
RESUMO 
 

Título: Síntese de biodiesel etílico a partir do óleo de Tungue (Aleurites fordii) 
Autor: Jacqueline Kautz 

Orientador: Profa. Dra. Rosilene Maria Clementin 

 
No presente trabalho foi investigada a metodologia para síntese de biodiesel 

de tungue utilizando a adição de H2SO4 on pot ao sistema reacional após a reação 

de transesterificação. A adição de ácido visa à neutralização do catalisador e a 

quebra dos sabões formados na reação, melhorando assim a separação do 

biodiesel do glicerol. A seguir os ácidos graxos livres presentes no biodiesel foram 

esterificados utilizando uma razão molar álcool: ácido graxo de 60:1 e 80:1 e 5 e 

10% em massa de H2SO4 

 

em relação ao ácido graxo. Observou-se que os 

resultados mais satisfatórios foram obtidos utilizando a razão molar 60:1 e 5% de 

catalisador. A quantidade de sabão formado no meio reacional foi dependente da 

concentração do catalisador básica utilizado, variando de 2,50%  a 10,09% para 

uma variação de base de 1 a 2%. Avaliou-se também parâmetros de qualidade do 

biodiesel, como índice de acidez, glicerina livre e total, teor de sódio, viscosidade e 

estabilidade oxidativa. Em relação a estes parâmetros o biodiesel produzido 

encontra-se dentro das normas estabelecidas pela ANP apenas quanto à glicerina 

livre e total e teor de sódio.  
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ABSTRACT 
 

Title: Synthesis of ethyl biodiesel starting from the oil of Tung (Aleurites fordii) 
Author: Jacqueline Kautz 

Advisor: Prof. Dr. Rosilene Maria Clementin 

 
In the present work the methodology was investigated a methodology for the 

synthesis of biodiesel from tung with addition of H2SO4 on pot to the reaction system 

after the transesterification reaction. The addition of acid is aimed to neutralize the 

catalyst and break down the soaps formed in the reaction, improving the separation 

of the biodiesel from the glycerol. To follow the free fatty acids they are esterified 

using a molar ratio alcohol: fatty acid of 60:1 and 80:1 and 5 and 10% mass of 

H2SO4

 

 in relation to the fatty acid. The most satisfactory results were obtained using 

the molar ratio 60:1 and 5% of catalyst. The amount of soap formed in the middle 

reactional was dependent of the concentration of the basic catalyst used, varying 

from 2,50% to 10,09% to a variation of base from 1 to 2%. Also, quality parameters 

of the biodiesel, such as acidity index, free and total glycerin, sodium content, 

viscosity and oxidative stability were evaluated. Regarding these parameters the 

biodiesel obtained is within the standards established for ANP as well as for the free 

and total glycerin and sodium content. 
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1- INTRODUÇÃO 
 
 A atual variação nas fontes de energia não renováveis, e o aumento de 

problemas ambientais, tem feito com que mais pesquisas sejam desenvolvidas 

buscando o domínio de tecnologia para a produção de combustíveis alternativos, 

não só sustentáveis mas também de baixo impacto ambiental. Assim, para países 

em desenvolvimento, combustíveis, como álcool, óleos vegetais, biomassa e biogás, 

vêm se tornando bastante importantes. Alguns destes combustíveis podem ser 

utilizados diretamente, enquanto outros necessitam de transformações antes de seu 

uso, como substitutos aos combustíveis convencionais1

          O governo brasileiro tem investido há vários anos em programas que visam o 

desenvolvimento de energias renováveis. Um destes programas, corresponde ao  

Programa Nacional do Álcool (Pró-Álcool), criado em 14 de novembro de 1975 pelo 

decreto n° 76.593, onde se regularizou o uso do etanol anidro, oriundo da cana-de-

açúcar, como combustível voltado ao atendimento das necessidades do mercado 

interno no abastecimento de veículos automotivos

.  

2

          Atualmente, a Comissão de Energia Nacional  propõem o processo de 

transesterificação, também conhecido como alcoolise, de vários óleos vegetais como 

uma alternativa tecnológica na produção de bicombustíveis

.  

3

          O Programa Brasileiro de Biocombustíveis, lançado em 2002, teve como 

objetivo viabilizar a utilização do biodiesel, procurando resolver questões como 

abastecimento de energia, inclusão social através da geração de emprego e renda, 

redução da emissão de poluentes e da dependência de importações de petróleo, 

abrangendo, portanto, aspectos  sociais, ambientais e econômicos

.  

4. 

          A introdução do biodiesel na matriz energética brasileira, ocorreu através da 

Lei  11.097, de 13 de Janeiro de 2005, tendo sido fixado em 2% em volume, o 

percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado 

ao consumidor final, em todo o  território nacional. O prazo para aplicação é de oito 

anos, após a publicação desta Lei

  

5.   Várias resoluções foram editadas a partir desta 

e, em janeiro de 2010, o percentual adotado foi de 5%6

          Por definição da ASTM (American Society for Testing and Materials), o 

biodiesel é uma mistura de alquil éster de ácido graxo oriundo de óleo vegetal ou 

gordura animal que pode ser utilizado puro ou misturado ao diesel, é um combustível 

. 
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limpo, originário de fontes renováveis, alternativo ao diesel. É obtido a partir da 

reação de transesterificação do óleo vegetal ou gordura animal, com álcool de 

cadeia curta na presença de catalisador. Ao final deste processo, dois produtos são 

obtidos: biodiesel e glicerol. Os ácidos graxos do biodiesel podem variar 

dependendo da matéria prima utilizada7

          Biocombustíveis podem ser obtidos a partir de diversos processos, como: 

formação de microemulsão, craqueamento de óleos, esterificação e 

transesterificação de óleos ou gorduras, sendo que a transesterificação (ou 

alcoolise) é o processo mais utilizado.  

. 

          A transesterificação é o processo no qual o óleo ou a gordura reagem com 

álcool, para formar éster e glicerol. Devido à reação ser reversível, um excesso de 

álcool se faz necessário para deslocar o equilíbrio para a formação dos produtos8. 

Além de ser compatível com o diesel de petróleo em praticamente todas as suas 

propriedades, apresenta vantagens adicionais em comparação ao combustível fóssil, 

tais como: (I) É derivado de matérias-primas renováveis de ocorrência natural, 

reduzindo assim a dependência sobre os derivados do petróleo e preservando as 

suas reservas; (II) É biodegradável; (III) Reduz os principais poluentes presentes nos 

gases de emissões (com exceção dos óxidos de nitrogênio, NOx); (IV) Possui um 

alto ponto de fulgor, o que lhe confere manuseio e armazenamento mais seguro; (V) 

Apresenta excelente lubricidade, fato que vem ganhando importância com o advento 

do petrodiesel de baixo teor de enxofre, cuja lubricidade é parcialmente perdida 

durante o processo de produção. A lubricidade ideal deste combustível pode ser 

restaurada através da adição de baixos teores de biodiesel (1-2%)9

          Inúmeras sementes oleaginosas podem ser utilizadas para a produção de 

biodiesel, assim a importância de pesquisas para a produção de biodiesel reside no 

fato que o processo depende da matéria prima utilizada

.  

9

 

.  
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2- REFERÊNCIAL TEÓRICO  
 
         O Brasil pela sua imensa extensão territorial, associada às excelentes 

condições climáticas, é considerado um país, por excelência, para a exploração da 

biomassa para fins alimentícios, químicos e energéticos. 
          Estudos divulgados pelo NBB (National Biodiesel Board), órgão que se ocupa 

com a implementação do biodiesel nos Estados Unidos, colocam o Brasil em 

condições de liderar a produção mundial de biodiesel, promovendo a substituição de 

pelo menos, 60% da demanda mundial atuais de óleo diesel mineral10

          No campo das oleaginosas, as matérias primas potenciais para a produção de 

óleo vegetal, são bastante diversificadas, podendo cada região investir na produção 

de biodiesel, empregando as oleaginosas locais de maior abundancia, conforme a 

Figura 1

.  

11

 

.  

 

 
Figura 1- Distribuição regional das oleaginosas no Brasil. 

FONTE: A INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS E O BIODIESEL NO BRASIL. Márcio Nappo 
Coordenador de Economia e Estatística – ABIOVE 
 
 

         Com o intuito de proteger o meio ambiente e a preocupação com o uso continuo 

de combustíveis convencionais, fica claro a necessidade de desenvolver um 

combustível alternativo que possa diminuir a continua dependência em relação ao 

petróleo. Dentre seus derivados, o diesel, por exemplo, é largamente utilizado no 

transporte, agricultura, setores comerciais, domésticos, e industriais para a geração 
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de energia mecânica. No entanto, a substituição, mesmo que parcial deste 

combustível, por um combustível alternativo, trás um impacto significativo na 

economia e no meio ambiente. Dos combustíveis alternativos conhecidos, o 

biodiesel obtido a partir de óleos vegetais, mostrou expectativas positivas como uma 

alternativa eco-amigável para a substituição parcial de combustíveis como o diesel1

          O fato de óleos vegetais, gorduras animais e seus derivados alquil ésteres 

serem combustíveis adequados para motores do ciclo diesel demonstra que deve 

haver alguma similaridade entre o diesel de petróleo e algum de seus componentes. 

A propriedade combustível que melhor demonstra esta compatibilidade é o número 

de cetano. Além da qualidade de injeção expressa pelo número de cetano, muitas 

outras propriedades são igualmente importantes para demonstrar a adequação do 

biodiesel como combustível alternativo. O calor de combustão, o ponto de fluidez, a 

viscosidade cinemática, a estabilidade a oxidação e a lubricidade figuram entre as 

mais importantes dentre estas propriedades. No entanto, os óleos vegetais e 

gorduras animais apresentam alta viscosidade, e devido a isso, eles devem ser 

convertidos a monoalquil ésteres, biodiesel, que apresentam uma viscosidade 

cinemática muito mais próxima daquela do diesel de petróleo

.  

5

          Quatro métodos foram investigados para reduzir a alta viscosidade de óleos 

vegetais, e assim permitir o seu uso em motores diesel sem problemas operacionais,       

como a formação de incrustações e depósitos. Dentre os métodos pode-se citar: o 

uso de misturas binárias com petrodiesel, pirólise, microemulsão (ou mistura co-

solvente) e transesterificação. No entanto a transesterificação é o método mais 

conhecido e utilizado e apenas esta leva a produtos denominados biodiesel (ésteres 

alquílicos de óleos e gorduras)

.  

5

 

.  

2.1- Métodos para obtenção de biocombustíveis  
 

2.1.1- Microemulsão  

 

          A microemulsão é uma dispersão coloidal onde as microestruturas 

apresentam um tamanho entre 1-50 nm. São formadas espontaneamente por dois 

líquidos imiscíveis sendo um ou mais iônico ou anfifílico não iônico. Podendo 
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melhorar as características do spray pela vaporização explosiva de constituintes de 

baixo ponto de ebulição presentes nas micelas12

          Quando se faz o uso de microemulsão, a melhoria nos padrões de spray 

durante a combustão é observada, no entanto ocorre uma diminuição no número de 

cetano

. 

13. Para a formação de microemulsões, solventes como metanol, etanol e 1-

butanol foram investigados14

 

.  

2.1.2- Pirólise ou Craqueamento Térmico 

           

          A pirólise dos óleos vegetais tem sido investigada a mais de 100 anos, 

especialmente em áreas onde existem depósitos de petróleo. A pirólise ou 

craqueamento térmico é a conversão de uma substância em outra por meio de 

aquecimento ou por aquecimento com a ajuda de um catalisador. Este aquecimento 

ocorre na ausência de ar ou oxigênio e leva a quebra de ligações químicas gerando 

moléculas de menor peso molecular14

          Quimicamente a pirólise apresenta dificuldades na sua caracterização, devido 

à variedade de caminhos de reação e a variedade de produtos reacionais que 

podem ser obtidos. Os materiais utilizados no processo de pirólise podem ser óleos 

vegetais, gorduras animais, ácidos graxos naturais e ésteres metílicos de ácidos 

graxos.  A primeira pirólise de óleo vegetal ocorreu na tentativa de sintetizar petróleo 

a partir de óleo vegetal.  Em 1947 foi realizado o craqueamento térmico do óleo de 

tungue em grande escala. O óleo de tungue refinado foi primeiramente saponificado 

e craqueado, produzindo diesel e pequenas quantidades de gasolina e querosene.  

Dos 68 kg de sabão, provenientes da saponificação do óleo de tungue produziram 

50 litros do óleo cru

.  

12

          Quando se faz o uso de pirólise ou craqueamento térmico observa-se uma 

maior semelhança química dos produtos em relação aos derivados de petróleo como 

gasolina e diesel. No entanto o uso intensivo de energia no processo resulta em 

altos custos de produção

.  

13

 

.  

2.1.3- Transesterificação 

 

A reação de transesterificação também pode ser chamada de alcoólise, onde 

o óleo ou gordura reage com álcool para formar ésteres e glicerol12. Este processo 



 

 

6 

 

foi utilizado para reduzir a alta viscosidade dos triglicerídeos15

 

. A reação de 

transesterificação é representada pela equação geral no Esquema 1. 

 

 
           Esquema 1- Equação geral da reação de transesterificação. 
 
 
         Se metanol ou o etanol são utilizados como agentes transesterificantes, este 

processo é denominado de metanólise ou etanólise do triglicerídeo. A reação de 

transesterificação é uma reação reversível que ocorre ao misturar-se os reagentes, 

óleo e álcool, e um catalisador, um ácido forte ou base forte16

          Após o processo de transesterificação os produtos obtidos na forma de uma 

mistura de ésteres, glicerol, catalisador, triglicerídeos, diglicerídeos e 

monoglicerídeos, onde a camada de glicerol se decanta no fundo do recipiente da 

reação

.  

17

          Além da quantidade de álcool utilizada, outros fatores afetam a reação de 

transesterificação. Quando o óleo ou a gordura apresentarem altas concentrações 

de ácidos graxos livres ou água, a aplicação do catalisador básico deve ser evitada, 

para que não ocorra a formação de sabão, já que a água pode hidrolisar o 

triglicerídeo, formando assim mais ácidos graxos livres. Tanto a saponificação 

quanto a hidrólise são reações indesejáveis, pois reduzem o rendimento do 

biodiesel. Nestes casos, o pré-tratamento do óleo deve ser realizado, com o objetivo 

de diminuir os ácidos presentes e inibir a saponificação

. Sabe-se também, que as etapas de reação são reversíveis, por isso se faz 

necessário à utilização de um excesso de álcool a fim de deslocar o equilíbrio da 

reação para os produtos conforme Esquema 1.  

18

          Quando se faz o uso da transesterificação algumas vantagens podem ser 

evidenciadas, tais como alto número de cetano, baixas emissões e alta eficiência na 

combustão. No entanto algumas desvantagens também são evidenciadas, tais como 

disposição de subprodutos, como glicerol e água

.  

13.  
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          Inúmeras variáveis afetam o rendimento do éster durante a reação de 

transesterificação, destas destacam-se a razão molar do álcool para o óleo vegetal, 

a temperatura, o tempo reacional, a quantidade de água e o catalisador19

 
.  

2.2- Catalisadores utilizados na produção de biodiesel 
 
           Os catalisadores utilizados para sintetizar biodiesel são classificados em 

ácidos, básicos ou enzimáticos. A transesterificação catalisada por base é muito 

mais rápida quando comparada com a transesterificação catalisada por ácido12. Os 

catalisadores básicos mais comumente utilizados incluem o hidróxido de sódio, 

metóxido de sódio e hidróxido de potássio. Já o ácido sulfúrico, ácido hidroclorídrico 

e ácido sulfônico, são preferidos como catalisadores ácidos. Entre os catalisadores 

heterogêneos, incluem-se as enzimas, silicatos de titânio e metais alcalinos 

terrosos19

          As quantidades de ácidos graxos livres presentes na matéria prima são a 

chave para determinar a viabilidade de transesterificação do óleo vegetal. Para que 

se empregue a catálise básica, valores inferiores a 5% de ácidos graxos livres são 

necessários, já que a alta acidez do óleo leva a baixa eficiência na conversão e a 

formação de sabão. Já quando a quantidade de ácidos graxos livres for superior a 

5%, a catálise ácida é requerida

.  

20

 

.  

2.2.1- Catálise Homogênea 

 

2.2.1.1- Catálise Ácida  

           
          A catálise ácida possui algumas diferenças em relação à catálise básica, já 

que condições mais drásticas são requeridas, tais como altas temperaturas e maior 

tempo reacional21

          O Esquema 2 descreve a sequência de reações envolvidas na 

transesterificação por catálise ácida. A protonação do grupo carboxila do triglicerídeo 

leva a formação do íon oxônio, que tendo sua eletrofilicidade aumentada sofre 

facilmente o ataque nucleofílico do álcool produzindo um intermediário tetraédrico. 

Este intermediário se decompõe em diglicerídeo e uma nova molécula de éster 

.  



 

 

8 

 

(biodiesel) regenerando o catalisador. Estas etapas se repetem até a completa 

conversão do triglicerídeo original em glicerol e biodiesel20

               

. 

 
Esquema 2- Transesterificação de triglicerídeos catalisada por ácido em metanol.  
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          Em relação à concentração de catalisador ácido utilizado na transesterificação, 

observou-se que a velocidade da reação pode ser aumentada com o aumento da 

concentração deste. Normalmente a concentração de catalisador ácido utilizada em 

reações de transesterificação variam entre 1% e 5% na maioria dos estudos 

acadêmicos que utilizam ácido sulfúrico. Canakci e Van Gerpen realizaram um 

estudo utilizando 1%, 3% e 5% de ácido sulfúrico nas reações de transesterificação 

com metanol. Neste estudo observou-se que com o aumento da quantidade de 

catalisador de 1% para 5%, ocorreu o aumento do rendimento da reação de 72,7% 

para 95,0%22

          A transesterificação homogênea catalisada por ácido não é um processo 

muito utilizado, além de ser aproximadamente 4000 vezes mais lenta quando 

comparada com a transesterificação homogênea catalisada por base. De fato, os 

catalisadores ácidos podem ser simultaneamente catalisadores tanto na 

esterificação quanto na transesterificação

. 

23

          Martín e colaboradores realizaram um estudo utilizando óleo de girassol não 

refinado de baixo custo e alto teor de ácido graxo livre, entre 5% e 7%, para 

determinar a cinética de esterificação de ácidos graxos livres em função do índice de 

acidez. Neste estudo foi utilizado como catalisador H

. 

2SO4, nas concentrações de 

5% e 10%, na razão molar álcool: ácido graxo 10:1 a 114:1, nas temperaturas 30ºC 

a 60ºC. Determinou-se assim, o percentual de ácido graxo livre no óleo para 

posterior determinação da melhor relação álcool/catalisador a ser utilizado no 

processo de pré-tratamento da matéria prima. Observou-se que os ácidos graxos 

livres do óleo de girassol podem ser efetivamente esterificados com metanol, 

utilizando 5% de ácido sulfúrico, com razão molar de 60:1, a 60°C e agitação em 

torno de 250 rpm24

 
.  

2.2.1.2- Catálise Básica  

 

          Dentre os catalisadores homogêneos básicos utilizados na síntese de 

biodiesel destacam-se os hidróxidos e os metóxidos de sódio e potássio. 

          A transesterificação catalisada por base é bastante utilizada devido algumas 

razões, como: baixas temperaturas e pressões requeridas, altas conversões que 

podem ser obtida, conversões direta sem passos intermediários. A transesterificação 

catalisada por base ocorre mais rapidamente quando comparada a 
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transesterificação catalisada por ácido, e é mais utilizada comercialmente. Baixa 

quantidade de ácido graxo livre é requerida para a transesterificação catalisada por 

base20

          O mecanismo de transesterificação catalisado por base foi descrito por 

Meher

.  

20 e colaboradores. A primeira etapa envolve a formação do íon alcóxido e o 

posterior ataque ao carbono da carbonila na molécula do triglicerídeo, resultando na 

formação de um intermediário tetraédrico aniônico. A protonação deste intermediário 

pelo álcool do meio produz mais um íon alcóxido na segunda etapa. Numa última 

etapa a decomposição do intermediário tetraédrico dá origem a um éster e a um 

diglicerídeo, conforme o Esquema 320. Este processo se repete até a conversão de 

todos os glicerídeos a ésteres alquílicos.  
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Esquema 3- Transesterificação de triglicerídeos catalisada por base. 
 
 

         Metóxido de sódio e metóxido de potássio são catalisadores homogêneos 

melhores que os seus respectivos hidróxidos, em relação ao rendimento, pois não 

há formação de água na reação. Segundo Vicente e colaboradores, a comparação 

de hidróxido de sódio com hidróxido de potássio, leva a um diferencial em termos de 

rendimento. Utilizando hidróxido de sódio, o rendimento obtido foi 85,9%, e 

utilizando hidróxido de potássio, o rendimento obtido foi 91,67%. No entanto, a 

purificação do éster foi similar em ambos catalisadores25.             
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          Na catálise básica, o álcool utilizado deve ser anidro, para evitar a 

saponificação que reduz o rendimento da reação além de dificultar a separação do 

éster do glicerol.   

          Para a aplicação da catálise básica, deve se levar em consideração à 

quantidade de ácido graxo livre presente. Quando este for superior a 5%, deve-se 

evitar a aplicação da catálise básica, já que com a mesma, os ácidos graxos livres 

reagem com o catalisador formando sabão e água e os sabões formados inibem a 

separação do glicerol do éster metílico contribuindo para a formação de emulsões. A 

reação de saponificação pode ser observada no Esquema 4.  Devido às dificuldades 

existentes quando a quantidade de ácidos graxos livres for superior a 5%, ocorre à 

necessidade da introdução de um catalisador ácido, como o ácido sulfúrico, na 

síntese de biodiesel18

 

.   

 

 
Esquema 4- Reação de formação de sabão de ácidos graxos livres com catalisador alcalino. 
 
 

          Parlak e colaboradores realizaram um estudo com óleo de tabaco, comparando 

os catalisadores hidróxido de sódio (NaOH) e hidróxido de potássio (KOH) e 

utilizando metanol como solvente na transesterificação. Neste estudo alguns 

parâmetros como viscosidade cinemática, tempo reacional e rendimento do biodiesel 

foram observados. Variáveis como temperatura a 40°C, 50°C e 60°C, razão molar 

1:4, 1:5, 1:6 e 1:10 além da concentração do catalisador em 0,5%;  1% e 1,5% de 

KOH e NaOH também foram pesquisadas26

          Em relação ao rendimento do éster metílico de tabaco, observou-se que a 

máxima quantidade de éster foi obtida, quando se empregava 1% de KOH com a 

razão molar óleo/ álcool 1:10  variando a  temperatura entre 40°C e 50°C. Por outro 

lado, o menor rendimento do éster foi obtido quando se utilizava 1,5% de KOH, a 

60°C com a razão molar óleo/álcool 1:4. Em relação ao NaOH, observou-se que o 

máximo rendimento foi obtido utilizando 0,5% do mesmo,  com a razão molar óleo/ 

álcool 1:10 a 50°C. Já o menor rendimento observado em relação ao NaOH, foi o 

mesmo que o KOH,  com exceção da temperatura que foi de 50°C. Em relação ao 

.  
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tempo reacional, observou-se que o rendimento em 98% do éster foi alcançado 

depois de 5 minutos independente do catalisador utilizado. O rendimento do éster 

aumentou em 1,92% e 2,97% comparando com a quantidade obtida em 5 minutos 

de reação para KOH e NaOH, respectivamente. Isto indica que o tempo reacional na 

transesterificação é necessário para otimizar a mesma, devido a alta eficiência na 

conversão que é obtida dentro de curtos tempos reacionais26

          Santos e colaboradores realizaram o estudo da transesterificação do óleo de 

terminalia catappa (castanhola), utilizando catalisadores convencionais como 

hidróxido de sódio (NaOH) e etóxido de sódio (CH

.  

3CH2ONa) e metanol (CH3OH) 

como solvente, na razão molar álcool:óleo: catalisador 6:1:0,2, variando o tempo de 

1 a 4 horas27

          Observou-se neste estudo que em curto tempo de reação os íons alcóxidos 

são catalisadores mais eficientes que os íons hidróxidos, embora do ponto de vista 

químico, as espécies ativas em ambos sistemas são os íons metóxidos formados em 

virtude do grande excesso de metanol utilizado. No entanto a diferença mais 

significativa nestes sistemas catalíticos é detectada quando o catalisador hidróxido é 

utilizado, pois moléculas de água são produzidas durante a formação das espécies 

ativas, como resultado das reações paralelas de hidrólise e saponificação que 

ocorrem e isto podem vir a diminuir o rendimento do éster nas primeiras horas de 

reação

.   

27

          A influência da presença de ácidos graxos livres e água também foram 

estudadas quando se utilizava a catálise básica, como na transesterificação de sebo 

bovino. Quando o catalisador utilizado foi o hidróxido de sódio, observou-se que o 

rendimento do éster metílico do sebo bovino foi alto. Quando 0,6% de ácidos graxos 

livres foram adicionados, o rendimento do éster metílico do sebo bovino foi mais 

baixo, menor que 5%, com qualquer nível de água adicionada. Os produtos foram 

sólidos a temperatura ambiente, similares ao sebo bovino original

.  

20

          Quando se adiciona 0,9% de água, sem adicionar ácidos graxos livres, o 

rendimento foi aproximadamente 17%. Se baixas quantidades de sebo bovino ou 

óleo vegetal com altas concentrações de ácidos graxos livres são utilizadas para 

sintetizar biodiesel, eles devem ser refinados por saponificação usando uma solução 

de hidróxido de sódio para remover os ácidos graxos livres

.          

20

          Realizou-se um estudo comparando os catalisadores hidróxido de sódio e 

metóxido de sódio e observou-se que o hidróxido de sódio foi significantemente 

.          
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melhor que o metóxido de sódio. O catalisador hidróxido de sódio e metóxido de 

sódio alcançaram a maior atividade a 0,3% e 0,5% respectivamente, referente a 

massa de sebo bovino. O metóxido de sódio causa a formação de vários 

subprodutos, principalmente sal de sódio, que é considerado um desperdício. Além 

disso, uma alta qualidade do óleo é requerida nesta catálise20

          Na aplicação da catálise básica utilizando catalisadores como NaOH e KOH, 

algumas vantagens destacam-se, tais como alta atividade catalítica, baixo custo, 

cinética favorável e modestas condições operacionais. No entanto, também 

evidenciam-se algumas desvantagens tais como baixa concentração de ácidos 

graxos livres, saponificação, formação de emulsões e maior desperdício de água 

para a purificação

. Observando a 

catálise homogênea ácida e básica, evidenciou-se algumas vantagens e 

desvantagens para ambos os processos.  

28,29

          Já na aplicação da catálise ácida utilizando o catalisador ácido sulfúrico 

algumas vantagens destacam-se, tais como esterificação e transesterificação 

simultânea e a não formação de sabão. No entanto, também evidenciam-se algumas 

desvantagens tais como corrosão de equipamentos, maior desperdício na 

neutralização, altas temperaturas reacionais, longos tempos reacionais e baixa 

atividade catalítica

.  

28,30

 

.  

2.2.2- Catálise Heterogênea  

           
          Devido os inúmeros problemas existentes com a aplicação da catálise 

homogênea, tais como formação de sabão e difícil separação das fases, a catálise 

heterogênea vem a ser uma solução atrativa para a obtenção e melhoraria da 

qualidade do biodiesel23

          Existem diversas variedades de catalisadores que podem vir a ser 

empregados na catálise heterogênea, dentre estes destacam-se as zeólitas, 

hidrocalcitas, óxidos e γ-alumina

. 

31

          Muitos destes catalisadores são alcalinos ou óxidos alcalinos.  Semelhantes a 

contraparte homogênea, os catalisadores básicos sólidos são mais ativos que os 

catalisadores ácidos sólidos. O óxido de cálcio (CaO), usado como um catalisador 

básico sólido, possui muitas vantagens, como uma longa vida de catálise, alta 

atividade e requerimento de moderadas condições reacionais

.  

31.   
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          Apesar da baixa atividade, os catalisadores ácidos sólidos têm sido utilizados 

em inúmeros processos industriais, pois os mesmos contêm uma variedade de 

ácidos de Bronsted ou de Lewis, quando comparado aos catalisadores ácidos 

homogêneos31

          Estudos revelam que os óleos vegetais que apresentam grandes 

concentrações de ácidos graxos livres e reagem com os catalisadores básicos 

sólidos, formam sabão, que desativam o catalisador básico, resultando em uma 

reação ineficiente. Este mesmo estudo também revelou que a transesterificação de 

óleos vegetais usando sulfato de zircônio como catalisador ácido heterogêneo 

(SO

.  

4
−2/ZrO2) e tungstenato de zircônio (WO3/ZrO2) convertem com sucesso os 

ácidos graxos livres em ésteres metílicos de ácidos graxos antes da 

transesterificação31

          A inserção de catalisadores heterogêneos demonstram algumas vantagens, já 

que os mesmos podem ser mais facilmente separados dos produtos reacionais, o 

catalisador pode ser reutilizado, além da possibilidade de ocorrer a 

transesterificação e esterificação simultânea, ainda evitam as reações paralelas, 

como a de saponificação. Com isso, as reações de transesterificação utilizando 

óleos vegetais ou gorduras animais com altas concentrações de ácidos graxos 

livres, podem ser realizadas sem maiores cuidados em relação a reações paralelas 

indesejáveis

. 

23

       Segundo Dabdoub e colaboradores, grandes perspectivas são depositadas na 

aplicabilidade de catalisadores heterogêneos, porém para que eles sejam 

economicamente competitivos, é necessário que estes catalisadores sejam muito 

eficientes a temperaturas abaixo de 120°C e no máximo 2 a 3 kgcm

.   

2 de pressão32

          Ainda na busca pelo catalisador ideal podemos enumerar outras qualidades 

requeridas, como: o catalisador deverá realizar de preferência a transesterificação 

de triglicerídeos, diglicerídeos, monoglicerídeos e a esterificação de ácidos graxos 

livres, simultaneamente, possibilitando o uso de qualquer matéria lipídica sem a 

necessidade de refino ou pré-tratamento; o catalisador deve ser tolerante à presença 

de água e ácidos graxos livres; deve atuar em temperaturas moderadas e de 

preferência à pressão atmosférica; o catalisador deverá ser 100% insolúvel no meio 

reacional, atuando de forma 100% heterogênea, para facilitar a sua remoção e a 

purificação, tanto da fase glicerinosa quanto do biodiesel; o catalisador deverá ser 

reutilizável mantendo a sua atividade e possibilitando o seu reuso ou recuperação 

.  
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por reativação; apresentar alta eficiência e atividade; não deverá promover reações 

paralelas que resultem na formação de sabões ou outras substâncias, que não 

sejam os monoalquil ésteres e a glicerina; não ter a sua atividade catalítica 

diminuída para poder ser reutilizado; ser de preferência um produto de fácil obtenção 

comercial; não apresentar barreiras econômicas intransponíveis; promover reações 

rápidas permitindo sua utilização em regime contínuo32

 

.  

2.2.3- Catálise Mista  

           
          A catálise mista é a introdução de dois passos consecutivos para que ocorra a 

síntese de biodiesel a partir do óleo vegetal. Este processo pode envolver a catálise 

homogênea consecutivamente ácida-básica e é caracterizada pela formação bem 

definida das fases, assim como sua fácil separação, alta velocidade de reação e alta 

eficiência na conversão. Geralmente se aplica a catálise mista na síntese de 

biodiesel, quando o óleo utilizado apresenta alto teor de ácidos graxos livres33

          Samios e colaboradores realizaram um estudo onde se aplicava a catálise 

mista. Neste estudo o primeiro passo a ser seguido foi a esterificação catalisada por 

ácido, reduzindo assim a quantidade de ácidos graxos livres presente no óleo e 

minimizando a formação de sabão no segundo passo através da transesterificação 

catalisada por base. Neste estudo concluiu-se que a aplicação da catálise mista 

ultrapassou diversas dificuldades que ocorrem nos procedimentos catalíticos 

convencionais, permitindo um procedimento mais rápido, fácil separação das fases e 

pureza do biodiesel

.  

33

          Park e colaboradores estudaram a viabilidade de produzir biodiesel a partir do 

óleo de tungue com elevada quantidade de ácidos graxos livres. Para isso um pré-

tratamento do óleo (esterificação) foi requerido antes da reação de 

transesterificação

. 

34. A combinação da pré-esterificação com catalisador ácido 

seguida pela transesterificação com catalisador básico é conhecida por processo 

integrado. Este processo tem a vantagem produzir biodiesel com baixo custo, 

utilizando oleaginosas que apresentam elevadas quantidades de ácidos graxos 

livres, tendo ao final do processo bons resultados22

          Para a síntese de biodiesel a partir do óleo de tungue, Park e colaboradores 

realizaram a esterificação seguida pela transesterificação, utilizando Amberlyst-15 e 

KOH como catalisadores, variando a razão molar do metanol em relação ao óleo. O 

. 
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processo de esterificação do óleo foi necessário devido ao seu elevado índice de 

acidez34

          Na reação de esterificação dos ácidos graxos livres do óleo de tungue utilizou-

se Amberlyst-15. A razão molar do metanol para óleo foi determinada para ser 7,5: 

1, e o Amberlyst-15 foi 20,8mm% do óleo para a resposta de superfície 

metodológica. Sobre estas condições reacionais, o índice de acidez foi reduzido 

para 0,72mg KOH/g. Quando o equivalente molar do metanol para o óleo for abaixo 

de 5, a reação é fortemente afetada pela quantidade de metanol, mas não pela 

quantidade de catalisador. Quando a razão molar do metanol para o óleo foi 4,1:1 e 

o catalisador Amberlyst-15 foi 29,8mm% do óleo para a resposta de superfície 

metodológica, o índice de acidez foi 0,85mg KOH/g. Depois do pré-tratamento do 

óleo de tungue na reação de transesterificação, a pureza do biodiesel de tungue foi 

90,2mm%. A alta viscosidade do óleo de tungue decresceu para 9,8mm

. 

2/s a 40°C34

 

.  

 

2.3- Tipos de Álcool utilizados na produção de biodiesel 
           
          Em relação aos alcoóis que podem ser utilizados na síntese de biodiesel 

através da reação de transesterificação, destacam-se os de cadeia curta, como o 

metanol, etanol, propanol e butanol8.  Destes o metanol e o etanol são utilizados 

mais frequentemente, tanto em pesquisas, quanto na indústria e o motivo para isso, 

é que em diversos países, o metanol, apresenta um menor custo, exceção ao Brasil, 

onde o etanol é usado mais frequentemente22. O etanol é obtido de fontes 

renováveis enquanto o butanol pode ser obtido a partir de materiais biológicos. 

Metanol, propanol e iso-propanol são geralmente derivados de materiais 

petroquímicos35

          Quando se compara a etanólise com a metanólise, observa-se que a 

metanólise é mais eficiente que a etanólise. Com o aumento no comprimento da 

cadeia de carbono do ânion alcóxido observa-se uma diminuição na núcleofilicidade, 

resultando na redução da reatividade do etóxido em comparação com o metóxido

. 

36

          Um exemplo deste fenômeno é a reação de transesterificação do óleo de 

canola, a 25°C, com razão molar 1:1 da mistura de etanol e metanol numa razão 

molar do álcool para óleo de 6:1. Nesse estudo observou-se uma produção de 50% 

mais metil éster do que etil éster. Outro exemplo é a transesterificação do óleo de 

. 
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canola, com razão molar 1:1 da mistura de etanol e metanol. A 25°C o produto 

obtido é uma mistura de etil e metil éster numa proporção de 2,7: 1 e a 75°C uma 

mistura de metil e etil éster numa proporção de 1,3:1. Estes resultados indicam que 

o éster metílico é preferencialmente formado em ambas as condições, mas em 

temperaturas elevadas, a preferência diminui37

          Outro efeito observado em relação ao álcool utilizado ocorre durante o 

processo de separação dos ésteres, principalmente quando se utiliza a catálise 

básica. Nestes casos a formação de emulsões estáveis durante a etanólise dificulta 

a purificação. No caso da metanólise, estas emulsões separam-se mais facilmente e 

rapidamente assim que cessa a agitação, separando o glicerol da fase de éster 

metílico de ácidos graxos

.  

35

          Em reações onde faz-se o uso do metanol, as condições clássicas para a 

metanólise são: óleo vegetal ou gordura animal, na razão molar 6:1 de metanol para 

o óleo, 0,5% de catalisador básico, em relação ao triglicerídeo, 600 rpm de agitação, 

com a temperatura de 60°C em 1h de reação, para produzir éster metílico de ácido 

graxo e glicerol

.  

38

          Estudos revelam que em reações de transesterificação onde o metanol é 

empregado, observa-se a formação de duas fases imiscíveis como o resultado da 

baixa solubilidade do triglicerídeo no metanol. A polaridade do catalisador é 

essencial para dissolver a fase polar do metanol no início da reação que não entra 

em contato com o triglicerídeo, a menos que uma agitação suficiente seja 

introduzida. A agitação é responsável por promover o contato do triglicerídeo com o 

metanol, levando a conversão para o éster metílico de ácido graxo e glicerol.  A 

produção dos ésteres metílicos na transesterificação é controlada por limitações de 

transferência de massa.  Os ésteres metílicos de ácidos graxos produzidos durante 

a reação de transesterificação são controlados pelas limitações de transferência de 

massa, resultando em um atraso de tempo antes da conversão total dos 

triglicerídeos nos ésteres metílicos. Durante a reação de transesterificação é 

formada quantidade suficiente de diglicerídeos e monoglicerídeos, os quais atuam 

como surfactantes melhorando a transferência de massa dos triglicerídeos para o 

metanol

.  

35

        Em reações onde faz-se o emprego de etanol, as condições clássicas para a 

etanólise são: óleo vegetal ou gordura animal, na razão molar 6:1 de etanol para o 

óleo, 0,5% de catalisador básico, em relação ao triglicerídeo, 600 rpm de agitação, 

. 
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com a temperatura de 75°C em 1h de reação, para produzir éster etílico de ácido 

graxo e glicerol38

          Em reações catalisadas por base, a formação do éster etílico de ácido graxo é 

mais complicada que a produção do éster metílico de ácido graxo. Especificamente, 

a formação de emulsões estáveis durante a etanólise é problemática durante a 

purificação. No caso da metanólise, estas emulsões separam-se rapidamente para 

formar pouco glicerol e uma fase de éster metílico de ácido graxo depois da agitação 

da reação for cessada. Já na etanólise, estas emulsões são mais estáveis e dificulta 

a separação e a purificação do biodiesel

.  

35. O etanol é menos polar que o metanol, 

assim é ligeiramente mais miscível com ácido graxo a temperatura ambiente que 

metanol, no entanto a agitação mecânica durante a reação de transesterificação é 

ainda requerida para facilitar a transferência de massa entre as fases39

          Também quando se compara etanol com metanol, observa-se que o etanol é 

um combustível benigno ao meio ambiente, já que o mesmo é rapidamente oxidado 

em dióxido de carbono e água, ao contrário do metanol, que possui efeitos 

cumulativos. Também observa-se que o etanol é derivado de produtos agrícolas 

renováveis e portanto menos prejudicial ao meio ambiente

.  

19

          Em reações onde se faz o uso do butanol, as condições clássicas para a 

reação são: óleo vegetal ou gordura animal, na razão molar 6:1 de butanol para o 

óleo, 0,5% de catalisador básico em relação ao triglicerídeo, 600 rpm de agitação, 

com a temperatura de 114°C em 1h de reação, para produzir éster butílico de ácido 

graxo e glicerol

.  

38

          Butanol é completamente miscível em óleos vegetais ou gorduras animais, 

devido a sua menor polaridade, quando comparado com metanol e etanol

.  

40. 

Conseqüentemente as reações de transesterificação que empregam butanol, são 

monofásicas, o que influencia na extensão da reação. Não ocorrem limitações de 

transferência de massa, devido à única fase existente, por isso, a butanólise é 

considerada mais rápida do que a metanólise35. Estudos revelam que a butanólise, 

comparando com a metanólise, apresenta um rendimento de éster em 88% após 1 

minuto de reação, enquanto somente 78% de éster são formados quando a 

metanólise é aplicada nas mesmas condições reacionais41

 

.  
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2.4- Variáveis do processo de transesterificação 
 

2.4.1- Razão Molar Álcool:Triglicerídeo (TG) 

           
          A razão molar do álcool para o triglicerídeo é uma das variáveis mais 

importantes que afetam o rendimento do éster. A razão estequiométrica para que 

ocorra a transesterificação requer 3 moles de álcool e 1 mol de triglicerídeo para 

formar 3 moles de éster de ácido graxo e 1 mol de glicerol. No entanto, como a 

reação de transesterificação é uma reação de equilíbrio, deve-se ter um excesso do 

álcool no meio reacional para que o triglicerídeo seja consumido.  A razão molar do 

álcool está associada ao tipo de catalisador empregado. Para reações que utilizam 

catalisadores ácidos, uma razão molar 30:1 de butanol para óleo de soja é 

requerida, enquanto que para reações que utilizam catalisadores básicos, a razão 

molar requerida é 6:112,20

          No entanto, para que se possa ter o máximo de conversão de triglicerídeos 

em ésteres é necessário que a relação molar entre álcool:óleo de 6:1 seja usada, 

pois uma alta relação molar álcool:óleo interfere na separação da glicerina do 

biodiesel, já que o excesso de álcool propicia o aumento da solubilidade no sistema. 

A presença de glicerina na mistura reacional favorece o deslocamento do equilíbrio 

no sentido dos reagentes reduzindo o rendimento de ésteres graxos

.  

42

          Maiores razões molares que a estequiométrica, resultam em grandes 

conversões em éster em pouco tempo. Por exemplo, na etanólise do óleo de 

amendoim, a razão molar 6:1 libera significantemente mais glicerina, quando 

comparado com a razão molar 3:1. Do mesmo modo, na metanólise do óleo de 

canola e com 1% de catalisador, KOH ou NaOH, a razão molar 6:1 apresenta as 

maiores conversões

. 

12

          Na reação de transesterificação do óleo de alcachofra com etanol, foi 

pesquisada a variação da razão molar entre 3:1 e 15:1. Neste estudo observou-se 

que o rendimento do éster aumenta com o aumento da razão molar 12:1. Os 

melhores resultados foram obtidos variando a razão molar entre 9:1 e 12:1. Para 

razões molares inferiores a 6:1, a reação não se completou. Para a razão molar 

15:1, observou-se que a separação da glicerina foi dificultada e o rendimento 

aparente do éster diminuiu, pois evidenciou-se que parte remanescentes do glicerol 

permanecem na fase do biodiesel. Então, a razão molar 9:1, mostrou-se a mais 

.  
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apropriada43. Para processos industriais, a razão molar 6:1 é bastante apropriada 

obtendo-se ésteres metílicos com rendimentos superiores a 98%17

 
.  

2.4.2- Temperatura da reação de transesterificação 

           
          A temperatura reacional claramente influencia o rendimento do biodiesel. Altas 

temperaturas reacionais podem diminuir a viscosidade do óleo resultando no 

aumento das taxas reacionais. No entanto, o rendimento do biodiesel pode diminuir 

devido à aceleração de reações paralelas, como a saponificação, que ocorre com os 

triglicerídeos13

          De um modo geral, as reações são conduzidas de acordo com o ponto de 

ebulição do álcool empregado

.  

1. Por exemplo, o ponto de ebulição do metanol é 

64,7°C e conseqüentemente a reação de transesterificação, não deve ultrapassar 

esta temperatura para que o metanol não sofra modificações25

          Dependendo do óleo empregado para que ocorra a transesterificação, a 

mesma pode ocorrer em diferentes temperaturas. Por exemplo, na metanólise com 

óleo de mamona, a reação ocorre satisfatóriamente de 20°C a 35°C, com a razão 

molar 6:1 e 12:1 e NaOH como catalisador

. 

12. Para a transesterificação de sebo 

bovino com metanol, com razão molar de 6:1 e 1% de catalisador, a reação foi 

estudada em três diferentes temperaturas. Antes dos 10 minutos de reação o 

rendimento obtido foi de 94%, 87% e 64% para 60°C, 45°C e 32°C respectivamente. 

Depois de 1h de reação a formação do éster foi à mesma, tanto em 60°C, quanto em 

45°C, no entanto para 32°C, a formação do éster foi inferior. A temperatura 

claramente influencia na velocidade da reação e no rendimento do éster20

 

.   

2.4.3- Tempo de reação de transesterificação 

           
          A taxa de conversão de uma reação aumenta com o tempo reacional. No 

início das reações constata-se que as mesmas ocorrem mais lentamente devido à 

dificuldade da dispersão do álcool no óleo. Após certo tempo reacional, a reação 

procede mais rapidamente. Também observou-se que tempos reacionais inferiores a 

90 minutos são suficientes para atingir altas conversões de éster13. No entanto, o 

excesso de tempo reacional leva à redução da conversão do éster, devido o 
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retardamento da reação de transesterificação, resultando na perda do éster, bem 

como a formação de sabão43

          Na transesterificação do óleo de amendoim, algodão, girassol e soja, 

utilizando metanol, razão molar do óleo para o álcool 6:1 e 0,5% de NaOCH

.  

3 a 60°C, 

um rendimento de aproximadamente 80% foi observado depois de 1 minuto para o 

óleo de girassol e de soja. Após 1h de reação, atingiu-se uma conversão entre 93% 

e 98% para os quatro óleos estudados45

         O tempo reacional também foi investigado na transesterificação de sebo 

bovino com metanol. Verificou-se que a reação foi muito lenta durante o primeiro 

minuto devido à dispersão do metanol no sebo bovino. Entre 1 e 5 minutos, a reação 

ocorreu rapidamente e o rendimento aproximado foi de 38%. Observou-se nestas 

reações que os monoglicerídeos e os diglicerídeos aumentam inicialmente e 

diminuem no final, sendo que, ao final a quantidade de monoglicerídeos é maior que 

a de diglicerídeos

.  

45

 

.  

2.4.4- Agitação  
   
          A agitação de uma reação é um parâmetro igualmente importante na síntese 

de biodiesel. Reações de transesterificação são consideradas incompletas quando a 

agitação está em torno de 180 rotações por minutos (rpm).  Estudos revelam que em 

reações de transesterificação onde a agitação está em torno de 1100 rpm, atinge-se 

o máximo rendimento de biodiesel1

          Meher e colaboradores realizaram um estudo onde a reação de 

transesterificação foi conduzida com 180rpm, 360rpm e 600 rpm,  observaram que a 

reação não se completava quando a rotação empregada era de 180 rpm. Para 

rotações de 360rpm e 600 rpm, observou-se os mesmos rendimentos de éster 

metílico

.  

46

          Outro trabalho mostrou um aumento no rendimento do biodiesel de 85% para 

89,5% quando a agitação de uma reação passa de 1000 rpm para 1100 rpm. Uma 

explicação plausível para isto, pode ser a mistura completa dos reagentes por 

agitação mecânica

. 

47

 

.  

2.4.5- Quantidade de água 
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          A quantidade de água é um importante fator na transesterificação 

convencional catalisada por base, já que a presença da mesma produz um efeito 

negativo, levando a hidrólise do éster e formação de ácido graxo livre, o qual 

consome o catalisador básico formando sabão no meio, levando a diminuição no 

rendimento de biodiesel19

 
.  

2.5- Matérias prima para produção de biodiesel 
 
          Em relação às principais fontes de matéria prima utilizadas na produção de 

biodiesel tem-se os óleos vegetais, as gorduras animais e óleos e gorduras 

residuais. Além de pesquisas realizadas com óleo de algas, bactéria, fungos e 

microalgas48. Dentre as matérias primas de origem vegetal viáveis à produção do 

biodiesel, temos a mamona49, milho, colza, amendoim, seringueira, soja, girassol, 

palma50 e óleos residuais provenientes de frituras51

          No entanto, o que determinará qual o a fonte de matéria prima de maior 

interesse para o uso potencial em biocombustíveis são fatores como a geografia, o 

clima, a composição química (proteína/óleo) e a economia.  Por exemplo, nos 

Estados Unidos, o óleo de soja é considerado como a matéria-prima primordial, na 

produção de biocombustíveis, já nos países tropicais, é o óleo de palma.  Os óleos 

mais comuns, cuja matéria prima é mais abundante no Brasil são soja, milho, 

amendoim, algodão, babaçu e palma

.  

52

          A escolha da matéria prima é determinante no processo de produção do 

biodiesel, bem como para que este satisfaça as normas vigentes para a sua 

certificação

. Também no Brasil, existe uma grande 

diversidade de plantas oleaginosas espalhadas em diferentes regiões do território, 

que podem ser utilizadas para a produção de biodiesel. No Rio Grande do Sul, o 

tungue tem surgido como uma cultura promissora, já que as condições climáticas da 

região serrana favorecem o cultivo desta oleaginosa. O alto teor de óleo das 

amêndoas é o principal atrativo para a sua utilização.  

9

 

. 

2.5.1- Tungue 

          
          O Tungue é uma planta originaria da Ásia e cultivada em países como 

Argentina, Paraguai, Estados Unidos e Sul do Brasil. O seu cultivo ocorre em 
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regiões frias, pois precisa de baixa temperatura para alcançar boa produtividade. É 

uma espécie perene, autofértil e se adapta a climas temperados. Tungue é o nome 

comum de duas espécies de árvores de pequeno porte da família Euphorbiaceae, 

Aleurites fordii Hemsl. e A. montana (Lour.) Wils. (com propostas para 

reclassificação como Vernicia fordii e V. montana). A árvore de tungue Aleurites 

fordii Hemsl. (family Euphorbiaceae) é nativa da China, onde o óleo era utilizado 

como impermeabilizante53

          Essas espécies são cultivadas com objetivo de produzir as sementes, das 

quais se extrai, por prensagem e com o uso de solventes, um óleo denominado "óleo 

de tungue", internacionalmente conhecido como “tung oil” ou “wood oil” (“óleo de 

madeira”)

.  

54. As primeiras mudas foram introduzidas nos Estados Unidos em 1903, 

resultando no crescimento da indústria deste óleo devido às excelentes 

propriedades secantes, na produção de vernizes e resinas53

          No Sul do Brasil a espécie cultivada é a Aleurites fordii que é uma planta 

caducifólia, de 3 a 9 metros de altura com ramos robustos. As flores do tungue 

aparecem antes das folhas, com pétalas brancas. Os frutos são do tipo drupóide, 

com pericarpo, endocarpo, mesocarpo e epicarpo. O endocarpo tem textura 

coriácea, apresentado o espaço central dividido em falsos septos transversais, 

formando, em geral, quatro a cinco câmaras (podendo variar de uma a quinze), cada 

uma com uma semente

.  

55

          No Rio Grande do Sul o cultivo de tungue é extensivo, sendo suas plantas 

distribuídas em pastagens, podendo aproveitar áreas impróprias para o cultivo 

anual. Estima-se que a área de tungue plantada no estado chega a 40 hectares, em 

27 diferentes municípios. A viabilidade da lavoura é de 30 anos, com início da 

produção entre três e quatro anos após o primeiro plantio. A colheita ocorre entre os 

meses de maio e junho e são produzidos em media 9 a 12 toneladas de fruto por 

hectare, com extração de dois a três toneladas de óleo por hectare

.  

56

          O seu plantio é recomendado que se faça em áreas onde a agricultura 

mecanizada seja difícil de ser implementada, já que os frutos maduros caem ao 

chão, bastando apenas ser recolhidos, facilitando com isso a sua colheita em 

pequenas propriedades familiares. O sinal de maturação é a queda natural dos 

frutos; ainda na árvore, esses perdem a cor verde natural, tornam-se verde-escuro, 

depois pardos e caem naturalmente. Na colheita, para evitar a fermentação da 

casca, os frutos são apanhados no chão antes de se abrirem. Após a colheita das 

.  
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sementes de tungue, estas devem ser secas em sacos dentro de galpões por 

aproximadamente duas semanas, para que alcancem umidade abaixo de 30%. É 

necessário um correto armazenamento das sementes para evitar que elas se 

acidifiquem ou estraguem. A safra de tungue é bastante irregular55

          Devido não ser uma oleaginosa comestível e por ocupar áreas improdutivas 

de cultivo, não interfere na problemática que esta ocorrendo na economia, pois não 

esta ocupando as áreas destinadas à produção de alimentos, contribuindo para o 

aumento dos preços. A produção de biocombustíveis que provêm de fontes 

alimentícias, como a soja e o milho, estão reduzindo as áreas designadas para a 

plantação destas sementes, com fins alimentícios, podendo por isso causar o 

aumento dos preços dos produtos alimentícios. Com o tungue este problema não 

existe

.  

56

          O tungue foi muito utilizado no Rio Grande do Sul como fonte de energia para 

a queima em caldeiras e também como substrato para floriculturas. Há 

aproximadamente dez anos muitos produtores da serra praticamente abandonaram 

a produção de tungue porque, além de serem raros os compradores, os preços não 

compensavam. Mas com o biodiesel, esse cenário mudou. Com o aquecimento do 

mercado de biodiesel, o óleo de tungue passou a ser uma alternativa e o fruto ficou 

valorizado. No ano de 2007, o quilo do fruto saía por menos de R$ 0,30. Hoje está 

sendo vendido por uma média de R$ 0,35, valorizando bastante o produto

.  

57

          A planta de tungue Figura 2 apresenta resistência a pragas e moléstias nas 

suas condições ambientais, é um produto de fácil armazenagem e de cultivo perene 

com baixo custo de manutenção. 

.  
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Figura 2- Planta e frutos de tungue da espécie Aleurites fordii.(a) Árvore de tungue (b) Frutos de 
tungue na árvore (c) Frutos de tungue caídos.  
 
Fonte: http://www.biodieselbr.com/blog/vedana/2006/tungue-pinhao-manso-do-sul/ Acessado em 
agosto de 2009. 
 

 
          As sementes de tungue da espécie Aleurites fordii, possuem em media 33% de 

óleo, com grande diversidade de ácidos graxos.  Segundo Li e colaboradores, o óleo 

de tungue é um triglicerídeo composto por aproximadamente 84% do ácido alfa 

eleosteárico (cis-9, trans-11, trans-13-octadecatrienóico). Sua estrutura é 

representada na Figura 3. A alta insaturação e a conjugação das ligações duplas 

carbono-carbono, do óleo de tungue fazem com que o mesmo possua excelentes 

propriedades secantes, podendo ser utilizado principalmente na preparação de tintas 

e vernizes58

       

.  

 

 
Figura 3 - Triglicerídeo do ácido alfa-eleosteário (18:3 9Z, 11E, 13E) 

 
 

         Quando o óleo de tungue é exposto a luz, o ácido alfa eleosteárico pode vir a 

sofrer degradação, por dois processos. O primeiro é a polimerização dos ácidos 

 

((aa))  

((bb))  

((cc))  
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graxos resultando em uma rede tri-dimensional e a solidificação do óleo. O segundo 

é a degradação oxidativa dos ácidos graxos. Ambos os processos ocorrem devido 

aos ácidos graxos insaturados59.  Devido à estrutura química do biodiesel sintetizado 

a partir do óleo de tungue apresentar duplas ligações na molécula, o mesmo pode 

vir a sofrer o processo de oxidação, reagindo altamente com o oxigênio do ar. Deve-

se levar em consideração que o armazenamento do biodiesel por longos períodos 

de tempo pode levar a degradação das propriedades do combustível, 

comprometendo a qualidade do mesmo60

          Algumas espécies podem ser formadas durante o processo de oxidação que 

causam a deterioração dos combustíveis. As duplas ligações, por exemplo, estão 

propensas as reações de polimerização com produtos de alto peso molecular, 

levando o aumento da viscosidade. Também pode ocorrer na oxidação, a formação 

de polímeros durante a estocagem do combustível

.  

61

          Geralmente a velocidade da oxidação depende do número de duplas ligações 

e sua posição. A reação de oxidação normalmente inicia-se na posição alílica da 

dupla ligação. Por exemplo, os ácidos graxos que apresentam metileno na sua 

cadeia graxa, como o ácido linolêico (9Z, 12Z) são mais susceptíveis a oxidação 

devido à existência do grupo metileno que são alílicos para as duas duplas ligações. 

Os ácidos graxos com duplas ligações conjugadas, como por exemplo, o ácido 

linolênico (9Z, 12Z, 15Z) são mais susceptíveis a oxidação

. 

60

 

.  

2.6- Propriedades do combustível  
 

2.6.1- Número de Cetano 

           
          O número de cetano é um indicador das características de ignição. Mede a 

facilidade com que a ignição ocorre, assim como a suavidade da combustão. Quanto 

maior o número de cetano, melhor são as propriedades de ignição, sendo que o 

valor varia entre 48-67, dependendo de alguns parâmetros, como a tecnologia no 

processamento do óleo e as condições climáticas, onde a oleaginosa foi coletada. 

No entanto, o numero de cetano afeta alguns fatores, tais como, a combustão, a 

estabilidade e emissão de óxido de carbono e hidrocarbonetos62

          O biodiesel, por exemplo, possui um número de cetano maior, quando 

comparado com o diesel convencional, resultando em uma combustão mais 

.  
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eficiente, além disso, o número de cetano de biodiesel derivado de gorduras animais 

é maior do que os derivados de óleos vegetais19

 
.  

2.6.2- Ponto de Fulgor (Flash Point) 

           
          O ponto de fulgor de um combustível é a temperatura em que o líquido torna-

se inflamável na presença de chamas ou faíscas. Comparando com o petrodiesel, o 

biodiesel possui um ponto de fulgor maior, o que torna mais seguro o seu 

transporte62

          O ponto de fulgor do biodiesel, se completamente isento de metanol ou etanol, 

é superior à temperatura ambiente, significando que o combustível não é inflamável 

nas condições normais onde ele é transportado, manuseado e armazenado, 

servindo inclusive para ser utilizado em embarcações

. 

11

 
.  

2.6.3- Ponto de Névoa (Cloud Point) 

 

          O ponto de névoa é a temperatura em que o biocombustível, por refrigeração, 

começa a ficar turvo62. O ponto de névoa ocorre geralmente em altas temperaturas, 

e é nesta temperatura em que começa a formação de cristais. As cristalizações dos 

componentes dos ésteres metílicos de ácidos graxos saturados em temperaturas 

frias causam problemas de operabilidade, como solidificação nos filtros de 

combustível63

  

.  

2.6.4- Ponto de Fluidez (Pour Point) 

 

          O ponto de fluidez é o ponto em que o biocombustível não escoa mais 

livremente, por isso, que em alguns países, faz-se necessário a adição de anti-

congelantes ao mesmo.  Estudos revelam que o biodiesel obtido de óleo de gergelim 

apresenta um alto ponto de fluidez, quando comparado com o diesel de petróleo. O 

ponto de fluidez encontrado para o biodiesel de gergelim é de -14°C62.
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2.6.5- Poder calorífico (Heating Point) 

 

          Segundo Parente, o poder calorífico de um combustível indica a quantidade 

de energia desenvolvida pelo combustível por unidade de massa, quando ele é 

queimado. No caso de um combustível de motores, a queima significa a combustão 

no funcionamento do motor. O poder calorífico do biodiesel é muito próximo do 

poder calorífico do óleo diesel mineral. A diferença média em favor do óleo diesel do 

petróleo situa-se na ordem de somente 5%. Entretanto, com uma combustão mais 

completa, o biodiesel possui um consumo específico equivalente ao diesel mineral11

  

.  

2.6.6- Viscosidade Cinemática  

 

          A viscosidade cinemática é o parâmetro que determina a facilidade em que o 

combustível é bombeado até a câmara de combustão, assim como a uniformidade 

da mesma. Quando o combustível apresentar alta viscosidade, observa-se uma 

pobre atomização, além de uma combustão incompleta62

          Os óleos vegetais possuem uma viscosidade de 10 a 20 vezes maior que o 

biodiesel.  No entanto, alguns óleos vegetais apresentam uma viscosidade 

acentuada, como o óleo de mamona, que apresenta uma viscosidade 100 vezes 

maior quando comparada ao diesel

.  

19. Estudos realizados com óleo de mamona 

demonstraram que a viscosidade do mesmo pode ser reduzida misturando o mesmo 

com etanol64. Também se observou que microemulsões com líquidos imiscíveis, 

como metanol, etanol apresentam resultados significativos na redução da 

viscosidade19

 

.  

2.6.7- Índice de íodo 

 

          É a medida que determina o grau de insaturação de um biocombustível. Esta 

propriedade influencia tanto na oxidação, quanto no envelhecimento do produto e 

nos depósitos formados nas máquinas injetoras de diesel. Estudos revelam que para 

a síntese do biodiesel obtido a partir do óleo de gergelim, o índice de íodo 

encontrado é de 80,3262

 

.  
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2.6.8- Densidade 

 

          A densidade é uma importante propriedade do biodiesel, já que quanto maior 

for à densidade do biocombustível, maior a massa resultante do mesmo. Esta 

propriedade designa o peso por unidade de volume de um fluido. A gravidade 

especifica é a razão da densidade de um líquido específico para a densidade da 

água. A gravidade específica do biodiesel varia entre 0, 87 a 0, 8919

 
.   

2.6.9- Lubrificidade 

 

          A lubrificidade é uma importante característica dos combustíveis, como o 

diesel, e mede as propriedades lubrificantes de um combustível. Um estudo 

realizado evidenciou que metade das amostras de diesel vendido nos Estados 

Unidos não se encontra nos padrões mínimos recomendados de lubrificidade65

          Comparando biodiesel com diesel, observa-se que o primeiro apresenta uma 

melhor lubrificidade e menor quantidade de enxofre, que o diesel de petróleo, o qual 

contem 500 partes por milhão (ppm) de enxofre por peso

.      

65

          Segundo Parente, diferentemente dos motores movidos a gasolina, os 

motores a óleo diesel exigem que o combustível tenha propriedades de lubrificação, 

especialmente, em razão do funcionamento da bomba, exigindo que o líquido que 

escoa lubrifique adequadamente as suas peças em movimento

. 

11

          O biodiesel possui melhor lubrificidade quando comparado com o diesel que 

contém baixo teor de enxofre

.  

65. A desulforização convencional do diesel reduz ou 

elimina a lubrificidade inerente do combustível, pois os componentes polares não 

sulfúricos são eliminados. A perda destes compostos causa a perda da 

lubrificidade66

 
.  

2.7- Purificação dos produtos da transesterificação  
 
          Segundo Knothe e colaboradores, em termos industriais a produção de 

biodiesel através da reação de transesterificação, incluem alguns parâmetros, como 

o álcool ser misturado com o catalisador e o óleo em um reator, por 1h a 60°C, sob 

agitação. Em termos industriais, plantas de pequeno porte geralmente utilizam 

reatores de batelada, mas a maioria das plantas de grande porte utiliza processos 
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de fluxo continuo67. Estas reações, muitas vezes efetuada em duas etapas em que 

80% do álcool e do catalisador são adicionados na primeira etapa. Depois o produto 

derivado deste reator passa por um processo de remoção da glicerina formada na 

reação, antes de dar a entrada no segundo reator. Os 20% remanescentes de álcool 

e catalisador são adicionados neste segundo reator. Este sistema dá as condições 

de se atingir uma reação uma reação completa com o potencial de poder empregar 

menos álcool que os processos realizados em uma única etapa5

  

.  

2.7.1- Separação das fases 

 

          Vários métodos são empregados para separar o biodiesel do glicerol, como 

decantação, centrifugação, separação por sedimentação ou ainda irradiação por 

microondas, sendo que o método mais utilizado para a separação das fases é a 

decantação68

          Na síntese de biodiesel, através da reação de transesterificação, quando a 

mesma se completa, dois produtos são formados, o éster (biodiesel) e o glicerol. A 

fase do glicerol é mais densa que a fase do biodiesel, por isso se deposita na parte 

inferior do funil de decantação, já o éster fica retido na fase superior do mesmo, 

permitindo assim a separação das fases. Observa-se que a separação das fases 

pode ter um tempo de duração entre 10 minutos até horas. Em alguns casos, o 

emprego de centrifuga faz-se necessário

.  

18

          Tanto o biodiesel quanto o glicerol estão contaminados com catalisador, álcool e 

óleo que não reagiu durante a transesterificação. Estudos realizados sugerem que 

embora a fase do glicerol tender a conter maiores quantidades de contaminantes 

que o biodiesel, uma grande quantidade de contaminantes também esta contida na 

fase do biodiesel. Por isso, o biodiesel precisa ser purificado antes de ser utilizado

.  

13

 
.  

2.7.2- Purificação do biodiesel 

           
          A purificação do biodiesel é um processo que consiste em remover as 

impurezas, depois da separação da biodiesel da glicerina. Estas impurezas incluem 

álcool, catalisador, glicerol e sabão68

          Geralmente o biodiesel passa por uma etapa de neutralização, além de o 

álcool ser removido antes da etapa de lavagem. Em muitos casos, ácidos são 

.  
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adicionados no biodiesel para neutralizar o catalisador e para converter possíveis 

sabões, que reagem com o ácido para formar sais solúveis em água e ácidos graxos 

livres70. Estudos evidenciam que a neutralização antes da etapa de lavagem reduz 

materiais requeridos para a etapa de lavagem e minimizam a formação de emulsões 

formadas durante esta etapa. Já o álcool não reagido pode ser removido por 

destilação antes da etapa de lavagem68. Também nesta proposta, primeiramente 

ocorre a lavagem para que ocorra a retirada das sobras de catalisador, sabões, sal, 

álcool residual e glicerol, remanescentes no biodiesel. Geralmente três 

procedimentos são adotados para que ocorra a purificação do biodiesel, são eles a 

lavagem com água, secagem da água e extração por membrana71

 
.  

2.7.2.1- Lavagem com água 

           
          A lavagem do biodiesel é um aspecto importante para garantir a qualidade do 

mesmo, pois com a lavagem impurezas como sabões, óleo não reagido e catalisar 

remanescente são removidos68

          Como o glicerol e o álcool são altamente solúveis em água, a lavagem com 

água torna-se altamente efetiva para remover esses contaminantes, além de 

remover sais residuais e sabões. Para que a etapa de lavagem ocorra, a água deve 

estar destilada e morna, já que nesta temperatura, ocorre a prevenção de 

precipitações de ésteres de ácidos graxos saturados e retardam também a formação 

de emulsões. Água ligeiramente ácida pode eliminar contaminações de cálcio e de 

magnésio neutralizando qualquer catalisador básico restante

.  

13

          Depois que o biodiesel é lavado com água algumas vezes, a água de lavagem 

começa a ficar clara e isto significa que os contaminantes foram completamente 

removidos

.  

72

          Devido à imiscibilidade existente da água com o biodiesel, peneiras 

moleculares de sílica gel, podem ser utilizadas para remover a água do biodiesel. A 

água do biodiesel também pode ser removida com o uso de sulfato de sódio, que 

pode ser removido posteriormente por filtração. No entanto ocorrem algumas 

desvantagens na aplicação deste método, tais como aumento dos custos e no 

tempo, poluição dos efluentes líquidos e perda dos produtos. Além disso, algumas 

emulsões podem ser formadas durante a lavagem do biodiesel, devido à formação 

de sabões

.  

9,73.  
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2.7.2.2- Secagem da água 

 

          A secagem do biodiesel requer algumas condições, como aquecimento a 55°C 

por aproximadamente 20 minutos, sendo que a água remanescente no biodiesel 

deve ser evaporada. A secagem do biodiesel também pode ocorrer aquecendo o 

biodiesel a 110 C, em recipiente aberto. Para a síntese de biodiesel utilizando óleo 

de cozinha, Enweremadu e colaborados, utilizaram sulfato de sódio e magnésio 

anidro. A vantagem de secar o biodiesel por aquecimento, é que nenhum traço de 

água ou álcool permanece no mesmo69

 

.  

2.7.2.3- Extração por membrana  

 

          A aplicação de extração por membrana promove a remoção dos 

contaminantes com a ajuda de uma membrana de fibra oca, como a polisulfona. 

Neste método uma membrana de fibra oca preenchida com água destilada é imersa 

em um reator e o biodiesel é bombeado para esta membrana, onde passado por 

sulfato de sódio aquecido, para posteriormente ser filtrado, removendo assim a água 

remanescente, evitando assim, a emulsificação efetiva durante a etapa de lavagem 

e a diminuição das perdas durante o processo de refino.   A pureza do biodiesel 

obtido é de aproximadamente 90% e esta dento dos padrões da ASTM (American 

Society for testing and materials). Este é um excelente método para purificar 

biodiesel13

  

.  

2.7.3- Refino do glicerol  

 

          O refino do glicerol é uma etapa bastante importante, pois o mesmo pode ter 

inúmeras aplicações posteriores em diferentes produtos industriais, tais como 

cosméticos, sabões entre outras13

          Segundo Parente, a glicerina bruta, emergente do processo, mesmo com suas 

impurezas convencionais, já constitui um co-produto com valor comercial. No 

entanto, o mercado é muito mais favorável à comercialização da glicerina purificada, 

quando o seu valor é realçado. A purificação da glicerina bruta é feita por destilação 

.   
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à vácuo, resultando em um produto límpido e transparente, denominado 

comercialmente de glicerina destilada11

          Estudos realizados mostram também que o glicerol pode ser fermentado para 

produzir etanol, significando que mais biocombustível pode ser produzido. Também 

se evidencia que na a fase glicérica é constituída por 50% ou menos de glicerol, o 

restante é composto por água, sal, álcool não reagido e catalisador não utilizado, 

que é geralmente neutralizado por algum ácido. Em alguns casos o ácido sulfúrico 

ou hidroclorídrico são adicionados na fase glicerol durante a fase da re-neutralização 

para produzir sais, como cloreto de sódio ou sulfato de potássio, para depois serem 

removidos podendo ser utilizados como fertilizantes. Água e álcool podem ser 

removidos para produzir glicerol puro, que pode ser vendido como gliceróis crus

. 

69,70. 

Depois da etapa da re-neutralização, o álcool pode ser removido da fase do glicerol, 

por meio de evaporação. No entanto, o álcool pode conter água, que deve ser 

removida por meio de uma coluna de destilação, antes do álcool retornar para o 

processo de produção do biodiesel70

 

.  

2.8- Padronizações do biodiesel 
           
          Segundo Knothe e colaboradores5

• ASTM D6751 (Estados Unidos), intitulado “Especificação Padronizada do 

Biodiesel (B100) para Uso em Misturas com Combustíveis Destilados”. 

, existem as seguintes normas para as 

especificações do biodiesel de soja: 

• EN14213 (Europa), intitulado “Combustíveis para Sistemas de Aquecimento- 

Ésteres Metílicos de Ácidos Graxos (FAME)- Exigências e Métodos de 

Análise”. 

• EN14214 (Europa), intitulado “Combustíveis Automotivos - Ésteres Metílicos 

de Ácidos Graxos (FAME) para motores diesel - Exigências e Métodos de 

Análise”. 

• Normas preliminares de especificações do biodiesel na Austrália. 

• Normas preliminares de especificações do biodiesel no Brasil (ANP 255). 

          Para avaliar a qualidade do biodiesel, o mesmo deve estar dentro dos padrões 

adequados. Nos Estados Unidos, por exemplo, o padrão utilizado é a ASTM D 6751-

02 (Stanndard Specification for Biodiesel Fuel (B100) Blend Stock for Distillate 
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Fuels). Geralmente a qualidade do combustível pode ser influenciada por alguns 

fatores, tais como: a qualidade da oleaginosa; a composição dos ácidos graxos do 

óleo vegetal ou gordura animal; o processo de produção e outros materiais utilizados 

neste processo18

          O Anexo 1 apresenta os valores requeridos para que o éster metílico seja 

considerado biodiesel e possa ser utilizado diretamente nos motores do Brasil. 

Algumas propriedades, como o número de cetano e a densidade refletem as 

propriedades dos compostos químicos que compõe o biodiesel

.  

74

 

. Existem também 

normas Européia e Americana para o biodiesel.  
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3- OBJETIVOS 
 
3.1- Objetivo Geral 
           

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma metodologia para a síntese do 

biodiesel etílico de tungue, utilizando óleo bruto e comercial, baseando-se em uma 

metodologia conhecida, desenvolvida para a síntese de biodiesel etílico de mamona.  
   
3.2- Objetivos Específicos 
 

• Comparar a qualidade do óleo bruto de tungue extraído por trituração com 

solvente a frio e por soxhlet; 

• Determinar o perfil graxo do óleo de tungue; 

• Utilizar óleo bruto e/ou refinado na reação de transesterificação; 

• Aplicar a metodologia da adição on pot após a reação de transesterificação do 

óleo de tungue; 

• Otimizar condições de reação para a produção de biodiesel de tungue; 

• Otimizar a purificação do biodiesel; 

• Caracterizar o biodiesel obtido. 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
          O desenvolvimento deste projeto foi dividido em duas etapas. A primeira 

compara dois processos para a extração do óleo de tungue e a segunda a produção 

do biodiesel etílico.  

 

4.1- Extração do óleo das amêndoas de tungue 
 

          A extração por trituração com solvente a frio (hexano) foi comparada com a 

metodologia clássica, extração com soxhlet. Os dados de rendimento obtidos nas 

extrações estão apresentados na Tabela 1. Como pode ser observado, ambas as 

formas de extração foram eficientes. Após extração foi determinado o índice de 

acidez (IA) nos óleos obtidos por ambos os processos. O índice de acidez médio 

para o óleo obtido por trituração, foi de 0,50 mg g-1 e 0,72 mg g-1 

 

para o extraído por 

soxhlet. 

 
Tabela 1- Resultados obtidos para a extração de óleo de tungue. 

Método 
Rendimento médio de 
óleo na extração (%) 

I.A. médio (mg/g) 
 

Trituração 

Soxhlet 

40,12 

41,30 

0,50 

0,72 
*

 

Sementes fornecidas pela EMBRAPA-Clima Temperado, Pelotas-RS, em setembro de 2007. 

 

         Como o rendimento de óleo e os valores de índice de acidez não apresentaram 

variação significativa entre os métodos optou-se pela utilização da trituração com 

solvente para a produção do óleo em laboratório, devido à maior quantidade de 

sementes que podem ser utilizada por extração e conseqüentemente maior 

quantidade de óleo obtido em escala de bancada.  

         O perfil graxo do óleo de tungue foi determinado por cromatografia gasosa dos 

ésteres etílicos de seus ácidos graxos. O cromatograma está apresentado na Figura 
4 e os dados da composição do óleo de tungue estão apresentados na Tabela 2. 

Observou-se uma composição graxa próxima dos valores encontrados na literatura59 

sendo o principal componente do óleo de tungue o ácido α-eleosteárico (70%). 
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Figura 4- Cromatograma dos ésteres etílicos dos ácidos graxos do óleo de tungue, determinado por 
cromatografia gasosa. 
 
 
Tabela 2- Perfil graxo do óleo de tungue obtido por cromatografia gasosa. 

Ácido graxo Símbolo t.r. min. 
Composição     

(%)
Composição 

(%)a 

Palmítico 

b 

C16:0 14,6 2,15 1-3 

Esteárico  C18:0 16,9 2,52 1-3 

Oléico  C18:1 17,12 5,95 4-9 

Linoléico  C18:2 17,63 6,76 8-10 

Linolênico C18:3 20,84 0,93 1-3 

α -eleosteárico  C18:3 21,16 71,63 77-86 

Henicosanóico  C21:0 21,63 1,85 - 

Docosanóico  C22:0 21,8 5,59 - 
aExperimental; b
Disponível em: http://www.campestre.com.br/especificação_tungue.shtml /Acessado em maio 2007. 

Campestre. 

 
 

 Para a produção de biodiesel foi utilizado também óleo adquirido 

comercialmente. O óleo de tungue bruto obtido em laboratório apresentou uma 

coloração amarelada, enquanto o óleo comercial uma coloração castanha, Figura 5. 
O índice de acidez também foi superior ao do óleo extraído, sendo de 3,9 mg/g. 

 

2,15% 
(16:0) 

2,52% 
(18:0) 

5,95% 
(18:1) 6,72% 

(18:2) 

71,63% 
(18:3) 

5,59% 
(22:0) 
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(a)                                            (b) 

Figura 5- Comparação do óleo de tungue bruto (a), com o adquirido comercialmente (b). 

 
 
4.2- Produção de Biodiesel 
 

          De acordo com o objetivo proposto para o trabalho, iniciou-se os estudos 

investigando o comportamento da reação de transesterificação do óleo de tungue 

utilizando catálise alcalina convencional. 

         A transesterificação do óleo de tungue foi realizada utilizando as condições de 

reação descritas na literatura12

          A cromatografia de camada delgada de acompanhamento da reação de 

transesterificação e a separação das fases são mostradas na Figura 6.  

. Estas foram: razão molar álcool: óleo de 6:1, 1% em 

massa de NaOH em relação a massa de óleo, temperatura de 60ºC e tempo de 

reação de 1h. A conversão do triglicerídeo em ésteres etílico foi acompanhada por 

cromatografia em camada delgada (CCD). Seguindo a metodologia clássica, a 

mistura reacional foi colocada para decantar em funil de separação. No entanto, 

após 24 horas não se observou a separação das fases.   
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                                                     (a)                                   (b) 

Figura 6- (a) Cromatografia em camada delgada; (b) Processo de separação das fases, 

biodiesel/glicerina.  

 
 

         Em estudos desenvolvidos no laboratório KOLBE75

 

 para produção de biodiesel 

etílico de mamona foi observado que a neutralização do catalisador com ácido 

sulfúrico facilitava a separação entre as fases e fornecia glicerina de melhor 

qualidade. Assim, esta metodologia, Figura 7, foi também testada para a produção 

do biodiesel etílico de tungue, utilizando as mesmas condições de reação acima 

citada.  
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Transesterificação

1,0 h, 60°C

0,5 h, 60°C

Adição "on pot" H2SO4

Filtração

Fase Inferior

Biodiesel + AG

Evaporação

Glicerina

Fase Superior

Evaporação

Sal

Separação

 
Figura 7- Etapas de adição on pot para produção de biodiesel etílico de mamona. 

 

         Para a reação de transesterificação, foram adicionados 100g de óleo de 

tungue bruto ou refinado e colocados em refluxo a 60°C. Ao estabilizar a 

temperatura, uma solução etanólica de hidróxido de sódio ou potássio foi adicionada 

ao óleo mantendo-se as mesmas condições de agitação e aquecimento por 1h. Ao 

término da reação de transesterificação, foi adicionado ao reator ácido sulfúrico em 

quantidade estequiométrica a base e mantido a mesma temperatura por mais 0,5h.  

Com a aplicação desta metodologia observou-se a melhora na separação das 

fases, no entanto o sistema apresentava-se trifásico, diminuindo o rendimento do 

biodiesel e dificultando a separação da glicerina do sal. Assim foram propostas 

variações desta metodologia visando melhorar a separação das fases e 

consequentemente, aumentar o rendimento e a qualidade do biodiesel. Nas 

metodologias testadas alterou-se a ordem das operações unitárias. Estas variações 

estão apresentadas nas Figuras 8, 9 e 10. 
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Transesterificação

1,0 h

0,5 h, 60°C

Adição H2SO4

Separação

Fase Inferior

Biodiesel + AG

Filtração

Evaporação

Fase Superior

Filtração

Evaporação

Sal

Glicerina + Biodiesel

Glicerina Biodiesel + AG

Separação

10 min.

 
Figura 8- Processo A proposto para o tratamento da reação de transesterificação. 
 
 
         O processo A apresentou uma melhor separação entre as fases, o maior 

rendimento de biodiesel e qualidade da glicerina. 
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Transesterificação

1,0 h, 60°C

0,5 h, 60°C

Adição H2SO4

Separação

Fase Inferior

Biodiesel + AG

Filtração

Evaporação

Glicerina

Fase Superior

Filtração

Evaporação

Sal

Evaporação

 
Figura 9- Processo B proposto para o tratamento da reação de transesterificação. 

 

         A metodologia B apresentou um baixo rendimento de biodiesel e dificuldade de 

separação da glicerina do sal, com um tempo total de filtração a vácuo da glicerina 

de 7 horas. 
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Transesterificação

1,0 h, 60°C

0,5 h, 60°C

Adição H2SO4

Fase Inferior

Filtração

Evaporação

Evaporação

Fase Superior

Evaporação

Sal

Glicerina Biodiesel + AG

Separação

 
Figura 10- Processo C proposto para o tratamento da reação de transesterificação. 

       
           
          A metodologia C apresentou um tempo de decantação superior a 24 horas, já 

que o sal, necessário para auxiliar a quebra de emulsões e separar melhor as fases 

foi removido.  

         Assim a metodologia A (Fig 8, pg 42) foi adotada para a produção de biodiesel 

etílico de tungue.  

         Na definição da seqüência de separação, observou-se na análise por 

cromatografia em camada delgada a não conversão total aparente dos triglicerídeos, 

sendo, portanto necessário determinar a influência do tempo de reação no 

rendimento da reação. 

          A variação do tempo de reação foi estudada de 1,5 a 2,5h, para todas as 

concentrações de catalisador utilizadas (1 a 2%), utilizando uma razão molar álcool: 

óleo 6:1. 

          Os rendimentos de biodiesel não apresentaram variação significativa quando 

se utilizou 1 e 1,5% de catalisador, mas o índice de acidez aumentou com o tempo 

de reação para qualquer concentração do catalisador. Os resultados obtidos estão 

apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3- Dados obtidos para a reação de transesterificação com óleo refinado em função do tempo 
de reação e concentração do catalisador com razão molar etanol:óleo 6:1 e temperatura de 60°C. 

Tempo 
(h) 

NaOH 
(% p/p) 

Rendimentos 
IA  

(mg/g) 
Biodiesel + 

A.G (g) 
Glicerina 

(g) 
Sal  
(g) 

1,5 

2,0 

2,5 

 100,26 4,04 3,63 11,37 

1,0 104,45 6,65 1,46 10,87 

 104,70 5,70 1,89 12,04 

1,5 

2,0 

2,5 

 88,81 14,97 1,86 12,74 

1,5 105,00 8,69 1,36 15,33 

 95,77 8,19 2,23 17,71 

1,5 

2,0 

2,5 

 84,04 33,6 2,13 17,71 

2,0 81,63 5,09 1,91 20,06 

 -- -- -- -- 

           
 
 
          O aumento no tempo de reação favoreceu a reação de saponificação 

aumentando a quantidade de ácidos graxos livres no biodiesel quando da adição do 

ácido sulfúrico, isto pode ser observado no aumento do índice de acidez. A formação 

de sabão é uma reação paralela indesejável, pois ela diminui a eficiência catalítica, o 

rendimento do biodiesel e dificultando as etapas de separação e de purificação. 

          Para qualquer tempo de reação, a utilização de 2% de catalisador foi a que 

apresentou maior dificuldade, tanto de agitação do sistema quanto de separação das 

fases. Isto levou a baixos rendimentos entre os percentuais de catalisador 

investigados. A maior quantidade de catalisador leva a uma maior saponificação, o 

que dificulta a separação das fases. 

 O efeito da variação na razão molar álcool: óleo 6:1 e 9:1 na transesterificação, 

também foi investigado.  O tempo reacional foi de 1,5h e a concentração do 

catalisador variou de 1 a 2% em massa. A temperatura da reação foi mantida em 

60°C. Os dados obtidos estão apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4- Resultados obtidos na variação da razão molar álcool:óleo,tempo de reação de 1,5h.          

Razão 
Molar 

NaOH  
(%) 

Biodiesel + 
A.G. (g) 

Glicerina 
(g) 

Sal  
(g) 

  I.A. 
(mg/g) 

6:1 

9:1 
1 

100,26 

93,81 

4,04 

15,07 

3,63 

0,99 

11,37 

8,90 

6:1 

9:1 
1,5 

88,81 

100,59 

14,97 

- 

1,86 

2,21 

12,74 

12,31 

6:1 

9:1 
2,0 

84,04 

102,29 

33,6 

11,02 

2,13 

3,20 

17,71 

19,41 

  
          
 
         As reações onde à razão molar de 9:1 foi empregada, apresentou melhor 

homogeneização, mesmo para as reações com 2% de catalisador. Nestas reações 

não se observou a dificuldade de agitação encontrada para a razão molar 6:1. 
          Em relação ao rendimento da reação observou-se uma pequena diminuição 

da conversão do biodiesel quando se aumenta a quantidade de álcool na presença 

de 1% de catalisador. Esta diminuição pode ser devido a uma maior solubilização 

dificultando a separação entre as fases.  

          A influência da origem do óleo utilizado na reação de transesterificação 

também foi avaliada. Foi utilizado óleo bruto extraído por trituração e óleo obtido 

comercialmente. A concentração do catalisador foi variada de 1 a 2%, a razão molar: 

álcool: óleo foi de 6:1, o tempo de reação de 1,5 h e a temperatura foi mantida em 

60ºC. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 5. Observou-se que 

independente da origem do óleo, os rendimentos da reação e ao índice de acidez 

foram semelhantes, assim como as dificuldades encontradas usando 2% de 

catalisador. Portanto um maior número de reações foram realizadas utilizando óleo 

comercial, devido às facilidades em relação a sua obtenção.  
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Tabela 5- Resultados comparativos de produção de biodiesel de tungue utilizando óleo bruto e 
comercial. Tempo de reação 1,5h, razão molar álcool:óleo 6:1 e temperatura de 60°C 

Matéria 
prima 

NaOH  
(% p/p) 

Rendimento 
IA  

(mg/g) 
Biodiesel 

(g) 
Glicerina 

(g) 
Sal  
(g) 

Óleo bruto 

1,0 101,88 7,4 1,44 9,09 

1,5 93,48 7,24 15,4 16,98 

2,0 82,47  26,87  1,87 25,63 

Óleo 

comercial 

1,0 104,45 6,65 1,46 10,87 

1,5 96,97 8,69 1,36 15,33 

2,0 81,63 5,09 1,91 20,06 

 

 
          O efeito do catalisador sobre a reação de transesterificação também foi 

investigado. Foram realizadas reações de transesterificação, utilizando o catalisador 

KOH, a razão molar álcool óleo em 6:1 e 9:1, e o tempo reacional entre 1,5h a 2,5h. 

Estes resultados estão apresentados na Tabela 6. 
 
 
Tabela 6- Resultados obtidos na reação de transesterificação utilizando KOH, óleo refinado, etanol, 
variando o tempo reacional e a razão molar álcool:óleo, a uma temperatura de 60 °C.. 

KOH 
(%) 

Razão 
Molar 

Tempo 
(h) 

Biodiesel + 
A.G.(g) 

Glicerina 
(g) 

I.A. 
(mg/g) 

 

1 6:1 

1,5 

2,0 

2,5 

95,42 

104,82 

105,06 

10,18 

11,14 

11,07 

6,83 

5,18 

4,98 

 

1 9:1 

1,5 

2,0 

2,5 

99,28 

96,38 

93,98 

8,04 

7,8 

6,96 

5,27 

9,35 

11,14 

 
 
          No entanto, os resultados não foram satisfatórios, já que com estes tempos 

reacionais, ocorriam dificuldades na separação da reação, aumentando o tempo de 

decantação para 48h. O acompanhamento da reação por cromatografia em camada 

delgada mostrou a presença de ácido graxo, mono, di e triglicerídeos, o que pode ter 

dificultado a separação das fases, evidenciando assim a insuficiência do tempo de 
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reação utilizado. Assim, foi aumentado o tempo reacional visando uma diminuição 

no tempo de separação das fases. 

          Foram realizadas reações de transesterificação utilizando KOH como 

catalisador nas concentrações de 1 a 2%, razão molar álcool: óleo de 6:1, 

temperatura de 60°C e tempo de reação de 3 h. Estes resultados foram comparados 

com reações de transesterificação onde se emprega o catalisador NaOH.  

          Pode-se observar que nestas reações, o tempo reacional foi maior quando 

comparado com reações que utilizam NaOH, o que contraria as reatividades dos 

respectivos hidróxidos. Estas reações foram acompanhadas por cromatografia em 

camada delgada, e apenas com o tempo de 3h com o catalisador KOH, ocorre à 

conversão total aparente a ésteres etílicos.  

          Com a utilização de KOH, foi observada uma menor dificuldade na agitação 

do sistema reacional, mesmo em concentrações mais elevadas, o que foi observado 

com a utilização de NaOH.  

          O aumento na concentração do catalisador na transesterificação teve um 

efeito mais acentuado na reação de saponificação, resultado esperado, pois a 

presença de maior quantidade de base no meio reacional aumenta a formação de 

sabão e isto pode ser observado pelo aumento nos valores do índice de acidez. 

Para todas as concentrações de catalisador, observa-se que a reação de 

saponificação é menos favorecida quando se utiliza KOH. Estes resultados são 

apresentados na Tabela 7. 
 
 
Tabela 7- Resultados obtidos na reação de transesterificação do óleo refinado, variando-se a 
concentração de KOH a uma temperatura de 60 °C.  

Catalisador 
% (p/p) 

Rendimento (g) 
I.A. 

(mg/g) 
Biodiesel 
+ AG (g) 

Glicerina (g) Sal (g) 

1,0 100,21 5,14 2,72 6,24 

1,5 97,13 7,09 1,46 11,74 

2,0 105,09 8,41 3,55 14,26 

 
 

          Após a realização das reações de transesterificação, com as variações 

propostas, observou-se que o índice de acidez do biodiesel ficou acima do 

especificado pela ANP. Para diminuir a acidez, o biodiesel foi submetido à reação de 



 

 

49 

 

esterificação para a redução dos ácidos graxos livres presentes. Avaliou-se a 

influencia da acidez inicial da amostra, a razão molar álcool:ácido graxo e a 

concentração do catalisador ácido na esterificação. A metodologia empregada foi 

baseada nos estudos de Martín et. al.24

 

 A reação de esterificação foi acompanhada 

por cromatografia em camada delgada. As equações envolvidas na reação de 

esterificação estão representadas pela Figura 11. 

 

 
Figura 11- Equações envolvidas na esterificação do biodiesel de tungue. 

 
 
         Assim as etapas envolvidas na produção do biodiesel etílico de óleo de tungue, 

consiste em uma primeira etapa, a transesterificação, e uma segunda etapa, a 

esterificação dos ácidos graxos livres como mostrado no Esquema 5. 
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Esquema 5- Etapas da produção de ésteres etílicos a partir de óleo de tungue. 
          

O tratamento da reação de esterificação foi realizado de acordo com o 

fluxograma apresentado na Figura 12. Foi realizada a lavagem utilizando solução 

hidroalcoólica de NaOH 1%, seguida de lavagens com água destilada. 

                  

Biodiesel + AG

Lavagem

Esterificação

Secagem

Fase orgânica

Filtração

Fase aquosa

Descarte

Biodiesel

EtOH / H2SO4 5%
4 h, T = 60°C

Evaporação
 

Figura 12- Processo proposto para a redução de ácidos graxos livres no biodiesel. 
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          Para a obtenção do biodiesel a ser utilizado na etapa de esterificação (etapa 2, 

esquema 5) foi realizada uma reação de transesterificação (etapa 1, esquema 5) em 

maior escala (200g de óleo comercial), utilizando a razão molar 9:1, NaOH nas 

concentrações de 1 a 2% e tempo de reação de 1,5 h. Os resultados obtidos na 

etapa 1 estão apresentados na Tabela 8. 
 
Tabela 8- Resultados obtidos na reação de transesterificação,etapa 1, utilizando óleo comercial.  

Razão 
 Molar 

NaOH  
(%) 

Biodiesel + 
A.G. (g) 

Glicerina  
(g) 

I.A. 
(mg/g) 

9:1 1,0 
209,89 22,16 12,40 

211,88 17,39 11,73 

 
 

         Assim, após a reação de transesterificação, etapa 1, a amostra foi dividida em 

três partes iguais e submetida à reação de esterificação, etapa 2. Assim, partindo-se 

do mesmo índice de acidez foi estudado o efeito da variação do tempo reacional a 

temperatura de 60°C. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 9. 
 
 
  Tabela 9- Resultados obtidos na reação de esterificação catalisada por ácido.  

IA
(mg/g) 

0 Catalisador 
(%) 

Álcool:AG 
(mol/mol) 

Tempo 
(h) 

Conversão 
(%) 

IA
(mg/g) 

f 

 

12,40 

5 

5 

5 

60:1 

60:1 

60:1 

1 

2 

  3 

71,12 

81,12 

86,04 

3.58 

2,34 

1,73 

 
 
          Observou-se nestas reações, que o tempo reacional não foi suficiente para 

que ocorresse uma boa conversão dos ácidos graxos, pois o índice de acidez 

permaneceu elevado, fora das especificações da ANP, mesmo com tempo reacional 

de 3h. Devido a estes resultados e tendo por objetivo aumentar a conversão dos 

ácidos graxos, reduzindo o índice de acidez, a mistura reacional foi submetida a 

reação de esterificação por um tempo de 4h, a temperatura de 60°C e uma razão 

molar álcool:ácido graxo de 60:1. Estes resultados estão apresentados na Tabela 
10. Observando a tabela, pode-se concluir que para obter uma boa conversão dos 
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ácidos graxos livres, o tempo de reação de 4h se faz necessário, assim como para 

diminuir o índice de acidez do mesmo. 
 
 
Tabela 10- Dados para a reação de esterificação catalisada por ácido, com tempo reacional de 4h. 

IA
(mg/g) 

0 Catalisador 
(%) 

Álcool:AG 
(mol/mol) 

Tempo 
(h) 

Conversão 
(%) 

IA
(mg/g) 

f 

11,73 5 60:1 4 95,56 0,52 

 
 
         Também foi estudado o efeito da acidez inicial do biodiesel na reação de 

esterificação. Para a obtenção da amostra a ser submetida a esterificação, foram 

realizadas reações de transesterificação em maior escala, 200 g, a temperatura de 

60°C, tempo de reação de 1,5 h e razão molar álcool:óleo de 6:1. A concentração do 

catalisador, NaOH, foi variada de 1 a 2%. Os resultados obtidos estão apresentados 

na Tabela 11. 
 
      
    Tabela 11- Reação de transesterificação em maior escala, etapa 1. 

Catalisador (%) Biodiesel + A.G.(g)       I.A. (mg/g1

        1 

) 

       1,5 

        2 

          200,05 

          178,17 

          190,87 

             10,89 

17,08 

24,68 
 
 
         Cada uma das amostras de biodiesel obtidas na etapa 1, Tabela 11, foram 

divididas e submetidas a reação de esterificação, variando a quantidade de 

catalisador ácido em 5 e 10%, razão molar do álcool:ácido graxo livre  de 60:1 e 

80:1, temperatura de 60°C e tempo de reação de 4 h. Os resultados obtidos na 

etapa 2 estão apresentados na Tabela 12. 
           As conversões dos ácidos graxos em ésteres etílicos variaram de 91,00% a 

96,67%, no entanto o índice de acidez final permaneceu acima do especificado pela 

ANP. Não foi observado efeito significativo nos percentuais de conversão em relação 

a aumento da concentração do catalisador ou da razão molar álcool: AG.  
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   Tabela 12- Dados para a reação de esterificação catalisada por ácido, etapa 2. 
 IA

 (mg/g) 
0  Catalisador 

(%) 
Álcool:AG 
(mol/mol) 

IA
(mg/g) 

f Conversão 
(%) 

10,89 

5 

10 

5 

10 

60:1 

60:1 

80:1 

80:1 

0,76 

0,84 

0,83 

0,98 

93,02 

92,28 

92,37 

91,00 

17,08 

5 

10 

5 

10 

60:1 

60:1 

80:1 

80:1 

0,76 

0,90 

0,98 

1,11 

95,55 

94,73 

94,26 

93,50 

       

 

       24,68 

5 

10 

5 

10 

60:1 

60:1 

80:1 

80:1 

0,82 

0,97 

1,03 

1,18 

96,67 

96,06 

95,82 

95,21 

 
 

4.3- Caracterização do biodiesel  
 
          A caracterização do biodiesel etílico foi realizada por cromatografia gasosa, 

RMN de 1H e 13

          Os principais ésteres etílicos presentes no biodiesel de tungue estão 

apresentados na Figura 13. Para a designação dos sinais nos espectros de RMN de 

C e Infravermelho.   

1H e 13

 

C foi considerada a cadeia carbônica do ácido α-eleosteárico, por representar 

o principal componente do óleo de tungue.  
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Figura 13- Estruturas dos ésteres etílicos presentes no biodiesel de tungue. 

 
 
          Na caracterização do biodiesel etílico de tungue por espectroscopia de 

infravermelho, Figura 14, observou-se em 3014,74 cm-1 estiramento assimétrico da 

ligação =C-H, em 2926,01 cm-1 estiramento assimétrico referente à ligação C-H 

(CH2 e CH3), em 2856,58 cm-1 estiramento simétrico referente à ligação C-H (CH2 e 

CH3), em 1734,01 cm-1 estiramento assimétrico referente à carbonila de éster, em 

1182,36 cm-1 estiramento assimétrico referente à ligação O-C(O)-C do éster e em 

1460,11 e 1375,25 cm-1

 

, referentes às duplas ligações conjugadas da cadeia graxa. 
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Figura 14- Espectro de infravermelho do biodiesel etílico de tungue. 
  

 
          Na caracterização por ressonância magnética de 1H do biodiesel etílico, 

Figura 15, observa-se tripleto em 0,90 referente ao CH3 terminal da cadeia graxa; 

os hidrogênios metilênicos e os H do grupo CH3 do éster foram observados como 

um multipleto em 1,31 ppm. Também observou-se um tripleto em 2,32 ppm referente 

aos H α-carbonila; multipleto em 2,15 ppm referente aos 4H alílicos, um quarteto em 

4,15 ppm referente aos 2H do CH2

 

 α-O, característico para o biodiesel etílico; 

multipletos em 5,37, 5,70, 6,11 e 6,37 ppm referentes aos 6H vinílicos. A atribuição 

dos sinais foi realizada com base no éster etílico do ácido (9Z,11E,13E)-octadeca-

9,11,13-trienóico, o qual é o maior constituinte do óleo de tungue.   
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Figura 15- Espectro de RMN-1

  
H do biodiesel etílico do óleo de tungue refinado. 

 
          No espectro de 13

 Pelos espectros de 

C, Figura 16, observa-se principalmente em 173,8 ppm um 

sinal referente a carbonila de éster, entre 120 e 140 ppm os sinais referentes aos 

carbonos vinílicos e em 60,1 ppm o sinal referente ao carbono metilênico do éster 

que caracteriza o biodiesel etílico. Os demais carbonos da cadeia graxa encontram-

se entre 15 a 40 ppm.  
13C e 1

 

H pode-se observar a pureza do biodiesel obtido, 

pois a presença de carbono do glicerol não é detectada. 
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Figura 16- Espectro de RMN-13

 
C do biodiesel etílico do óleo de tungue refinado. 

 
4.4- Padronização do biodiesel 
           

          Segundo as normas técnicas, para que um combustível seja considerado 

biodiesel, o mesmo deve seguir as normas especificadas.  

Para o biodiesel etílico de tungue, foi determinado o teor de triglicerídeos, 

diglicerídeos, monoglicerídeos, glicerina livre e total, por cromatografia gasosa, após 

o processo de esterificação do dos ácidos graxos livres presentes no biodiesel.  

Estas análises foram realizadas no Lacom-FURG, seguindo as normas européias 

(EN 14105). O cromatograma é mostrado na Figura 17 e os resultados são valores 

obtidos, na Tabela 13.  

          De acordo com os resultados apresentados para biodiesel etílico as 

concentrações dos monoglicerídeos, diglicerídeos, triglicerídeos e glicerina livre, 

expressos em teor de glicerina total, estão dentro do previsto na resolução da ANP. 
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Figura 17- Análise cromatográfica de monoglicerídeos, diglicerídeos e triglicerídeos do biodiesel 
etílico de tungue. 
 
 
 
Tabela 13- Análise de glicerina livre e total para o biodiesel de tungue. 

Amostra 
Mono 

(% m/m) 
Di 

(% m/m) 
Tri 

(% m/m) 

Glicerina 
Livre 

(% m/m) 

Glicerina 
Total 

(% m/m) 

Biodiesel 

etílico 
0,0644 0,077 0,0026 <0,005 0,144 

Norma 

Padrão 
- - - 0,02 0,025 

         

 
 

Também foi determinada a viscosidade cinemática, o teor de enxofre total, 

teor de sódio e potássio, teor de água e estabilidade a oxidação a 110°C. Estas 

análises foram realizadas, pelo Laboratório de Combustíveis, no Centro de 

Combustíveis, Biocombustíveis, Lubrificantes e Óleos, do Instituto de Química, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os resultados destas análises estão 

apresentados na Tabela 14. 
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Tabela 14- Análise físico-química do biodiesel etílico de tungue. 

Características Unidade Resultados Especificação Método 

Enxofre Total mg/Kg 48 Máximo 50 ASTM D 
5453 

Viscosidade 
Cinemática a 
40°C 

mm2 10,5 /s 3,0 a 6,0 ABNT NBR 
10441 

Sódio mg/Kg 3,8 
Sódio + 

Potássio: 
Máximo 5 

ABNT NBR 
15556 

Potássio mg/Kg 
Menor que o 

limite de 
detecção 

Sódio + 
Potássio: 
Máximo 5 

ABNT NBR 
15556 

Teor de Água mg/Kg 1323 Máximo 500 ABNT NBR 
11348 

Estabilidade a 
Oxidação a 
110°C. 

H 0,2 Mínimo 6 EN ISO 
14112 

 
 
          Dos parâmetros avaliados observa-se que o biodiesel etílico de tungue 

encontra-se de acordo com as especificações da ANP apenas quanto ao teor de 

enxofre total, sódio e potássio. O alto valor de umidade observado pode ser devido a 

uma etapa de secagem ineficiente. 
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5- CONCLUSÃO 
 
          A metodologia de adição on pot de H2SO4

          A síntese de biodiesel utilizando óleo de tungue mostrou-se bastante 

favorável, já que o mesmo apresenta inúmeras vantagens, como a grande 

quantidade de óleo obtida por extração das amêndoas, independente do método 

utilizado (trituração com solvente ou soxhlet), a regionalidade da cultura de tungue, a 

inserção da agricultura familiar e o baixo custo de implementação e manutenção.         

Outro aspecto favorável na síntese do biodiesel de tungue foi o emprego da rota 

etílica, que também apresenta algumas vantagens em relação a outros alcoóis de 

cadeia curta, por ser biodegradável, possuir baixo custo no Brasil, originário de 

fontes renováveis, como a cana de açúcar, sendo assim menos prejudicial ao meio 

ambiente. 

 utilizada na produção do biodiesel 

etílico de mamona, quando aplicada a produção de biodiesel etílico de tungue, 

mostrou ser eficiente, pois observou-se uma separação satisfatória das fases, com 

bons valores de rendimentos de biodiesel. A adição de ácido sulfúrico ao meio 

favoreceu a quebra das emulsões, favorecendo a separação das fases, porém a 

glicerina obtida foi de baixa qualidade. Apesar da redução dos ácidos graxos livres 

na etapa de esterificação, o índice de acidez permanece fora das normas 

estabelecidas pela ANP (0,5 mg KOH/ g amostra). 

 Os dados de caracterização por RMN de 1H e 13

   

C mostram que o processo 

proposto para a produção dos ésteres etílicos de óleo de tungue foi eficiente, pois 

não se observa a presença de glicerina no produto final. Isto ficou evidenciado nos 

resultados obtidos por cromatografia gasosa para as concentrações dos 

monoglicerídeos, diglicerídeos, triglicerídeos e glicerina livre, expressos em teor de 

glicerina total, que encontram-se dentro do previsto na resolução da ANP, já que o 

limite para glicerina livre segundo a norma padrão é de 0,02 % m/m e de glicerina 

total é 0,25 % m/m. Também estão abaixo do limite estabelecido pela norma, os 

teores de enxofre total, sódio e potássio.  
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6- PARTE EXPERIMENTAL 
 
6.1- Reagentes e Equipamentos 
 

          Os reagentes e solventes como NaOH (97,0%), KOH(85,0%), H2SO4(95,0-

98,0%), MgSO4(97,0%) e etanol (97,0%) foram obtidos comercialmente. O óleo de 

tungue foi obtido comercialmente da Campestre S.A. (Índice de acidez, IA = 3,9 

mg.g-1

 A caracterização do biodiesel de tungue foi realizada utilizando espectrômetro 

de infravermelho Shimadzu – IR PRESTIGE-21, espectrômetro de ressonância 

magnética nuclear INOVA-300 (IQ, UFRGS), cromatógrafo gasoso Shimadzu 

QP2010 com detector por ionização de chama. 

) e as sementes de tungue foram fornecidas pela Embrapa Clima Temperado-

Pelotas. Demais reagentes e solventes utilizados foram de grau P.A. 

 

6.2- Metodologia 
  
          Os procedimentos experimentais propostos são de fácil execução, utilizam 

reagentes clássicos em química orgânica e não envolvem condições drásticas de 

reação, facilitando a obtenção dos produtos de interesse.  

 

6.2.1- Extração do Óleo de Tungue 

 

          A obtenção do óleo de tungue a partir das sementes foi realizada utilizando 

dois métodos comparativos de extração, por trituração com solvente (hexano) e por 

soxhlet. 

          Para ambos os processos as sementes de tungue foram previamente secas 

em estufa a 80°C e resfriadas em dessecador. Após a estabilização do peso 

constante, as sementes foram descascadas e novamente aquecidas em estufa por 

aproximadamente 30 minutos.  

          Para a extração do óleo, 200g de amêndoas foram colocadas em um becker 

de 500mL, adicionado hexano (200mL) numa relação molar 1:50 (óleo:solvente) e 

trituradas com um mixer comercial até a homogeneização da mistura. A mistura 

óleo, solvente e torta foram filtrados a vácuo para a separação da torta do óleo e o 



 

 

62 

 

solvente. O solvente foi então removido em evaporador rotatório e a torta de tungue 

restante foi submetida novamente ao processo de extração por mais duas vezes. Foi 

determinada a massa de óleo obtida e calculado seu rendimento.  

            Para a extração com soxhlet, 10g da semente triturada foi colocada em um 

cartucho de celulose, o qual foi depositado em um extrator de soxhlet contendo 

hexano. O solvente foi mantido em refluxo por 4 horas e obteve-se um total de 18 

ciclos durante a extração. Após a extração, o solvente foi removido em evaporador 

rotatório, determinada a massa de óleo obtida e calculado seu rendimento. 

          O solvente escolhido para ambas as extrações foi o hexano, por este 

solubilizar com facilidade o óleo, possuir uma composição homogênea além de uma 

estreita faixa de temperatura de ebulição, ser imiscível em água, com o qual não 

forma azeótropos e ter baixo calor latente de ebulição.  

 

6.2.2- Reação de Transesterificação 

 

          Para a síntese do biodiesel foram avaliadas as seguintes variáveis de reação: 

tempo, temperatura, razão molar óleo: álcool, catalisador básico (NaOH e KOH) e 

concentração do catalisador.  

          O óleo de tungue utilizado foi extraído no Laboratório de Química Orgânica I e 

obtido comercialmente. 

Para a transesterificação, em um balão de 250 mL equipado com 

condensador e agitador magnético, foi adicionado o óleo de tungue (100g; 0,114 

mols) e aquecido até a estabilização da temperatura.  O catalisador básico, NaOH 

ou KOH nas concentrações de 1%, 1,5% e 2%, em relação a massa do óleo, foi 

solubilizado em etanol (39,76 mL; 0,681mols) e adicionado lentamente ao óleo 

aquecido.  A agitação do sistema reacional e a temperatura de 60°C foram mantidas 

constantes, durante todo o tempo de reação, o qual foi variado de 1 a 2 h. A 

conversão dos triglicerídeos em ésteres etílicos foi acompanhada por cromatografia 

em camada delgada utilizando sílica gel como fase estacionária e uma mistura de 

hexano:éter etílico (80:20 v/v) como eluente. As cromatoplacas foram reveladas com 

vapor de iodo. Após o término da reação, foi adicionado ao balão de reação, ácido 

sulfúrico em quantidade estequiométrica em relação ao catalisador básico, 

mantendo-se a agitação e a mesma temperatura durante 30 minutos. A seguir a 
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reação é tratada, o rendimento calculado, e o índice de acidez determinado por 

titulação ácido base. 

          Este mesmo procedimento foi realizado independente da origem do óleo de 

tungue, ou seja, bruto ou refinado. 

         Para o tratamento da reação de transesterificação, foram propostas diferentes 

sequências para as operações de separação, filtração e evaporação. Das 

sequências estudadas, o tratamento A, foi o mais satisfatório, sendo assim adotado 

para todo o trabalho. 

  

Tratamento A 

           

          Após a neutralização com ácido sulfúrico, a mistura reacional foi colocada em 

funil de decantação para a separação das fases. Após as 18h decorridas de 

decantação as fases biodiesel glicerol foram filtradas com o auxílio de uma bomba a 

vácuo para que ocorresse a remoção do sal e o solvente (etanol) foi removido 

através do rota evaporador. A fase inferior (glicerina) foi novamente colocada em 

funil de decantação melhor separação da glicerina de biodiesel residual.  

 

Tratamento B 

           

          Após a neutralização com ácido sulfúrico o solvente foi removido com o auxílio 

do rota evaporador e a mistura colocada em funil de decantação para separação das 

fases. Após o tempo necessário para a separação das fases, ambas foram filtradas 

com o auxílio de uma bomba a vácuo para a remoção do sal e o solvente de 

lavagem removido pelo rota evaporador.  

 
Tratamento C 

           

          Após a neutralização o sal foi removido por filtração, o solvente foi removido 

com o auxílio do rota evaporador e a mistura foi colocada em funil de decantação 

para a separação das fases.  
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6.2.3-Reação de Esterificação 

           

          Na reação de esterificação realizada foi utilizado o catalisador homogêneo 

H2SO4

          A fase de biodiesel e ácido graxo obtida na reação de transesterificação foi 

colocada em um balão de fundo redondo de 250mL, equipado com condensador e 

agitador magnético.  A seguir foi adicionado a solução alcoólica do catalisador ácido. 

Após o término da reação a mesma é lavada. Quando o catalisador utilizado na 

reação de transesterificação é o NaOH, a solução utilizada para lavar o biodiesel, é 

formada por 1g de NaOH,  50mL de etanol e 50mL de água destilada, mantida sob 

agitação. Para a utilização do catalisador KOH, a solução utilizada na lavagem é 

K

, variando-se as proporções entre 5 e 10% em peso de catalisador ácido. A 

razão molar do ácido graxo livre e álcool foram 60:1 e 80:1. O tempo para a 

conversão total dos ésteres etílicos em biodiesel foi de 4h.  

2CO3 1N, também mantida sob agitação. Independente do catalisador, o biodiesel 

é lavado duas vezes com a solução básica, e a seguir com água destilada por mais 

quatro vezes. A variação do pH foi acompanhada com o uso de papel indicador. A 

umidade remanescente foi removida com a adição do agente secante MgSO4

 

, o 

agente secante foi removido por filtração e o solvente removido em rota evaporador. 

O índice de acidez final foi determinado por titulação ácido base e os percentuais de 

conversão da reação determinados.  

6.3- Determinação da massa molecular do óleo de tungue  
 
 A determinação da massa molecular do óleo de tungue foi realizada utilizando 

a composição dos ácidos graxos presentes no óleo, determinada por cromatografia 

gasosa.  Com a composição percentual foi então aplicada a regra de Kay76

 

.   

M = ____1_____ 
     Σ Zi/M

Z
i 

i 

M

= massa de i, onde i é o ácido graxo correspondente 

i 

 

= massa molecular de i 
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Tabela 15 – Dados para obtenção da massa molecular do óleo de tungue.  
 Ácido graxo (%) Massa molecular (u.m.a) 

Ácido palmítico C16:0 2,15 807,29 

Ácido esteárico C18:0 2,52 891,45 

Ácido oléico C18:1 5,95 885,40 

Ácido linoléico C18:2 6,76 879,35 

Ácido linolênico 0,93 835,29 

Ácido α - eleosteárico  71,63 835,29 

 

 

M = ____________________1__________________________________________ 

 0,0215    +    0,0252    +    0,0595   +    0,0676    +   0,0093   +   
807,29 891,45  885,40          879,35         835,29        835,29 

0,7163 

 

M = ____________________1__________________________________________ 

 2,66x10-5 + 2,82x10-5  +  6,72x10-5  +  7,68x10-5  +  1,11x10-5  +  8,57x10

 

-4 

M = 937,29 g/mol 

 
6.4- Caracterização do Biodiesel Etílico de Tungue 
            

          A caracterização físico-química do biodiesel etílico de tungue, após os 

processos de transesterificação e esterificação foi realizada empregando os 

seguintes métodos: 

 

(a) O índice de acidez foi determinado segundo metodologia descrita por 

Moretto e Fett76

 

. Em um erlenmeyer de 125mL, adicionaram-se dois gramas da 

amostra, e 25mL da solução éter: etanol 2:1 agitando o mesmo. Colocou-se 2 gotas 

de indicador fenolftaleína e titulou-se com solução de NaOH 0,1N, sendo que a 

padronização foi feita através da solução de biftalato de potássio 1N, até coloração 

rósea. Todas as determinações foram realizadas em triplicata.   

            (b) A determinação do perfil graxo foi realizada através da Cromatografia 

Gasosa - Espectrometria de Massas em um equipamento GC-MS QP2010 Plus, 

Shimadzu equipado com injetor SPL, a 250ºC, vazão do gás de arraste Hélio a 1,3 
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mL/min, split 1:10, volume de injeção 1 µL. As análises foram realizadas utilizando 

uma coluna Rtx-5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm). A temperatura inicial do forno foi 

80°C mantida por 1 min, com rampa de 10°C/min até 180°C e a seguir rampa de 

7°C/min até 330°C, com tempo total de análise de 33 min. As condições do MS 

foram: temperatura da fonte 230°C, temperatura da interface 280°C, ionização por EI 

a 70 eV, modo full scan, na faixa de 30 – 500 m/z. A identificação foi realizada 

através da comparação com os espectros da biblioteca NIST. A quantificação foi 

realizada pelo método de normalização das áreas. 

 

 (c) A determinação da glicerina livre e total do biodiesel etílico: Os 

contaminantes foram analisados em cromatógrafo a gás Shimadzu QP2010 com 

detector por ionização de chama. A análise foi realizada utilizando uma coluna 

capilar de sílica fundida com uma fase estacionária de 65% dimetilpolisiloxano e 

dimensões 0,25 mm (d.i.) x 15 m recoberta com filme de 0,1 µm (00765-HT marca 

Quadrex, USA). O hidrogênio foi utilizado como gás carreador numa velocidade de 

50 cm seg-1. A coluna foi mantida a uma temperatura de 50°C por 1 min seguido de 

rampa de temperatura de 15°C min-1 até 180°C, a seguir rampa de temperatura de 

7°C min-1 até 230°C, 10ºC/min-1 até 350ºC por 13 min-1, com tempo total de análise 

de 30 min. O injetor on-column foi programado para uma temperatura inicial de 50ºC 

por 1 min, seguido por uma rampa de temperatura de 20ºC min-1 até 350ºC. A 

temperatura do detector foi de 350ºC. A calibração foi realizada pela análise de 

solução padrão contendo glicerol, mono, di e triglicerídeo, bem como dois padrões 

internos (butanotriol e tricaprina). Padrões e amostras foram derivatizados com 

reagente sililante trimetilsililtrifluoracetamida (MSTFA). Os métodos de referência 

utilizados como base para a análise foram ASTM D 658477 e EN 1410578

 

; sendo o 

preparo das soluções, curva analítica e amostras segundo ASTM D 6584.  

(d) Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear: Os espectros de RMN 
1H e 13

RMN 

C foram obtidos em espectrômetro INOVA-300, que opera na freqüência de 

300 MHz. Os deslocamentos químicos (δ) estão relacionados em ppm em relação ao 

padrão interno TMS.  
1H (300 MHz, CDCl3) δ 6,35 (m, 1H), 6,11 (m, 3H), 5,70 (m, 1H), 5,37 

(m, 1H), 4,15 (q, J=7,1Hz, 2H), 2,32 (t, J=7,6 Hz, 2H), 2,15 (m, 4H), 1,60 (m, 2H), 

1,31 (m, 14H), 0,90 (t, J=7,0 Hz, 3H). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCl3

 

) δ 173,8 (1C), 126-136 (6C), 60,1 (1C), 22-36 

(11C), 15 (1C). 

(e) Espectroscopia de Infra-vermelho: O espectro de infra-vermelho foi obtido 

em espectrômetro SHIMADZU (IR-Prestige-21), modo ATR. 

IV (modo ATR) 2926,01; 2856,58; 1734,01; 1460,11; 1375,25; 1182,36; 

1105,21; 758,02 cm-1. 
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ANEXO  
 
Anexo 1 - Norma de especificação provisória brasileira, ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis), 2008. 

Propriedades Unidade Limites  

Ponto de Fulgor, 
min °C 100  

  

Água máx mg/kg 500  

Viscosidade 
Cinemática, 40°C mm2 3,0-6,0 /s  

Cinzas Sulfatadas, 
máx % massa 0,020   

Enxofre, total máx mg/kg 50  

Corrosividade ao 
cobre, 3h a 50°C - 1  

Número de Cetano D 613 47 min  

Ponto de Névoa - Anotar  

Resíduo de 
Carbono (100% 
máx) 

% massa 0,050   

Acidez mgKOH/g 0,50   

Glicerina Livre, 
máx % massa 0,020  

Glicerina Total % massa 0,25  

Fósforo máx mg/kg 10  

Estabilidade a 
oxidação a 110°C, 
min 

h 6  

Fonte:Resolução ANP número 7, 2008.  
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Anexo 2- Espectro de RMN-1

 
H do biodiesel etílico de tungue. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3- Deslocamentos químico do espectro de RMN-1

 
H do biodiesel etílico de tungue. 



Anexo 4- Espectro de RMN 13C do biodiesel etílico de tungue. 

 
 
 



Anexo 5- Deslocamentos químico do espectro de de RMN-1H do biodiesel etílico de tungue. 
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