z,Z)/ Ácido 

Linolênico* 
0,05 0,09 0,00 0,15 

Ácido (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoico/Ácido 

gama-Linolênico 
0,28 0,03 0,26 0,31 

Ácido cis-11-Eicosenóico/Ácido gondóico 0,34 0,02 0,32 0,35 

Ácido Eicosanóico/ Ácido Araquidico 0,31 0,01 0,30 0,32 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 44,78 0,38 44,41 45,16 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico 1,02 0,12 0,89 1,09 

Total  92,43 0,54 91,81 92,81 

*Traços do componente. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Tabela A.2 – Composição do biodiesel de oiticica verde a T= 65 °C e RM (1:6; 1:9; 1:12) 

com catalisador NaOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmitico  6,28 0,41 5,89 6,71 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico  2,23 0,24 2,02 2,49 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/Ácido Oleico 10,45 0,89 9,56 11,33 

Ácido 9-Octadecenoic (E)/Ácido Elaidico  0,94 0,10 0,85 1,05 

Ácido Octadecanóico/ Ácido Esteárico  7,58 0,56 7,00 8,12 

Ácido 9.cis.,11.trans.t,13.trans-octadecatrienóico/Ácido 

alfa-eleosteárico 
14,38 0,78 13,79 15,27 

Ácido (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoico/Ácido 

gama-Linolênico* 
0,09 0,15 0,00 0,26 

Ácido cis-11-Eicosenóico/Ácido gondóico 0,33 0,04 0,30 0,35 

Ácido Eicosanóico/Ácido Araquídico 0,27 0,03 0,25 0,30 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 48,89 3,53 45,28 52,33 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico 1,06 0,09 0,96 1,13 

Total  92,40 0,49 91,86 92,82 

*Traços do componente. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Tabela A.3 – Composição do biodiesel de oiticica verde a T= 80 °C e RM (1:6; 1:9; 1:12) 

com catalisador NaOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido Hexadecenóico (Z)/Ácido Palmitoleico*  0,02 0,04 0,00 0,07 

Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmitico 6,36 0,83 5,84 7,32 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico  2,22 0,22 2,02 2,45 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/Ácido Oleico 10,30 0,61 9,62 10,79 

Ácido 9-Octadecenóico (E)/Ácido Elaidico  0,94 0,09 0,86 1,03 

Ácido Octadecanóico/Ácido Esteárico  7,48 0,62 6,82 8,06 

Ácido 9.cis.,11.trans.t,13.trans-octadecatrienóico/Ácido 

alfa-eleosteárico 
14,45 1,10 13,79 15,72 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienóico (Z,Z,Z)/Ácido 

Linolênico 
0,05 0,09 0,00 0,16 

Ácido gama-Linolênico 0,19 0,02 0,17 0,21 

Ácido cis-11-Eicosenóico 0,31 0,06 0,27 0,38 

Ácido Eicosanóico/Ácido Araquidico 0,27 0,05 0,24 0,33 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 49,07 3,17 46,37 52,56 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoico 0,93 0,03 0,90 0,96 

Total  92,61 0,46 92,30 93,13 

*Traços do componente. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Tabela A.4 – Composição do biodiesel de oiticica verde RM (1:6) em diferentes T (5 0°C; 65 

°C; 80 °C) catalisador NaOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmítico  6,62 0,61 6,25 7,32 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico 2,25 0,12 2,18 2,39 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/ Ácido Oleico 10,53 0,10 10,46 10,65 

Ácido 9-Octadecenóico (E)/ Ácido Elaidico 0,94 0,03 0,92 0,97 

Ácido Octadecanóico/Ácido Esteárico  8,72 1,95 7,57 10,97 

Ácido 9.cis.,11.trans.t,13.trans-octadecatrienóico/Ácido 

alfa-eleosteárico 
14,25 0,50 13,85 14,81 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienóico (Z,Z,Z)/Ácido 

Linolênico* 
0,05 0,09 0,00 0,16 

Ácido (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoico/Ácido 

gama-Linolênico 
0,24 0,05 0,18 0,27 

Ácido cis-11-Eicosenóico/Ácido gondóico 0,30 0,03 0,27 0,32 

Ácido Eicosanóico/Ácido Araquidico 0,27 0,03 0,24 0,30 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 47,37 2,30 44,76 49,07 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico 1,03 0,11 0,90 1,10 

Total  92,57 0,22 92,39 92,81 

*Traços do componente. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Tabela A.5 – Composição do biodiesel de oiticica verde RM (1:9) em diferentes T (50 °C; 65 

°C; 80 °C) catalisador NaOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido Hexadecanóico acid/Ácido Palmítico  6,40 0,48 5,84 6,71 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico  2,34 0,28 2,02 2,52 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/Ácido Oleico/Ácido 11-

Octadecenóico 
10,70 0,94 9,62 11,33 

Ácido 9-Octadecenóico (E)/Ácido Elaidico 0,97 0,10 0,86 1,05 

Ácido Octadecanóico/Ácido Esteárico  7,68 0,75 6,82 8,12 

Ácido  9.cis.,11.trans.t,13.trans.-octadecatrienoato/Ácido 

alfa-eleosteárico 
14,72 0,81 13,79 15,27 

Ácido (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoico/Ácido 

gamma-Linolênico* 
0,16 0,16 0,00 0,31 

Ácido cis-11-Eicosenóico/Ácido gondóico 0,33 0,04 0,28 0,35 

Ácido Eicosanóico/Ácido Araquidico 0,28 0,04 0,24 0,31 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 47,67 4,24 45,16 52,56 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico 0,99 0,09 0,93 1,09 

Total  92,25 0,77 91,75 93,13 

*Traços do componente. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Tabela A.6 – Composição do biodiesel de oiticica verde RM (1:12) em diferentes T (50 °C; 

65 °C; 80 °C) catalisador NaOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido 9-Hexadecenóico (Z)/ Ácido Palmitoleico*  0,09 0,02 0,07 0,10 

Ácido Hexadecanóico/ Ácido Palmítico 6,24 0,58 5,89 6,91 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/ Ácido Linoleico  2,36 0,31 2,02 2,61 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/ Ácido Oleico/ Ácido 11-

Octadecenóico  
10,68 1,06 9,56 11,68 

Ácido 9-Octadecenóico (E)/ Ácido Elaidico 0,98 0,12 0,85 1,07 

Ácido Octadecanóico/ Ácido Esteárico  7,84 0,76 7,00 8,47 

Ácido 9.cis.,11.trans.t,13.trans-octadecatrienóico/Ácido 

alfa-eleosteárico 
14,99 1,05 13,79 15,72 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienóico (Z,Z,Z)/ Ácido 

Linolênico* 
0,05 0,09 0,00 0,15 

Ácido (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoico/Ácido 

gama-Linolênico 
0,24 0,04 0,21 0,26 

Ácido cis-11-Eicosenóico/Ácido gondóico 0,36 0,03 0,34 0,38 

Ácido Eicosanóico/Ácido Araquidico 0,30 0,04 0,25 0,33 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 47,70 4,12 44,41 52,33 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico 0,99 0,12 0,89 1,13 

Total  92,60 0,27 92,30 92,82 

*Traços do componente. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Apêndice B 

 

Comparação dos biodieseis com o óleo de oiticica seca (safra 2015) obtidos entre as razões 

molares e temperaturas estudadas, considerando os seus valores médios, desvio padrão, mínimo 

e máximo. 

 

Tabela B.1- Composição do biodiesel de oiticica seca a T= 50 °C e RM (1:6; 1:9; 1:12) com 

catalisador NaOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmítico  5,59 0,75 4,74 6,14 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico  1,89 0,17 1,73 2,06 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/Ácido Oleico 9,22 0,71 8,56 9,97 

Ácido 9-Octadecenóico (E)Ácido Elaidico 0,82 0,05 0,77 0,85 

Ácido Octadecanóico/ Ácido Esteárico  6,31 0,40 5,94 6,73 

Ácido 9.cis.,11.trans.t,13.trans-octadecatrienóico/Ácido 

alfa-eleosteárico 
12,28 0,38 12,03 12,72 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienóico (Z,Z,Z)/Ácido 

Linolênico* 
0,10 0,17 0,00 0,30 

Ácido (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoico/Ácido gama-

Linolênico 
0,36 0,12 0,27 0,49 

Ácido cis-11-Eicosenóico/Ácido gondóico 0,32 0,02 0,30 0,33 

Ácido Eicosanóico/Ácido Araquidico 0,25 0,03 0,22 0,28 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 54,69 2,02 52,70 56,74 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico 1,67 0,63 1,21 2,39 

Total  93,50 0,74 92,74 94,33 

*Traços do componente. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Tabela B.2 - Composição do biodiesel de oiticica seca a T= 65 °C e RM (1:6; 1:9; 1:12) com 

catalisador NaOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmítico  6,27 1,15 5,02 7,27 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico 2,14 0,36 1,79 2,51 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/Ácido Oleico   10,31 1,57 8,80 11,94 

Ácido 9-Octadecenóico(E)/Ácido Elaidico  0,95 0,15 0,80 1,10 

Ácido Octadecanóico/Ácido Esteárico 7,01 1,01 5,95 7,95 

Ácido 9.cis.,11.trans.t,13.trans-octadecatrienóico/Ácido 

alfa-eleosteárico 
13,03 1,39 12,22 14,63 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienóico (Z,Z,Z)/Ácido 

Linolênico* 
0,10 0,17 0,00 0,29 

Ácido (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoico/Ácido 

gama-Linolênico 
0,29 0,06 0,25 0,36 

Ácido Tricosanóico  2,96 4,63 0,28 8,30 

Ácido Eicosanóico/Ácido Araquidico 0,27 0,02 0,26 0,29 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 47,80 7,61 42,21 56,47 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico 1,26 0,29 0,93 1,49 

Total  92,40 0,86 91,86 93,40 

*Traços do componente. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
 

Tabela B.3 - Composição do biodiesel de oiticica seca a T= 80 °C e RM (1:6; 1:9; 1:12) com 

cat. NaOH 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmítico  5,53 0,80 5,05 6,45 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico 1,86 0,34 1,60 2,24 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/Ácido Oleico 8,87 1,53 7,61 10,57 

Ácido 9-Octadecenóico (E)/Ácido Elaidico  0,81 0,14 0,70 0,96 

Ácido Octadecanóico/Ácido Esttearico  6,03 1,06 5,04 7,15 

Ácido 9.cis.,11.trans.t,13.trans-octadecatrienóico/Ácido 

alfa-eleosteárico 
11,66 1,74 9,78 13,22 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienóico (Z,Z,Z)/Ácido 

Linolênico* 
0,06 0,11 0,00 0,19 

Ácido (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoico/Ácido 

gama-Linolênico 
0,27 0,07 0,23 0,35 

Ácido cis-11-Eicosenóico/Ácido gondóico 0,34 0,03 0,32 0,37 

Ácido Eicosanóico/Ácido Araquidico 0,27 0,01 0,27 0,28 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 56,50 6,01 50,12 62,06 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico 1,19 0,13 1,09 1,34 

Total  93,39 0,70 92,65 94,03 

*Traços do componente. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Tabela B.4 - Composição do biodiesel de oiticica seca RM (1:6) em  diferentes T (50 °C; 65 

°C ; 80 °C) com catalisador NaOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmítico  5,82 0,74 5,05 6,52 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico 1,91 0,19 1,74 2,12 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/ Ácido Oleico 9,25 0,90 8,42 10,20 

Ácido 9-Octadecenóico (E)/ Ácido Elaidico 0,86 0,10 0,76 0,96 

Ácido Octadecanóico/Ácido Esttearico  6,43 0,63 5,90 7,13 

Ácido 9.cis.,11.trans.t,13.trans-octadecatrienóico/Ácido 

alfa-eleosteárico 
12,07 0,13 11,97 12,22 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienóico (Z,Z,Z)/Ácido 

Linolênico* 
0,16 0,15 0,00 0,29 

Ácido (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoico/Ácido 

gama-Linolênico 
0,30 0,07 0,23 0,36 

Ácido cis-11-Eicosenóico/Ácido gondóico 2,98 4,61 0,32 8,30 

Ácido Eicosanóico/Ácido Araquidico 0,25 0,03 0,22 0,27 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 51,38 8,06 42,21 57,31 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico 1,38 0,04 1,34 1,42 

Total  92,80 0,78 91,95 93,50 

*Traços do componente. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Tabela B.5 - Composição do biodiesel de oiticica seca RM (1:9) em  diferentes T (50 °C; 65 

°C ; 80 °C) com catalisador NaOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmitico  6,17 1,09 5,09 7,27 

Ácido 9,12-Octadecadienóico/Ácido Linoleico  2,06 0,46 1,60 2,51 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/Ácido Oleico 9,84 2,17 7,61 11,94 

Ácido 9-Octadecenóico (E)/Ácido Elaidico  0,88 0,20 0,70 1,10 

Ácido Octadecanóico/Ácido Esttearico  6,57 1,46 5,04 7,95 

Ácido 9.cis.,11.trans.t,13.trans-octadecatrienóico/Ácido 

alfa-eleosteárico 
12,38 2,44 9,78 14,63 

Ácido (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoico/Ácido 

gamma-Linolênico 
0,29 0,05 0,25 0,35 

Ácido cis-11-Eicosenóico/Ácido gondóico 0,33 0,04 0,29 0,37 

Ácido Eicosanóico/Ácido  Araquidico 0,26 0,02 0,24 0,28 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 53,16 8,67 44,73 62,06 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico 1,10 0,15 0,93 1,21 

Total  92,04 1,10 91,86 94,03 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Tabela B.6 - Composição do biodiesel de oticica seca RM (1:12) em  diferentes T ( 50 °C; 65 

°C ; 80 °C) com catalisador NaOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmítico  5,40 0,92 4,74 6,45 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico  1,92 0,28 1,73 2,24 

Ácido 9-Octadecenóico (E)Ácido Elaidico 9,31 1,10 8,56 10,57 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/Ácido Oleico 0,84 0,10 0,77 0,96 

Ácido Octadecanóico/ Ácido Esteárico  6,35 0,70 5,94 7,15 

Ácido 9.cis.,11.trans.t,13.trans-octadecatrienóico/Ácido 

alfa-eleosteárico 
12,52 0,61 12,09 13,22 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienóico (Z,Z,Z)/Ácido 

Linolênico* 
0,10 0,17 0,00 0,30 

Ácido (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoico/Ácido 

gama-Linolênico 
0,33 0,14 0,24 0,49 

Ácido cis-11-Eicosenóico/Ácido gondóico 0,31 0,03 0,28 0,34 

Ácido Eicosanóico/Ácido Araquidico 0,28 0,01 0,27 0,29 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 54,44 3,75 50,12 56,74 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico 1,66 0,67 1,09 2,39 

Total  93,46 0,84 92,65 94,33 

*Traços do componente. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Apêndice C 

 

Comparação dos biodieseis com o óleo de oiticica verde (safra 2015) obtidos entre as razões 

molares e temperaturas estudadas, considerando os seus valores médios, desvio padrão, mínimo 

e máximo. 

 

Tabela C.1- Composição do biodiesel de oticica verde a T= 50 °C e RM (1:6, 1:9, 1:12) com 

catalisador KOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmitico  5,52 0,56 4,87 5,86 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico  2,57 0,56 1,93 2,93 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/Ácido Oleico   10,00 0,40 9,54 10,27 

Ácido 9-Octadecenóico (E)/Ácido Elaidico  1,50 0,05 1,47 1,56 

Ácido Octadecanóico/Ácido Esteárico 8,32 0,29 8,00 8,54 

Ácido 9.cis.,11.trans.t,13.trans-octadecatrienóico/Ácido 

alfa-eleosteárico 
15,45 0,53 14,86 15,89 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienóico (Z,Z,Z)/Ácido 

Linolênico   
0,61 0,22 0,44 0,86 

Ácido cis-11-Eicosenóico/Ácido gondóico 0,53 0,16 0,41 0,71 

Ácido cis-5,8,11-Eicosatrienóico* 0,05 0,08 0,00 0,14 

Ácido Eicosanóico/Ácido Araquidico 0,51 0,10 0,41 0,61 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 39,08 2,22 37,76 41,64 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico/Ácido 

timnodónico 
5,77 1,23 4,40 6,78 

Total  89,93 1,13 88,72 90,96 

*Traços do componente. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Tabela C.2- Composição do biodiesel de oticica verde a T= 65 °C e RM (1:6, 1:9, 1:12) com 

catalisador KOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmitico  5,99 0,13 5,84 6,07 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico  2,99 0,12 2,87 3,10 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/Ácido Oleico   10,49 0,27 10,18 10,67 

Ácido 9-Octadecenóico (E)/Ácido Elaidico  1,48 0,06 1,41 1,52 

Ácido Octadecanóico/Ácido Esteárico 8,59 0,10 8,47 8,65 

Ácido  9.cis.,11.trans.t,13.trans.-octadecatrienoato/Ácido 

alfa-eleosteárico 
15,65 0,65 14,91 16,12 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienóico (Z,Z,Z)/Ácido 

Linolênico   
0,56 0,12 0,47 0,69 

Ácido cis-11-Eicosenóico/Ácido gondóico 0,57 0,14 0,46 0,72 

Ácido Eicosanóico/Ácido Araquidico 0,54 0,08 0,49 0,63 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 37,69 0,65 37,03 38,32 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico/Ácido 

timnodónico 
5,60 1,01 4,64 6,65 

Total  90,14 0,32 89,83 90,47 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Tabela C.3- Composição do biodiesel de oticica verde a T= 80 °C e RM (1:6, 1:9, 1:12) com 

catalisador KOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmitico  6,81 1,3308 7,63 8,35 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico  2,68 0,3444 10,55 2,90 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/Ácido Oleico   10,93 0,4646 1,30 11,45 

Ácido 9-Octadecenóico (E)/Ácido Elaidico  1,38 0,0737 8,10 1,44 

Ácido Octadecanóico/Ácido Esteárico 8,50 0,3539 13,56 8,78 

Ácido  9.cis.,11.trans.t,13.trans.-octadecatrienoato/Ácido 

alfa-eleosteárico 
15,51 1,6889 0,30 16,51 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienóico (Z,Z,Z)/Ácido 

Linolênico   
0,34 0,0529 0,00 0,40 

Ácido cis-11-Eicosenóico/Ácido gondóico 0,32 0,2801 0,00 0,49 

Ácido Eicosanóico/Ácido Araquidico 0,31 0,2685 39,55 0,47 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 40,84 1,2950 1,93 42,14 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico/Ácido 

timnodónico 
2,07 0,1778 97,85 2,27 

Total  89,70 0,63 89,00 90,24 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Tabela C.4- Composição do biodiesel de oticica verde RM (1:6) em  diferentes T ( 50 °C, 65 

°C, 80 °C)  com catalisador KOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmitico  5,58 0,63 4,87 6,04 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico  2,55 0,54 1,93 2,87 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/Ácido Oleico   10,09 0,51 9,54 10,55 

Ácido 9-Octadecenóico (E)/Ácido Elaidico  1,44 0,03 1,41 1,47 

Ácido Octadecanóico/Ácido Esteárico 8,42 0,39 8,00 8,78 

Ácido 9.cis.,11.trans.t,13.trans-octadecatrienóico/Ácido 

alfa-eleosteárico 
16,01 0,46 15,61 16,51 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienóico (Z,Z,Z)/Ácido 

Linolênico   
0,43 0,10 0,32 0,52 

Ácido cis-11-Eicosenóico/Ácido gondóico 0,45 0,04 0,41 0,49 

Ácido Eicosanóico/Ácido Araquidico 0,45 0,04 0,41 0,49 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 39,41 2,31 37,03 41,64 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico/Ácido 

timnodónico 
4,35 2,32 2,01 6,65 

Total  89,19 0,58 88,72 89,83 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Tabela C.5 - Composição do biodiesel de oticica verde RM (1:9) em  diferentes T ( 50 °C, 65 

°C, 80 °C) com catalisador KOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmitico  5,98 0,13 5,83 6,07 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico  2,95 0,13 2,86 3,10 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/Ácido Oleico   10,57 0,27 10,27 10,80 

Ácido 9-Octadecenóico (E)/Ácido Elaidico  1,46 0,05 1,41 1,50 

Ácido Octadecanóico/Ácido Esteárico 8,56 0,12 8,43 8,65 

Ácido  9.cis.,11.trans.t,13.trans.-octadecatrienoato/Ácido 

alfa-eleosteárico 
15,75 0,78 14,91 16,46 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienóico (Z,Z,Z)/Ácido 

Linolênico   
0,51 0,20 0,30 0,69 

Ácido cis-11-Eicosenóico/Ácido gondóico 0,40 0,37 0,00 0,72 

Ácido cis-5,8,11-Eicosatrienóico 0,21 0,25 0,00 0,48 

Ácido Eicosanóico/Ácido Araquidico 0,54 0,08 0,47 0,63 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 38,77 1,78 37,73 40,83 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico/Ácido 

timnodónico 
4,74 2,51 1,93 6,78 

Total  90,44 0,45 90,13 90,96 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Tabela C.6 - Composição do biodiesel de oticica verde RM (1:12) em diferentes T ( 50 °C, 65 

°C, 80 °C) com catalisador KOH. 

FAME (Nomenclatura IUPAC/Nome comum) Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Ácido Hexadecanóico/Ácido Palmitico  6,75 1,39 5,86 8,35 

Ácido 9,12-Octadecadienóico (Z,Z)/Ácido Linoleico  2,74 0,40 2,28 3,01 

Ácido 9-Octadecenóico (Z)/Ácido Oleico   10,77 0,63 10,20 11,45 

Ácido 9-Octadecenóico (E)/Ácido Elaidico  1,46 0,14 1,30 1,56 

Ácido Octadecanóico/Ácido Esteárico 8,43 0,29 8,10 8,64 

Ácido  9.cis.,11.trans.t,13.trans.-octadecatrienoato/Ácido 

alfa-eleosteárico 
14,85 1,28 13,56 16,12 

Ácido 9,12,15-Octadecatrienóico (Z,Z,Z)/Ácido 

Linolênico   
0,58 0,25 0,40 0,86 

Ácido cis-11-Eicosenóico/Ácido gondóico 0,41 0,37 0,00 0,71 

Ácido Eicosanóico/Ácido Araquidico 0,37 0,33 0,00 0,61 

Ácido 4-ceto, octadecatrienóico/Ácido licânico 39,43 2,36 37,84 42,14 

Ácido cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenóico/Ácido 

timnodónico 
4,35 1,95 2,27 6,14 

Total  90,14 0,31 89,85 90,47 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Apêndice D 

 

Curvas de Estabilidade Oxidadtiva do Biodiesel de Oiticica Analisada por Rancimat. 

 

- Síntese A 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura D1 – Biodiesel de oiticica com OSV2 obtido na Síntese A em duas etapas de reação de 

transesterificação: 1T (a) e 2T (b). 

  



Apêndice  293 

Adriana Karla Virgolino Guimarães, Dezembro/2018,       

 

- Síntese B 

 
(a) 

 
(b) 

Figura D2 – Biodiesel de oiticica com OSV2 degomado (ODA) obtido na Síntese B em duas 

etapas de reação de transesterificação: 1T (a) e 2T (b). 

 

- Síntese C 

 

Figura D3 – Biodiesel de oiticica com OSV2 obtido na Síntese C em duas etapas de reação de 

transesterificação: 2T. 


