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RESUMO 

O biodiesel é um combustível obtido a partir de matérias-primas vegetais ou animais. 

Alguns óleos após a extração ou depois de um período de armazenamento apresentam um 

índice de acidez elevado devido à conversão dos triacilgliceróis em ácidos graxos livres. A 

alcoólise de óleos com acidez elevada utilizando catalisador básico forma uma grande 

quantidade de sabão como resíduo. O objetivo deste trabalho foi o estudo da hidrólise do 

sebo bovino utilizando semente de mamona que contém a enzima Lipase Ricinius 

Communis seguido da esterificação de ácidos graxos livres com álcool etílico usando 

catálise homogênea e heterogênea. A reação heterogênea foi realizada em reator 

pressurizado durante 120 minutos a uma temperatura de 150°C, relação álcool/óleo 7/1 e 

uma fração mássica de catalisador de 5% em relação à massa de ácido graxo. A 

esterificação homogênea também foi realizada em reator pressurizado, em temperaturas de 

70°C a 130°C, proporção álcool/óleo 5/1 a 9/1, uma fração mássica de catalisador de (0,2 a 

0,8)%, durante 60 minutos. Para a catálise homogênea foi realizado um planejamento 

fatorial com três variáveis, dois níveis e réplicas no ponto central. Os resultados mostraram 

que a hidrólise enzimática durante 24 horas a 40°C, a conversão de triacilgliceróis em 

ácidos graxos livres (FFA) foi 90,93%. Na reação de esterificação heterogênea, o 

catalisador sólido que apresentou melhor resultado foi a zircônia sulfatada com conversão 

de 45,3%. Na reação de esterificação homogênea, o rendimento de éster aumentou com o 

aumento da temperatura, da relação álcool/óleo e da concentração do catalisador. Os 

melhores resultados foram obtidos a 130°C e com 0,8% do catalisador na relação 

álcool/óleo de 5/1 ou de 9/1. A cinética de esterificação homogênea foi satisfatoriamente 

representada por dois modelos sendo um modelo de segunda ordem reversível e o outro 

pseudo-homogêneo reversível. 

 

PALAVRAS-CHAVE: biodiesel, esterificação, ácidos graxos livres, sebo bovino 
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ABSTRACT 

Biodiesel is a renewable fuel derived from vegetable oils and animal fats. After a long 

period of storage some vegetable oils or fats may present high acidity due to the 

conversion of triacylglycerols into free fatty acids. Alcoholysis of high acidic oils with 

basic catalysts will form a large amount of soap as a residue. The objective of this work 

was to study hydrolysis of tallow fats followed by esterification of the free fatty acids with 

ethanol using homogeneous and heterogeneous catalysis. Tallow fat was hydrolyzed by the 

lipase enzyme extracted from Ricinius communis seeds. Heterogeneous esterification was 

carried out in a reactor under pressure at 150°C, ethanol/oil ratio of 7/1, and a solid catalyst 

mass fraction of 5%, during 120 minutes. Homogeneous esterification was carried out in a 

reactor under pressure as well, at temperatures from 70°C to 130°C, ethanol/oil ratio from 

5/1 to 9/1, and a sulfuric acid catalyst mass fraction from (0.2 to 0.8)%, during 60 minutes. 

A factorial experimental design was carried out with three variables, two levels and 

replicas at central point. Results showed that hydrolysis with enzymes during 24 hours at 

40°C was able to convert 90.93% of triacylglycerols into free fatty acids (FFA). In 

heterogeneous esterification reaction, sulfated zircon was the best catalyst with FFA 

conversion of 45.3%. In the homogeneous esterification reaction, the yield of ester 

increased with increasing temperature, ethanol/oil ratio and catalyst concentration. Best 

results were obtained at 130°C and 0.8% catalyst in both ethanol/oil ratios. Kinetic data 

were adequately represented by models, one a reversible second order kinetic model and 

other reversible pseudo-homogeneous order kinetic model. 

 

KEYWORDS: Biodiesel, esterification, free fatty acids, tallow 
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1.  Introdução 

A busca por novos combustíveis renováveis para a substituição de derivados de 

petróleo cresce a cada ano devido a uma possível instabilidade no mercado internacional 

de petróleo e ao aumento significativo do efeito estufa, ocasionado pela poluição 

atmosférica. Diante desse cenário, o Brasil está investindo em uma nova alternativa para 

introduzir na sua matriz energética, o biodiesel. Com a experiência em fontes renováveis 

de energia como o uso do etanol em substituição à gasolina ou misturado à mesma, o 

Governo Federal autorizou, no dia 6 de dezembro de 2004, o uso comercial do biodiesel 

com ênfase no uso de óleos produzidos pela agricultura familiar. Em sua primeira etapa, 

foi considerada a mistura de biodiesel na proporção de 2% (B2) ao diesel de petróleo, para 

uso em veículos automotores, em todo o território nacional. O biodiesel também poderá ser 

empregado na geração de energia elétrica em comunidades isoladas (INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA, 2007). 

O emprego de fontes de biomassa para a produção de biodiesel têm sido 

intensificados nos últimos anos. A idéia principal é transformar a matéria-prima renovável 

em combustíveis alternativos aos derivados de petróleo, visando baixo custo de produção 

com alta eficiência e menor impacto ambiental. 

A nova filosofia por combustíveis alternativos reside não somente em diminuir 

nossa dependência de petróleo, mas sobre o impacto ambiental na queima de combustíveis 

de origem fóssil contribuindo para a redução da emissão de poluentes na atmosfera, como 

material particulado e SOx, e para a redução do efeito estufa. 

Com relação ao aspecto econômico e social, a entrada do novo combustível no 

mercado vai permitir a redução da importação do diesel, que hoje é de cerca de 15%, a 

criação de empregos no meio rural, por meio da agricultura familiar, e o desenvolvimento 

da indústria nacional de pesquisa e equipamentos. Apenas com o B2, a expectativa é gerar 

153 mil empregos (FAP, 2007). 

Produzir biodiesel de boa qualidade que não danifique os motores não é um 

processo simples e requer muitos cuidados, especialmente com relação à formação de 

sabões e à prevenção da poluição. O uso de etanol requer uma dificuldade extra para 

separar o biodiesel formado dos subprodutos. São muitos os tipos de matérias-primas, e as 

variáveis do processo de fabricação. A necessidade de grande quantidade de matéria-prima 

para atender às metas de 2% de adição ao diesel, levará ao uso de diversos tipos de óleos. 



1. Introdução       17 
_________________________________________________________________________ 

As condições de clima, tipo de solo e variedade da planta oleaginosa influenciam 

diretamente na qualidade e características dos óleos obtidos e isso pode influenciar 

significativamente no rendimento e na otimização da reação de alcoólise. Portanto, será 

indispensável à otimização das condições de processo para obtenção de biodiesel com alta 

eficiência de produção. 

Para reduzir custos de produção, podem ser utilizadas matérias-primas de baixo 

custo como o sebo animal e óleos de fritura que possuem elevada acidez devido à presença 

de ácidos graxos livres que dificultam a reação de alcoólise alcalina convencional 

(transesterificação). Para contornar este problema, uma alternativa é a hidrólise para 

transformar os triacilgliceróis de matérias-primas de baixo custo em ácidos graxos livres, 

seguida da esterificação ácida. A vantagem desta rota está na redução de resíduos de 

produção e na possibilidade do uso de catalisadores ácidos, conforme demonstrado pela 

Agropalma com esterificação de ácidos graxos livres de óleo de dendê com uso de 

catalisador a base de óxido de nióbio. 

Esta dissertação tem como objetivo estudar a produção de biodiesel etílico a partir 

da esterificação de ácidos graxos provenientes de matérias-primas de baixo custo com uso 

de catálise homogênea e heterogênea. Será feita a otimização das condições de operação de 

reator em batelada para a reação de esterificação utilizando ácido sulfúrico como 

catalisador homogêneo e desenvolvimento de um modelo cinético homogêneo para reação 

de esterificação de ácidos graxos livres. Também serão testados os catalisadores sólidos 

zircônia, zircônia sulfatada e zircônia/tungstênio. 
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2.  Revisão bibliográfica 

Neste capítulo é apresentado o levantamento bibliográfico abordando a origem de 

óleos vegetais e animais, uso do etanol na produção de biodiesel, tipos de catalisadores 

utilizados, metodologia de produção e a modelagem cinética do processo. 

2.1.  Breve histórico  

Em 1892, Rudolf Diesel desenvolveu o motor diesel. Trinta e três anos antes, em 

1859, o petróleo foi descoberto na Pensilvânia sendo usado principalmente para a produção de 

querosene de iluminação. 

O petróleo, chamado de ouro negro, veio para ficar até a exaustão de suas reservas ou 

da própria natureza. Pela sua elevada densidade energética, duas vezes melhor do que a do 

carvão mineral, e com a vantagem de ser líquido, muito mais facilmente transportável, o 

petróleo passou a ser, não só a fonte de todos os combustíveis líquidos, mas também, a 

matéria-prima de uma grande parte dos produtos, ditos modernos. Estabeleceu-se assim a Era 

do Petróleo (PARENTE, 2003). 

No início do século XX foram realizados testes com o emprego de óleos vegetais em 

motores diesel, mas devido aos baixos preços dos derivados do petróleo, houve um 

desinteresse no uso de óleos vegetais. Ainda na mesma década, com o avanço da tecnologia e 

disponibilidade de matéria-prima, houve a retomada dos testes com óleo vegetal. Contudo, a 

partir dos anos de 1990, devido a pressões ambientalistas e à introdução do conceito de 

desenvolvimento sustentável, foi retomado o interesse pelo uso do óleo vegetal. 

2.2.  Obtenção de biodiesel a partir de oleaginosas 

Cada oleaginosa, dependendo da região na qual é cultivada e segundo as condições de 

clima e de solo, apresenta características específicas na produtividade por hectare e na 

percentagem de óleo obtida da amêndoa ou grão. A produtividade obtida também está 

diretamente associada às condições de clima e do solo, às tecnologias de cultivo, à qualidade 

de semente e às tecnologias de processamento praticadas. Na Tabela 1 é apresentada uma 

relação de espécies, produtividade e rendimento de acordo com as regiões produtoras 

(SEBRAE, 2007). 
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Tabela 1 - Característica de algumas culturas oleaginosas com potencial de uso energético 

(SEBRAE, 2007). 

Espécie 
Produtividade 

(tonelada/ha) 

Porcentagem 

do óleo 

Ciclo 

de vida 

Regiões 

produtoras 

Tipo de 

cultura 

Rendimento 

(tonelada 

óleo/ha) 

Algodão 0,86 a 1,4 15 Anual 
MT, GO, MS, 

BA e MA 
Mecanizada 0,1 a 0,2 

Amendoim 1,5 a 2 40 a 43 Anual SP Mecanizada 0,6 a 0,8 

Dendê 15 a 25 20 Perene BA e PA 
Mão-de-obra 

intensiva 
3 a 6 

Girassol 1,5 a 2 28 a 48 Anual 
GO, MS, PR, 

RS e PR 
Mecanizada 0,5 a 0,9 

Mamona 0,5 a 1,5 43 a 45 Anual Nordeste 
Mão-de-obra 

intensiva 
0,5 a 0,9 

Pinhão 

Manso 
2 a 12 50 a 52 Perene Nordeste e MG 

Mão-de-obra 

intensiva 
1 a 6 

Soja 2 a 3 17 Anual 

MT, PR, RS, 

GO, MS, MG e 

SP 

Mecanizada 0,2 a 0,4 

  

Vários métodos são utilizados para a conversão dos óleos vegetais em biodiesel, entre 

eles o óleo original (in natura ou misturado com o diesel) e o óleo modificado (craqueamento 

catalítico e alcoólise catalítica). 

Devido à característica de elevada viscosidade, o emprego de óleo vegetal em motores 

de combustão interna não apresenta bons resultados na sua forma original, tanto in natura 

quanto em mistura com o diesel mineral. Já o uso do óleo modificado pelo processo de 

craqueamento catalítico pode não ser viável devido a grande quantidade de energia consumida 

na conversão das cadeias alquídicas dos triacilgliceróis em hidrocarbonetos lineares (LIMA et 

al., 2004). Atualmente a melhor alternativa de conversão dos óleos vegetais em ésteres 

alquídicos (biodiesel) é o processo de alcoólise catalítica, tendo como vantagens o alto 

rendimento de conversão do óleo em ésteres, a redução significativa da viscosidade do óleo e 

a produção de glicerina como co-produto. Além disso, a adição desses ésteres no óleo diesel 

de petróleo contribui para o aumento do número de cetano, aumento da lubricidade em altas 

temperaturas e redução da emissão de gases poluentes (KHALIL, 2004).  
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2.3.  Sebo bovino 

O sebo é uma gordura de origem animal (bovina) com aspecto pastoso à temperatura 

ambiente, de cor esbranquiçada com odor característico. O sebo pode ser extraído de qualquer 

parte do animal sendo a qualidade do produto final relacionada com a qualidade da matéria-

prima utilizada e com um bom controle de qualidade do processo e transporte (CAMPESTRE, 

2007). A Figura 1 mostra uma imagem do sebo bovino empregada neste trabalho. 

 

Figura 1 – Sebo bovino. 

 

Esse resíduo gorduroso é constituído por triacilgliceróis que têm na sua composição 

principalmente ácidos palmítico (~30%), esteárico (~20-25%) e oléico (~45%). Considerando 

a sua alta produção e baixo custo de comercialização, o sebo bovino apresenta-se como uma 

opção de matéria-prima para a produção de biodiesel, combustível alternativo ao diesel de 

petróleo (MOURA et al., 2006). 

2.4.  Definição de biodiesel 

O biodiesel é um combustível obtido a partir de matérias-primas vegetais ou animais. 

As matérias-primas vegetais são derivadas de óleos vegetais tais como soja, mamona, colza 

(canola), palma, girassol e amendoim, entre outros, e as de origem animal são obtidas do sebo 

bovino, suíno e de aves. Entre as alternativas de matérias-primas podem ser incluídos os óleos 

utilizados em fritura (cocção). Esse combustível é utilizado para substituição do óleo diesel, 

em percentuais adicionados no óleo diesel ou integral, nos motores à combustão dos 

transportes rodoviários e aquaviários e nos motores utilizados para a geração de energia 

elétrica (SEBRAE, 2007). Quimicamente, o biodiesel é definido como ésteres monoalquílicos 
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de ácidos graxos derivados de lipídios de ocorrência natural e pode ser produzido, juntamente 

com a glicerina, através da reação de triacilgliceróis com etanol ou metanol na presença de 

um catalisador ácido ou básico. 

Por ser totalmente miscível com o óleo diesel, o biodiesel pode ser misturado ao diesel 

em quaisquer proporções para uso em motores do ciclo diesel sem necessidade de adaptações 

significativas. Sua aplicação como um combustível alternativo em países da União Européia 

vem crescendo a cada ano, sendo utilizado misturado com diesel ou mesmo na sua forma pura 

(B100). A partir de 2013, esta proporção aumentará para 5% de biodiesel no diesel (B5), com 

perspectivas de crescimento deste percentual para os anos seguintes (ROCHA et al., 2008). 

 A definição para biodiesel adotada na Resolução ANP 42/2004, de 14 de Julho de 

2004, que introduziu o biodiesel na matriz energética é: “Biodiesel – B100 – combustível 

composto de alquilésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivados de óleos vegetais ou 

de gorduras animais.” 

2.5.  Reações para a produção de biodiesel 

A produção de biodiesel a partir de óleo vegetal ou gordura animal pode ser feita por 

alcoólise alcalina (transesterificação) ou esterificação ácida. O que difere o método a ser 

utilizado é a acidez do óleo utilizado. 

A alcoólise alcalina é um processo onde triacilgliceróis reagem com álcool para 

formar ésteres e glicerina. Utiliza-se a alcoólise alcalina quando o óleo utilizado possui uma 

acidez de até 3 mg KOH/g. 

A esterificação é um processo em que ácidos graxos livres reagem com álcool 

formando ésteres e água. Utiliza-se a esterificação quando a acidez do óleo utilizado é 

superior a 3 mg KOH/g. 

2.6.  Reação de esterificação 

Para a reação de esterificação, o método mais comum utilizado em processos 

industriais na obtenção de ésteres, é a reação reversível de um ácido carboxílico com um 

álcool, havendo eliminação de água. Reações de esterificação são exemplos clássicos de 

reações reversíveis; a reação inversa é conhecida como hidrólise, como mostra a Figura 2: 
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Figura 2 - Reação de esterificação. 

 

 

O mecanismo de esterificação com catálise ácida é ilustrado na Figura 3. Essas reações 

são facilitadas pelo aumento de temperatura no meio reacional e presença de catalisador, 

sendo a velocidade da reação dependente do ácido (ou base) e do álcool utilizado. 
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Figura 3 – Mecanismo de esterificação com catálise ácida. (1) Ataque do carbono pelo álcool; 

(2) Ataque alcoólico; (3 e 4) Liberação de água; (5) Regeneração do catalisador (próton) 

(UTREE, 2007). 

 
Os principais fatores que influenciam a esterificação são: excesso de um dos reagentes 

e o uso de catalisadores (H2SO4 e HCl). Os catalisadores aceleram a velocidade da reação 

resultando no aumento do rendimento. A desidratação dos álcoois (H2SO4) e corrosão de 

equipamentos (HCl) são desvantagens na utilização de ácidos minerais como catalisadores. 

Processos industriais operam com os reagentes, ácido orgânico, álcool e ácido mineral 

em refluxo. Somente consegue-se terminar uma reação de esterificação com a retirada de um 

dos produtos formados (éster ou água), deslocando o equilíbrio para os produtos (alta 

conversão). Se produtos e reagentes são insolúveis em água, utilizam-se processos de 

decantação para a separação. Quando produtos e reagentes são voláteis faz-se a separação 

através de processos de destilação por arraste (BARCZA, 2007). 

2.7.  Catálise homogênea e heterogênea 

Para a produção de biodiesel através da alcoólise, podem ser utilizados catalisadores 

homogêneos ou heterogêneos. Diferentes catalisadores e diferentes tipos de álcoois 

combinados podem produzir quantidades diferentes de subprodutos indesejáveis, 

prejudicando a reação de esterificação (MARCHETTI e ERRAZU, 2008). 

O processo mais utilizado atualmente para produção de biodiesel é a catálise alcalina 

homogênea, com a reação entre óleo vegetal (triacilglicerol) e álcool (metanol ou etanol), 

gerando biodiesel (éster) e glicerol. Nela, catalisador e substrato estão na mesma fase. Podem 

ser utilizados catalisadores de baixo custo, e temperaturas próximas à temperatura ambiente. 

Entretanto, este processo tem como inconvenientes: 1) a etapa de separação do glicerol é 

demorada e dispendiosa; 2) os óleos e gorduras utilizados devem possuir baixo teor de ácidos 

graxos livres (inferior a 1%), limitando sua aplicação a óleos refinados, que são mais caros; 3) 

o custo associado aos óleos vegetais e gorduras utilizados é relativamente alto e constitui 
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cerca de 80% do custo total de produção do biodiesel (CAMACHO et al., 2005). As bases 

mais utilizadas na catálise homogênea são hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. 

Atualmente está sendo estudada a utilização de catalisadores heterogêneos para a 

produção de biodiesel. Como o catalisador heterogêneo é sólido e os outros dois reagentes do 

biocombustível (etanol e gordura) são líquidos, é mais fácil separá-lo ao final do processo, 

relativamente ao catalisador homogêneo. 

Catalisadores ácidos heterogêneos apresentam vantagens como a redução significativa 

do número de etapas de purificação do biodiesel e da glicerina, bem como a possibilidade de 

reutilização do catalisador. Tem como desvantagem a utilização de plantas mais sofisticadas, 

exigir maior tempo de retenção e temperaturas mais elevadas. 

Na catálise homogênea, catalisadores alcalinos são facilmente manipuláveis e menos 

corrosivos do que os catalisadores ácidos homogêneos. Porém, apresentam desvantagens 

como um número maior de etapas na produção do biodiesel e maior produção de resíduos 

provenientes da neutralização do catalisador, da purificação do produto e recuperação da 

glicerina.  

2.8.  Processo de esterificação de ácidos graxos livres 

A Patente WO2006081644 (ANTUNES, 2006), desenvolvida na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, descreve o processo catalítico de esterificação de ácidos graxos. No 

processo descrito na patente, os ácidos graxos são esterificados com álcoois com 1 a 4 átomos 

de carbono utilizando catalisadores ácidos homogêneos ou heterogêneos. Após a reação e a 

recuperação dos álcoois em excesso, os ésteres produzidos são destilados a vácuo alcançando 

um nível elevado de pureza. 

 O processo catalítico para a esterificação de ácido graxo livre se caracteriza pelo fato 

de usar catalisadores ácidos, razão molar álcool/óleo entre 1,5 e 15, temperaturas entre 60ºC e 

200°C, pressão mais elevada ou igual à pressão atmosférica e agitação entre (200 e 1500) 

rpm. 

 Para usar óleos e gorduras na alimentação humana, diversas propriedades devem ser 

consideradas para alcançar um produto especificado, utilizando testes como índice de acidez. 

Os óleos e as gorduras, se extraídos recentemente, apresentam a acidez em aproximadamente 

0,5% que não é aconselhável para o consumo humano. Estes ácidos graxos livres são 

removidos por processos físicos que geram "sedimentos ácidos", isto é, misturas de ácido 

graxo livre de massa molecular diferente (ANTUNES, 2006). 
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 O processo de esterificação de ácido graxo livre pode ser operado em batelada, em 

reator contínuo e em reatores de leito fixo. Tanto no processo em batelada quanto no processo 

contínuo, novas reações podem ser necessárias visando um rendimento mais elevado total. 

Idealmente, a água produzida no primeiro estágio da esterificação deveria ser removida antes 

do estágio seguinte. 

 No processo em batelada, é interessante o uso de pelo menos dois reatores que operam 

intermitentemente. Enquanto a reação ocorre em um reator, o outro opera como um vaso flash 

para a eliminação da água formada e a recuperação do álcool em excesso. 

 Após a remoção do álcool e da água, a fração dos ésteres e do material não-reagido 

deve ser submetida a uma destilação à vácuo que leva a uma mistura de ésteres de elevado 

grau de pureza. Os melhores resultados são obtidos com pressão absoluta de 5 torr a 50 torr, 

preferivelmente 10 torr a 30 torr. Depois da destilação de traços do álcool da água e do 

glicerol, os ésteres saem na faixa de 180°C a 260°C, com pureza extremamente elevada. O 

resíduo não-destilado é reciclado à etapa de reação (ANTUNES, 2006).   

2.9.  Cinética do processo de esterificação 

Alguns óleos de origem vegetal ou animal possuem elevado índice de acidez, sendo 

estes ricos em ácidos graxos livres. Para evitar submeter a matéria prima a etapa de 

neutralização (redução da acidez), na qual se perde uma parte da mesma, pode-se realizar a 

etapa de esterificação. Nessa etapa, os ácidos graxos livres são convertidos em biodiesel, 

aumentando o rendimento do processo. 

Segundo Araújo (2007), considerando a reação reversível, a cinética da reação pode 

ser representada por 

 

γδβα
DCrBAf CCkCCkr −=  (1) 

 

onde CA é a concentração de ácido graxo livre, CB a concentração de álcool, CC a 

concentração de éster, CD a concentração de água, r a velocidade de reação, kf a constante da 

reação direta e kr a constante da reação reversa. A ordem da reação é dada por α, β, δ e γ para 

os componentes A, B, C e D, respectivamente.  

Araújo (2007) também estudou a modelagem cinética considerando a reação como 

irreversível, de ordem 0 em relação ao componente B e ordem 2 em relação ao componente 

A, 
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2
AkCr =  (2) 

 

 Pisarello e Querini (2007) consideraram o modelo da equação (1) com as reações 

direta e reversa sendo de segunda ordem,  

 

DCrBAf CCkCCkr −=   (3)  

 
Berrios et al. (2007) consideraram o modelo pseudo-homogêneo, 

 

DCrAf CCkCkr −=  (4) 

 

2.10.  Etanol 

Para a produção de biodiesel, é possível utilizar vários álcoois, mas alguns apresentam 

um resultado final melhor do que outros. 

Uma opção é o uso do etanol para produzir o biodiesel de éster etílico, cuja vantagem 

sobre o metanol é que o produto pode ser totalmente renovável se a origem do etanol for da 

cana-de-açúcar. Outra vantagem do éster etílico é a obtenção de um biodiesel com maior 

número de cetano e um ponto de névoa menor do que o éster metílico, melhorando a partida a 

frio (ENCINAR et al., 2002). A Tabela 2 mostra alguns indicadores na produção do biodiesel 

pela via metílica em comparação com a etílica. 

Tabela 2 - Indicadores de comparação entre o metanol e o etanol para a produção de biodiesel 

(MELO, 2007). 

 Álcool utilizado 

Indicadores Metanol Etanol 

Disponibilidade Menor (importação) Maior (excedente no Brasil) 

Toxidez e riscos à segurança Altos Baixos 

Sustentabilidade ambiental Parcial Total 

Investimentos Alto Baixo 

Tecnologia Dominada Em desenvolvimento 

Reação Rápida Lenta 

Separação da glicerina Moderado Difícil 
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2.11.  Hidrólise 

A hidrólise é uma reação que envolve um fluido aquoso com íons hidrogênio (H+) ou 

hidroxila (OH–) substituindo íons que são liberados para a solução. Determinada substância 

quebra-se em duas ou mais partes e essas moléculas novas complementam suas ligações 

químicas com os grupamentos H+ e OH–, resultantes da quebra da ligação química que ocorre 

em várias moléculas de água. A palavra hidrólise significa decomposição pela água, mas são 

raros os casos em que a água, por si mesma, sem outra ajuda, pode realizar uma hidrólise 

completa. Neste caso é necessário operar a temperaturas e pressões elevadas. Para que a 

reação seja rápida e completa é sempre indispensável um agente acelerador, qualquer que seja 

o mecanismo da reação (SOLOMONS e FRYHLE, 2006). 

A hidrólise pode ser classificada em 5 tipos: hidrólise pura, hidrólise com ácido em 

solução diluída ou concentrada, hidrólise com álcali em solução aquosa diluída ou 

concentrada, fusão alcalina a alta temperatura sem ou com pouca água, e hidrólise enzimática. 

Os agentes de hidrólise podem ser água, ácidos, bases e enzimas: 

• Água: Anidridos, lactonas e outros anidridos como óxido de etileno são facilmente 

hidrolisados por água. Anidrido acético reage mais rapidamente do que anidrido 

benzóico ou ftálico. 

• Hidrólise ácida: É realizada com uma classe grande de compostos orgânicos como 

ésteres, açúcares, amidas, etc. Ácidos clorídrico e sulfúrico são os mais utilizados, mas 

outros ácidos têm sido explorados.  

• Hidrólise alcalina: Pode-se distinguir três classes de hidrólise alcalina. A primeira é o 

uso de baixas concentrações de álcali na hidrólise, usado em reações de ésteres e 

materiais similares; a segunda é o uso de álcali suficiente sob pressão e em alta 

concentração; e por último, fusão de materiais orgânicos com soda cáustica ou 

potassa. 

• Hidrólise enzimática: Poucas operações em grande escala utilizam enzimas para 

efetuar hidrólise. Exemplo típico da utilização de enzima está na indústria cervejeira 

onde a fermentação do malte é uma hidrólise por ação da amilase. 
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3.  Metodologia 

3.1.  Síntese dos catalisadores 

Foram preparados quatro catalisadores sólidos para serem testados. Todos os 

catalisadores foram suportados em zircônia e calcinados. 

3.1.1. Preparação do suporte de zircônia (Z) 

Para a preparação do suporte de zircônia, foi utilizada uma solução com 10 g de 

oxicloreto de zircônio (Vetec, 99,8%) em 100 mL de água destilada, misturando com 

agitador magnético por 2 horas à temperatura ambiente. Uma solução de NH4(OH) (Vetec 

99,9%) foi adicionada lentamente à solução de oxicloreto de zircônio, por gotejamento, 

observando-se o pH da solução até ajustá-lo no valor de 10, utilizando pH-metro Tecnal 

modelo Tec-3MP. 

Após, retirar o eletrodo do pH, o béquer foi protegido com um vidro de relógio e o 

gel foi deixado envelhecer em contato com a água-mãe por 24 horas à temperatura 

ambiente. 

Depois do período de envelhecimento, foi realizada a filtração a vácuo, e o sólido 

foi lavado e secado em estufa por duas horas a 110°C. Ao final deste processo foi obtido o 

suporte ZH. Em seguida, o produto foi calcinado em uma em mufla EDG 7000 a uma 

velocidade de 10°C/min até atingir a temperatura de 800°C, na qual permaneceu por mais 

três horas. 

A Figura 4 apresenta o fluxograma da síntese do catalisador Z. 
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Figura 4 - Fluxograma da síntese do catalisador Z. 

 

3.1.2. Sulfatação da zircônia para a obtenção do catalisador zircônia sulfatada (SZ) 

O suporte ZH foi sufatado através de sua imersão em ácido sulfúrico (F. Maia 

99,7%) numa proporção de 10 mL para cada grama de ZH, durante duas horas. Após este 

período, foi realizada a filtração a vácuo e secagem em estufa a uma temperatura de 110°C. 

A calcinação foi realizada em uma em mufla EDG 7000 a uma velocidade de 2°C/min até 

atingir 650°C, permanecendo a esta temperatura por mais três horas. 

A Figura 5 apresenta o fluxograma da síntese do catalisador SZ. 

Figura 5 - Fluxograma da síntese do catalisador SZ. 

 

 

ZrO 2 H2O destilada
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Filtração

Secagem
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3.1.3. Impregnação do suporte de zircônia para a obtenção do catalisador 
tungstênio/zircônia (W/Z) 

O metatungstato de amônio (Fluka 99,9%) foi dissolvido sob agitação e 

aquecimento a 50°C. Em seguida, foi adicionado o suporte ZH e água a uma temperatura 

de 70°C sob agitação até secar, seguindo posteriormente para a estufa a 110°C. O teor de 

tungstênio utilizado no catalisador foi de 15%. A calcinação foi realizada em uma em 

mufla EDG 7000 em duas temperaturas, a uma velocidade de 10°C/min. Uma parte atingiu 

uma temperatura de 700°C (WZ700) permanecendo nela por 1h. A outra parte atingiu uma 

temperatura de 800°C (WZ800) onde também permaneceu por 1h. 

A Figura 6 apresenta o fluxograma da síntese do catalisador WZ. 

 

Figura 6 - Fluxograma da síntese do catalisador WZ. 

 

3.2.  Caracterização dos catalisadores 

Os catalisadores foram caracterizados pelas técnicas de difração de raios-X (DRX), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), área superficial pelo método Brunauer-

Emmet-Teller (BET), e análise de acidez. 

3.2.1. Difração de raios-X (DRX) 

A difração de raios-X (DRX) foi empregada para caracterização da estrutura 

cristalina e foi realizada no Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano (IMA-
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UFRJ). As amostras foram caracterizadas em um difratômetro de raios-X RIGAKU 

MINIFLEX com radiação de CuKα (30 kV e 15 mA), sendo o intervalo 2º< 2θ < 70º com 

passo de 0,05º e aquisição de 2 segundos por passo. 

3.2.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A análise de microscopia foi realizada em um microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) JEOL Modelo JSM 6360 LV do Laboratório de Materiais do Instituto Tecnológico 

de Pernambuco (ITEP). A preparação dos materiais para análise consistiu na deposição de 

uma porção sobre uma fita adesiva de carbono fixada no porta-amostra, em seguida, foi 

depositada uma fina camada de ouro para melhorar a condução da amostra. As 

micrografias foram obtidas com aumento de 250 vezes. 

 

3.2.3. Área superficial pelo método Brunauer-Emmet-Teller (BET) 

A determinação da área superficial foi realizada no Laboratório de Processos 

Catalíticos da UFPE. A área superficial dos materiais foi determinada através da adsorção 

de N2 a 77 K usando o método BET em um equipamento Quantochrome Instruments 

Modelo NOVA 1000e. Inicialmente, 0,5 g de amostra previamente calcinada, foi pré-

tratada a 300°C sob vácuo por 3 horas. Com esse tratamento foi removida a umidade da 

superfície do sólido. 

3.2.4. Análise de acidez 

A acidez do catalisador foi avaliada através de uma análise termogravimétrica 

(TGA). As curvas termogravimétricas foram obtidas em uma termobalança Shimadzu 

modelo DTG-60H, em atmosfera de nitrogênio sob fluxo de 60 mL/min. Nessa análise 

foram utilizados cadinhos de alumina, razão de aquecimento de 10ºC/min, massa da 

amostra de (5,0 ± 0,5) mg em um intervalo de temperatura de (25 a 650)°C. As análises 

termogravimétricas foram realizadas na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A partir 

das curvas termogravimétricas das amostras, foi determinada a acidez dos catalisadores. 
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3.3.  Análise de composição do sebo bovino 

Para analisar a composição do sebo bovino, foi realizada a análise de cromatografia 

gasosa no Laboratório de Cromatografia Instrumental da UFPE. Foi utilizado cromatógrafo 

Ciola Gregory Modelo CG-Master, com coluna de polietilenoglicol 30 m × 0,53 mm × 1 

µm. 

3.4.  Análise de pureza dos ácidos graxos livres 

A pureza dos ácidos graxos livres produzidos na etapa de hidrólise foi avaliada por 

análise de cromatografia gasosa no Laboratório de Cromatografia Instrumental da UFPE. 

O equipamento utilizado para esta análise foi mesmo utilizado para a análise de 

composição do sebo bovino (item 3.3). 

3.5.  Reação de hidrólise enzimática 

Os testes de hidrólise foram realizados no Greentec/Laboratório de Tecnologias 

Verdes/UFRJ. A condição ótima de hidrólise foi determinada otimizando-se o teor de água 

adicionado.  

Esta etapa foi realizada em um reator de vidro marca FGG, com agitação mecânica 

e camisa de aquecimento a água com controle da temperatura feito por banho térmico com 

recirculação, marca Tecnal TE. Foi utilizada semente de mamona macerada que contém a 

enzima Lipase Ricinius Communis, água destilada e ácido acético (Vetec 99,7%). Durante 

a hidrólise em cada experimento, foram realizados testes de acidez visando acompanhar a 

conversão. Ao final desta etapa os triacilgliceróis presentes no sebo bovino foram 

transformados em ácidos graxos livres. 

3.6.  Reação de esterificação 

Para a etapa de esterificação foi utilizado ácido sulfúrico (F. Maia 98,08%) como 

catalisador homogêneo e suporte Z, SZ e WZ como catalisadores heterogêneos. A reação 

foi realizada em reator de alta pressão com agitação de 500 rpm, gerando uma pressão 

manométrica de 80 psi. 
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Para a reação heterogênea, foi adicionado ao ácido graxo livre 5% de catalisador 

com uma razão molar álcool/óleo de 7/1, o tempo de reação foi de 120 minutos e a pressão 

manométrica gerada foi 80 psi, num reator de aço com agitação magnética sob pressão 

autógena e com aquecimento por resistência elétrica. 

Para a reação homogênea foi feito um estudo cinético variando a temperatura (70°C 

a 130°C), o percentual de catalisador (0,2 a 0,8)% e a razão molar álcool/óleo 5/1 a 9/1. O 

tempo de reação foi de 60 minutos e a pressão manométrica gerada foi 80 psi. A 

temperatura foi controlada em ±2°C devido à oscilação da pressão. A reação ocorreu no 

mesmo reator descrito acima. 

3.7.  Otimização das condições de processo 

A esterificação homogênea foi executada com base em um planejamento de 

experimentos do tipo 23 utilizando a metodologia de superfície de resposta, variando a 

temperatura (70 a 130)°C, a razão molar álcool/óleo 5/1 a 9/1 e o percentual de H2SO4 (0,2 

a 0,8)%. Durante os experimentos foram realizadas amostragens para análise da conversão 

ao longo da reação. 

A Tabela 3 apresenta o planejamento de experimentos. Os resultados obtidos nos 

experimentos foram avaliados com o auxílio do programa Statistica 6.0. 

Tabela 3- Planejamento de experimentos do tipo 23 utilizado. 

Experimento Álcool/óleo H2SO4 (%) Temperatura 

(°C) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 –1 –1 –1 

5 –1 1 –1 

6 1 –1 –1 

7 1 1 –1 

8 –1 –1 1 

9 –1 1 1 

10 1 –1 1 

11 1 1 1 
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 Com os valores de rendimento em éster obtidos ao longo do tempo nos 

experimentos, foi realizada uma análise da produtividade, visando a otimização do 

processo. O rendimento em éster utilizado foi o maior rendimento obtido no menor tempo 

de reação em cada experimento e produtividade é a razão entre o rendimento em éster e o 

tempo de reação (RODRIGUES e IEMMA, 2005). 

 

3.8.  Modelagem matemática da esterificação homogênea 

Para a modelagem matemática da esterificação homogênea, foram testados dois 

modelos matemáticos. No primeiro modelo, a modelagem matemática da reação de 

esterificação foi considerada a reação reversível 

DCBA
f

r

k

k
+↔+  (5) 

 
em que A é o ácido graxo livre, B etanol, C éster e D água. Considerando excesso de 

álcool, a taxa de reação foi considerada na forma 

2
f A r C Dr k C k C C= −  (6) 
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em que XAe é a conversão no equilíbrio. 

Resolvendo a equação (8) para XA tem-se 
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0
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Para o segundo modelo (BIERROS et al., 2007), a taxa de reação foi considerada 

na forma 

 

DCrAf CCkCkr −=  (11) 

Reescrevendo em termos da conversão de ácidos graxos livres e efetuando a 

integração obtem-se 
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Resolvendo a equação (12) para XA tem-se 
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Os valores de kf e kr foram obtidos através de um ajuste não-linear dos dados de 

conversão pela minimização da função objetivo dada por 
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onde XA a conversão de ácidos graxos livres em éster e N o número de experimentos. 
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4.  Resultados e discussão 

O presente capítulo apresenta os resultados obtidos na preparação dos catalisadores 

e sua caracterização, assim como os testes cinéticos e a modelagem matemática. 

4.1.  Caracterização dos catalisadores 

4.1.1. Difração de raios-X (DRX) 

Na Figura 7 são apresentados os difratogramas obtidos para os materiais preparados 

Z, SZ, WZ700 e WZ800 em um difratômetro de raios-X RIGAKU MINIFLEX com 

radiação de CuKα (30 kV e 15 mA), sendo o intervalo 2º< 2θ < 70º com passo de 0,05º e 

aquisição de 2 segundos por passo. A Figura 8 mostra os difratogramas do padrão de ZrO2 

e WO3. 

Figura 7 - Difratogramas de Z, SZ, WZ700 e WZ800. 
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Figura 8 - Padrões para difração de raios-X da zircônia (a) e do WO3 (b) (Cruz, 2004). 

 

 Os resultados mostram que a zircônia apresentou estrutura cristalina quando 

comparada com padrões de difração de raios-X, apresentando picos característicos em 

torno de 2θ iguais a 28,20°, 30,05° e 35,80°. Para a zircônia sulfatada, os principais picos 

característicos correspondem a 30,85°, 35,40°, 50,81° e 60,75° e estão de acordo com o 

difratograma padrão. Para o catalisador zircônia/tungstênio calcinado a 700°C e 800°C, os 

principais picos característicos correspondem a 25,30°, 25,55°, 25,80° e 35,15°. 

Comparando com difratogramas padrões, estes indicam a presença de zircônia, podendo ter 

o óxido de tungstênio. 

4.1.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A Figura 9 apresenta as micrografias dos catalisadores sólidos com aumento de 

250× em um microscópio eletrônico de varredura (MEV) JEOL Modelo JSM 6360 LV do 

Laboratório de Materiais do Instituto Tecnológico de Pernambuco (ITEP). Observa-se que 

a morfologia dos catalisadores permaneceu praticamente a mesma. Contudo a amostra WZ 

calcinada a 800°C apresentou tamanho de partículas maiores do que a calcinada a 700°C, 

indicando uma aglomeração das partículas por sinterização. 
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                         (a)                                                                                (b) 

                  
                        (c)                                                                                  (d) 

Figura 9 - MEV das amostras com aplicação de 250x: (a) Z, (b) SZ, (c) WZ700 e (d) 

WZ800. 

 

4.1.3. Área superficial pelo método Brunauer-Emmet-Teller (BET) 

A Tabela 4 apresenta a área superficial específica para os catalisadores Z, SZ, 

WZ700 e WZ800 determinada através da adsorção de N2 a 77 K usando o método BET em 

um equipamento Quantochrome Instruments Modelo NOVA 1000e. Foi observado que os 

catalisadores SZ e WZ700 possuem áreas superficiais maiores que o suporte Z, indicando 

que o processo de sulfatação e de impregnação com tungstênio levou ao aumento da área 

específica. O catalisador calcinado a 800°C apresentou área específica menor do que o 

calcinado a 700°C, indicando o aumento da temperatura de calcinação levou a uma 

aglomeração das partículas, conforme observado nas micrografias de MEV. Huang et al. 

(1998) observaram que o aumento da temperatura de calcinação diminui a área específica 

para o catalisador zircônia com tungstênio. 
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Tabela 4 - Área superficial dos catalisadores heterogêneos. 

Catalisador Área superficial (m2/g) 

Z 18 

SZ 71 

WZ700 74 

WZ800 53 

 
 

4.1.4. Análise de acidez 

A acidez total dos catalisadores foi determinada pelo método de adsorção de base 

seguido de dessorção por aumento de temperatura. A base utilizada como molécula sonda 

foi a n-butilamina. A Figura 10 apresenta as curvas de TGA em uma termobalança 

Shimadzu modelo DTG-60H em atmosfera de nitrogênio sob fluxo de 60 mL/min, com o 

cálculo da perda de massa de n-butilamina, utilizada para o cálculo de acidez dos 

catalisadores (SILVA, 2004).  A acidez do catalisador foi calculada pela equação 

(16). 

 

1000

S

m
A

Mm

∆=  (16) 

 
Sendo: A a acidez (µmol/g), ∆m é a perda de massa da n-butilamina (mg), M é a massa 

molar da n-butilamina e mS é a massa final de amostra (mg). 

Através dos resultados de acidez de cada catalisador heterogêneo, apresentados na 

Tabela 5, pode ser observado que o catalisador SZ apresentou acidez mais elevada e 

próxima do valor encontrado na literatura (PEREIRA et al., 2008). O catalisador WZ700 

apresentou maior acidez do que o catalisador WZ800, o que também é observado na 

literatura (SUNITA et al., 2008). 
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                                    (a)                                                                         (b) 

                                 (c)                                                                            (d) 

Figura 10 - Curvas de TGA. (a) catalisador Z, (b) catalisador (SZ), (c) catalisador WZ700 e 

(d) catalisador WZ800. 

 

Tabela 5 – Acidez dos catalisadores sólidos. 

Catalisador Acidez (µmol/g) 

Z 1,3 

SZ 2,3 

WZ700 1,9 

WZ800 1,8 
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4.2.  Análise de pureza do sebo bovino 

A Figura 11 apresenta o perfil obtido na análise por cromatografia a gás do sebo 

bovino. Foi utilizado cromatógrafo Ciola Gregory Modelo CG-Master, com coluna de 

polietilenoglicol 30 m × 0,53 mm × 1 µm. 

Como pode ser observado, o sebo bovino utilizado é composto por 3,37% de ácido 

mirístico (C14:0), 20,07% de ácido palmítico (C16:0), 8,56% de ácido palmitoléico 

(C16:1), 17,02% de ácido esteárico (C18:0), 27,58% de ácido oléico (C18:1) e 23,40% 

deácido linoléico (C18:2). 

 

 

Figura 11 - Composição do sebo bovino. 

 

4.3.  Análise de pureza do ácido graxo livre 

A Figura 12 apresenta o perfil obtido na análise de cromatografia a gás, utilizando 

cromatógrafo Ciola Gregory Modelo CG-Master, com coluna de polietilenoglicol 30 m × 

0,53 mm × 1 µm.. Foi determinado que os ácidos graxos livres apresentavam a seguinte 

composição (fração mássica): 5,11% de ácido mirístico (C14:0), 28,70% de ácido 
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palmítico (C16:0), 3,23% de ácido palmitoléico (C16:1), 14,33% de ácido esteárico 

(C18:0) e 48,63% de ácido oléico (C18:1), totalizando 70% em ácidos graxos livres. 

 

 

Figura 12 - Composição do ácido graxo livre. 

 

4.4.  Hidrólise enzimática 

A hidrólise foi realizada em um reator de vidro marca FGG, com agitação mecânica 

e camisa de aquecimento a água com controle da temperatura feito por banho térmico com 

recirculação, marca Tecnal TE. A Tabela 6 apresenta os reagentes utilizados na hidrólise 

enzimática e a Tabela 7 apresenta os resultados da acidez e da conversão medidas durante 

a etapa de hidrólise e a Figura 13 apresenta a curva de conversão em ácido graxo livre. A 

Figura 14 mostra a montagem experimental para a reação de hidrólise enzimática a Figura 

15 apresentas o diagrama simplificado da montagem experimental para a reação de 

hidrólise enzimática. Para acompanhar a formação de ácidos graxos livres durante a 

hidrólise foram efetuadas amostragens para análise de acidez segundo a norma AOCS-Ca-

5a-40, da American Oil Chemists' Society (com NaOH a 0,25 N).A acidez inicial no sebo 

bovino puro foi 10%. 
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Durante os testes de hidrólise, os experimentos 1 e 3 foram interrompidos no tempo 

de 2 horas pois estavam apresentando baixa conversão, tendo como base os experimentos 

já realizados no laboratório Greentec/Laboratório de Tecnologias Verdes/UFRJ. 

Tabela 6 – Hidrólise do sebo bovino. 

Experimento Massa de 

sebo (g) 

Mamona 

(%) 

Água 

(%) 

Ácido 

acético (%) 

Temperatura 

(°C) 

Rotação 

(rpm) 

1 100 20 20 0,05 40 600 

2 100 20 30 0,05 40 600 

3 100 20 40 0,05 40 600 

 

Tabela 7 - Medição de acidez e conversão durante a hidrólise. 

 Experimento 

 1 2 3 

Tempo 

(h) 

Acidez 

(%) 

Conversão 

(%) 

Acidez 

(%) 

Conversão 

(%) 

Acidez 

(%) 

Conversão 

(%) 

0 7 0 7 0 7 0 

0,5 26 75 24 72 24 73 

1 38 83 42 84 32 79 

1,5 34 81 50 87 41 84 

2 38 83 53 87 42 84 

3 - - 53 87 - - 

4 - - 57 88 - - 

24 - - 74 91 - - 
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Figura 13 - Curva de conversão em ácido graxo livre. 

 

 

 

 

Figura 14 – Montagem experimental para a reação de hidrólise enzimática. 
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Figura 15 - Diagrama simplificado montagem experimental para a reação de hidrólise 

enzimática 

 

Com base nos resultados da hidrólise, foi observado que a melhor condição para a 

conversão de triacilgliceróis em ácidos graxos livres acontece com 30% de água, 20% de 

mamona, 0,05% de ácido acético, 40°C e 600 rpm (Apêndice). Com isso foi realizada a 

hidrólise no ponto ótimo, onde se alcançou uma conversão de 90,93% semelhante a valores 

encontrados na literatura (TING et al., 2008). 

4.5.  Esterificação heterogênea 

A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos utilizando os catalisadores sólidos 

(Apêndice). 

 

Tabela 8 – Resultados da esterificação heterogênea. 

Catalisador Conversão em éster (%) 

Z 38 

SZ 45 

WZ700 42 

WZ800 38 

  

 

Os catalisadores sólidos testados apresentaram uma baixa conversão de ácidos 

graxos em ésteres, provavelmente devido às condições de reação. É necessário um estudo a 
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fim de testar a melhor condição para cada catalisador.  O resultado dos catalisadores 

WZ700 e WZ800 confirmou os resultados da literatura (HUANG et al., 1998), com o 

aumento da temperatura de calcinação há uma diminuição da eficiência do catalisador 

durante a reação. 

Apesar dos resultados apresentarem menor conversão, os catalisadores sólidos 

podem ser usados industrialmente em leito fixo com controle do tempo de contato de 

reação. Altas conversões podem ser obtidas com elevados tempos de contatos. A maior 

vantagem destes catalisadores está na eliminação do uso de catalisadores homogêneos 

como o ácido sulfúrico que causam muito impacto ambiental com o descarte dos seus 

efluentes, além de causar corrosão nos equipamentos. 

 

4.6.  Esterificação homogênea 

A Tabela 9 apresenta os resultados de conversão obtidos utilizando o catalisador 

homogêneo ácido sulfúrico. As Figuras 16, 17 e 18 apresentam as curvas de conversão dos 

ácidos graxos livres ao longo do tempo de reação para as diversas condições experimentais 

testadas (Apêndice). 
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Tabela 9 – Resultados de conversão de FFA em éster obtidos com a esterificação 

homogênea com ácido sulfúrico. 

Experimento Tempo (min) H2SO4 (%) Álcool/óleo Temperatura (°C) Conversão (%) 
2,5 49 
5 68 
15 84 
30 89 

1 

60 

0,5 7/1 100 

90 
2,5 52 
5 70 
15 83 
30 89 

2 

60 

0,5 7/1 100 

90 
2,5 52 
5 71 
15 86 
30 89 

3 

60 

0,5 7/1 100 

91 
2,5 34 
5 40 
15 53 
30 59 

4 

60 

0,2 5/1 70 

66 
2,5 26 
5 59 
15 83 
30 85 

5 

60 

0,8 5/1 70 

85 
2,5 44 
5 60 
15 74 
30 75 

6 
 

60 

0,2 9/1 70 

77 
2,5 42 
5 72 
15 87 
30 88 

7 

60 

0,8 9/1 70 

91 
2,5 52 
5 74 
15 84 
30 89 

8 

60 

0,2 5/1 130 

90 
2,5 81 
5 82 
15 90 
30 89 

9 

60 

0,8 5/1 130 

93 
2,5 68 
5 79 
15 88 
30 91 

10 

60 

0,2 9/1 130 

94 
2,5 11 
5 89 
15 91 
30 92 

11 

60 

0,8 9/1 130 

94 
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Figura 16 - Curva de conversão em éster versus tempo de reação na temperatura de 70°C. 
 
 

 
Figura 17 - Curva de conversão em éster versus tempo de reação na temperatura de 100°C. 
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Figura 18 - Curva de conversão em éster versus tempo de reação na temperatura de 130°C. 
 

A diferença da conversão entre (0 e 15) min foi grande em praticamente todas as 

condições, indicando que a maior conversão ocorre no início da reação não sendo 

necessário, em algumas condições, aumentar o tempo de reação para obter uma maior 

conversão de esterificação. Nas condições com máxima temperatura e relação álcool/óleo, 

foi observado que a curva de conversão em éster com 0,8% (experimento 11) de 

catalisador ficou próxima à da curva com 0,2% (experimento 10) de catalisador. portanto, 

na prática a condição com menor concentração de catalisador deve ser preferida por 

representar menor consumo de insumos e menor geração de resíduos. 

 

4.7.  Otimização das condições de processo 

A Tabela 10 mostra os resultados de conversão máxima de ácidos graxos nos 

experimentos resultantes de um planejamento fatorial 23 com três variáveis independentes 

e dois níveis, com três repetições no ponto central. A partir destes resultados, foram 

calculados os efeitos principais de cada variável e os efeitos de interação entre elas, 

conforme mostrado na Tabela 11. A condição que resultou na maior conversão foi obtida 
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com os valores máximos das variáveis, 0,8% de catalisador, proporção álcool/óleo de 9/1 e 

temperatura de 130°C. 

 

Tabela 10 - Conversão percentual de ácidos graxos na reação de esterificação em 60 

minutos de reação. 

Experimento Álcool/óleo 
H2SO4 

(%) 
Temperatura 

(°C) 

Conversão de 
ácidos graxos 

(%) 

1 7/1 0,5 100 90 

2 7/1 0,5 100 90 

3 7/1 0,5 100 91 

4 5/1 0,2 70 66 

5 5/1 0,8 70 85 

6 9/1 0,2 70 77 

7 9/1 0,8 70 91 

8 5/1 0,2 130 90 

9 5/1 0,8 130 93 

10 9/1 0,2 130 94 

11 9/1 0,8 130 96 

 

 

A Tabela 11 mostra que o efeito mais importante foi da temperatura de reação. A 

variação de (70 para 130)°C leva ao aumento médio de 14,3% na conversão. Outra variável 

muito importante foi a concentração de catalisador. O aumento da concentração de ácido 

de (0,2 para 0,8)% aumentou a conversão em 10,8% em média. O efeito da relação 

álcool/óleo também foi significativo e o seu aumento de 5 para 9 resultou no amento médio 

da conversão em 5,4%. A Figura 19 apresenta o diagrama de Pareto dos efeitos, mostrando 

os efeitos estatisticamente mais significativos à direita do valor referência para um nível de 
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confiança de 95%. De acordo com esta análise, o efeito de interação das variáveis 

catalisador e temperatura foi igual a –8,6%, valor maior do que o efeito da relação 

álcool/óleo. Isto mostra que o efeito do aumento da temperatura sobre a conversão, no 

nível de concentração de catalisador baixa foi maior do que o efeito no nível mais elevado 

de concentração de catalisador. Os demais efeitos de interação não foram estatisticamente 

significativos. Estes resultados mostraram que estas variáveis são importantes na 

otimização das condições de esterificação dos ácidos graxos livres. 

Tabela 11 - Efeitos calculados para o planejamento experimental fracionário. 

Média 85,6 

Efeitos 1 (álcool/óleo) 5,4 

Efeitos 2 (Catalisador) 10,8 

Efeitos 3 (Temperatura) 14,3 

Efeito da Interação 12 -1,5 

Efeito da Interação 13 -0,8 

Efeito da Interação 23 -8,6 

 

Figura 19 - Diagrama de Pareto. 
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 A Tabela 12 apresenta a matriz do planejamento 23 com as respostas de rendimento 

máximo em éster e produtividade. Observa-se que os melhores resultados para o 

rendimento em éster foram obtidos no experimento 11, com razão molar álcool/óleo 9/1, 

0,8% de catalisador e temperatura de 130°C. 

Tabela 12 - Matriz do planejamento experimental 23 e resultados de rendimento máximo 

em éster e produtividade. 

Exp. Álcool/Óleo 
H2SO4 

(%) 
Temperatura 

(°C) 

Rendimento 
máximo em 
éster (%) 

Produtividade 

(×102) (g 

FFAconvertido em BD/g 

FFAalimentação min) 

1 7/1 0,5 100 84 5,60 

2 7/1 0,5 100 83 5,53 

3 7/1 0,5 100 86 5,73 

4 5/1 0,2 70 53 3,53 

5 5/1 0,8 70 83 5,53 

6 9/1 0,2 70 74 4,93 

7 9/1 0,8 70 87 5,80 

8 5/1 0,2 130 74 14,80 

9 5/1 0,8 130 82 16,40 

10 9/1 0,2 130 79 15,80 

11 9/1 0,8 130 91 18,20 

 

 

 A Tabela 13 apresenta os efeitos das variáveis sobre o rendimento máximo em éster 

e produtividade e as Figuras 20 e 21 apresentam os diagramas de pareto para o rendimento 

em éster e a produtividade, respectivamente. Para o rendimento máximo em éster, apenas 

os efeitos do percentual de catalisador e da razão álcool/óleo foram significativos. Para a 

produtividade, o efeito mais significativo foi o da temperatura, seguido da razão molar 

álcool/óleo e do percentual de catalisador. 
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Tabela 13 - Efeitos calculados para o planejamento experimental fracionário. 

 Rendimento máximo em éster Produtividade 

 Efeito 
Erro 

Padrão 
t(3) p-valor Efeito 

Erro 

Padrão 
t(3) p-valor 

Média 84,3 2,35 35,9 <0,0001 5,6 0,23 24,1 0,0002 

(1) Álcool/óleo 

(L) 
9,3 2,88 3,2 0,0489 1,1 0,29 3,9 0,0296 

Álcool/óleo (Q) -13,4 5,52 -2,4 0,0931 10,0 0,55 18,3 0,0004 

(2) H2SO4 15,3 2,88 5,3 0,0132 1,7 0,29 6,0 0,0092 

(3) 

Temperatura 
6,8 2,88 2,3 0,1009 11,4 0,29 39,8 <0,0001 

Interação 1 e 2 -3,8 2,88 -1,3 0,2839 -0,1 0,29 -,29 0,7892 

Interação 1 e 3 -3,3 2,88 -1,1 0,3413 0,3 0,29 0,99 0,3937 

Interação 2 e 3 -6,3 2,88 -2,2 0,1185 0,3 0,29 0,99 0,3937 

 

 

Figura 20 - Diagrama de Pareto do rendimento máximo em éster. 
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Figura 21 - Diagrama de Pareto da produtividade. 

 

 Através destes resultados, o modelo linear nos parâmetros para rendimento máximo 

em éster e produtividade obtidos são mostrados nas equações (17) e (18). 

 

( ) ( )2 4Re dim (%) 50,56 2,31 / 25,42máximon ento A O H SO= + +  (17) 

( ) ( )
( ) ( )

convertido em BD  alimentação

2

2 4

Pr gFFA /gFFA min 44,60 17,23 /

1,25 / 2,86 0,19

odutividade A O

A O H SO T

= − +

+ + +
     (18) 

  

onde  (A/O) é a razão molar álcool/óleo, T é a temperatura (°C) e (H2SO4) é o percentual de 

catalisador (%). 

As equações (17) e (18) foram testadas e os valores calculados do rendimento 

máximo em éster e produtividade foram comparados com os valores experimentais, como 

mostra a Tabela 14. Tanto para o rendimento máximo em éster quanto para a 

produtividade, os valores calculados ficaram muito próximos ou iguais aos valores 

experimentais, significando que as equações (17) e (18) foram consideradas adequadas 

para descrever as superfícies de resposta do rendimento máximo em éster e da 

produtividade.  
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Tabela 14 - Comparação entre valores calculados e experimentais do rendimento máximo 

em éster e produtividade. 

Exp. A/O 
H2SO4 

(%) 
Temperatura 

(°C) 

Rendimento 
máximo em 

éster 
experimental 

Rendimento 
máximo em 

éster 
calculado 

Produtividade 
experimental 

Produtividade 
calculada 

1 7/1 0,5 100 84 79 5,6 5,67 

2 7/1 0,5 100 83 79 5,53 5,67 

3 7/1 0,5 100 86 79 5,73 5,67 

4 5/1 0,2 70 53 67 3,53 3,57 

5 5/1 0,8 70 83 82 5,53 5,29 

6 9/1 0,2 70 74 76 4,93 4,65 

7 9/1 0,8 70 87 92 5,8 6,37 

8 5/1 0,2 130 74 67 14,8 14,97 

9 5/1 0,8 130 82 82 16,4 16,69 

10 9/1 0,2 130 79 76 15,8 16,05 

11 9/1 0,8 130 91 91 18,2 17,77 

 

 A partir dos efeitos mais importantes, foi realizada analise do modelo linear nos 

parâmetros  para o rendimento máximo em éster quanto a produtividade, cujos gráficos de 

valores experimentais vs. calculados e o erro são mostrados respectivamente nas  Figuras 

22 e 23. 

Figu ra 22 - Diagrama da paridade e do erro para o rendimento máximo em éster. 
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Figura 23 - Diagrama da paridade e do erro para a produtividade. 

 

  

As Figuras 24, 25 e 26 apresentam as superfícies de resposta para o rendimento 

máximo em éster relacionando dois parâmetros e fixando o terceiro no seu valor médio. A 

Figura 24 mostra que fixando o valor médio de temperatura (100°C) pode-se observar  que 

o rendimento será alto com uma alta razão molar álcool/óleo e um alto percentual de 

catalisador. A Figura 25 mostra que fixando o percentual de catalisador no seu valor médio 

(0,5%) o rendimento em éster será alto com alta razão molar álcool/óleo e temperatura alta 

ou baixa. A Figura 26 mostra que fixando o valor da razão molar álcool/óleo no seu valor 

médio (7/1) o rendimento em éster será alto com alto percentual do catalisador e 

temperatura alta ou baixa. A partir deste modelo, conclui-se que a condição operacional na 

região experimental estudada que maximiza o rendimento em éster, com menor custo de 

energia é concentração de catalisador maior (1,5% H2SO4), razão molar álcool/óleo maior 

(9/1) e menor temperatura (70ºC). 
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Figura 24 - Superfície de resposta do rendimento máximo em éster em função do 

percentual de catalisador e da razão molar álcool/óleo. 

 

Figura 25 - Superfície de resposta do rendimento máximo em éster em função da 

temperatura e da razão molar álcool/óleo. 
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Figura 26 - Superfície de resposta do rendimento máximo em éster em função da 

temperatura e do percentual de catalisador. 

 

  

 As Figuras 27, 28 e 29 apresentam as superfícies de resposta para a produtividade 

relacionando dois parâmetros e fixando o terceiro no seu valor médio. A Figura 27 mostra 

que fixando o valor médio de temperatura (100°C) pode-se observar  que a produtividade 

será alta com alta ou baixa razão molar álcool/óleo e um alto percentual de catalisador. Na 

concentração baixa de catalisador, o valor da produtividade fica próximo ao máximo. A 

Figura 28 mostra que fixando o percentual de catalisador no seu valor médio (0,5%) a 

produtividade será máxima com alta ou baixa razão molar álcool/óleo e alta temperatura. A 

Figura 29 mostra que fixando o valor da razão molar álcool/óleo no seu valor médio (7/1) a 

produtividade será próxima do máximo com alto ou baixo percentual do catalisador e alta 

temperatura. A partir deste modelo, conclui-se que a condição operacional na região 

experimental estudada que maximiza a produtividade em éster corresponde a concentração 

de catalisador alta (1,5% H2SO4), razão molar álcool/óleo baixa (5/1) e temperatura alta 

(130ºC). Contudo esta mesma condição, modificada para baixa concentração de catalisador 

leva à produtividade bem próxima do seu valor máximo. Esta condição gasta mais energia 

para trabalhar em alta temperatura, contudo economiza energia com baixa razão molar 
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álcool/óleo durante a recuperação do álcool e pode operar com menos catalisador, 

minimizando o impacto ambiental. Na condição de máxima produtividade, o rendimento 

em éster é próximo ao valor máximo num menor tempo de reação, fazendo com que a 

produção seja maior num mesmo equipamento reacional já instalado. Esta característica é 

muito importante porque o maior custo de uma unidade de biodiesel está na matéria-prima 

que deve ser transformada em biodiesel o mais rápido possível, reduzindo o capital de giro 

imobilizado e diminuindo o custo financeiro do processo. 

 

Figura 27 - Superfície de resposta da produtividade em função da razão molar álcool/óleo e 

do percentual de catalisador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 
 12 
 10 
 8 
 6 



4. Resultados e Discussão 60 

_________________________________________________________________________ 

Figura 28 - Superfície de resposta da produtividade em função da temperatura e da razão 

molar álcool/óleo. 

Figura 29 - Superfície de resposta da produtividade em função da temperatura e do 

percentual de catalisador.  
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4.8.  Modelagem matemática da esterificação homogênea 

O modelo de segunda ordem, equação (5) foi usado para estimar os parâmetros 

cinéticos com os dados experimentais. As Figuras 30, 31 e 32 mostram as curvas da 

conversão em função do tempo para cada temperatura de reação, com valores 

experimentais na forma de símbolos e os valores calculados na forma de curvas com linhas 

contínuas. A Tabela 15 mostra os valores de kf calculados para diferentes condições de 

reação. 

Tabela 15 – Valores de kf  e kr obtidos em diferentes condições de reação para cada 

modelo. 

 Modelo 1 Modelo 2 

Experimento 
kf (L·mol–

1·min–1) 

kr (L·mol–

1·min–1) 
Desvio kf (L·mol–

1·min–1) 

kr (L·mol–

1·min–1) 
Desvio 

1 0,475 0,006 1,8 0,279 0,047 2,7 

2 0,475 0,007 1,3 0,279 0,051 2,8 

3 0,475 0,006 1,4 0,279 0,046 2,1 

4 0,251 0,109 5,5 0,138 0,204 5,8 

5 0,293 0,006 7,0 0,149 0,036 4,7 

6 0,383 0,037 1,9 0,216 0,122 2,0 

7 0,483 0,004 5,2 0,250 0,045 2,7 

8 0,735 0,010 4,9 0,315 0,058 2,4 

9 2,129 0,025 3,4 0,736 0,107 3,7 

10 0,973 0,008 2,5 0,443 0,073 3,5 

11 3,104 0,014 2,6 1,125 0,110 1,9 
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Figura 30 - Comparação entre os dados experimentais e os modelos matemáticos na 

temperatura de 70°C. 
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Figura 31 - Comparação entre os dados experimentais e os modelos matemáticos na 

temperatura de 100°C. 
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Figura 32 - Comparação entre os dados experimentais e os modelos matemáticos na 

temperatura de 130°C. 
 

 

Na temperatura de 100°C os dois modelos matemáticos considerados representaram 

os dados medidos de forma satisfatória. Nas temperaturas de 70°C e 130°C, a interferência 

do teor de catalisador e da quantidade de álcool adicionada se tornaram mais evidentes no 

modelo 2. Conseqüentemente, este modelo matemático apresentou um desvio mais 

acentuado. 

A análise dos efeitos mostrou que a concentração de catalisador e a relação molar 

álcool/óleo tem influência significativa sobre a conversão. Desta forma, foi considerada a 

constante de velocidade como sendo função destas variáveis conforme a equação (19).  

n
CATf CRAk 0.=  (19) 

Sendo:  

kf = constante de velocidade de reação em função de CCAT e R0  

A = constante de velocidade que só depende da temperatura e dos parâmetros energia de 

ativação e fator de freqüência 

CCAT = concentração de catalisador 

R0 = razão molar álcool/óleo 
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A equação (19) foi linearizada, conforme apresentado na Figura 33 para os modelos 

1 e 2. Os valores estimados de A e n para o modelo 1 foram respectivamente iguais a 

0,0780 e 0,1391 a 70oC e 5,3045 e 0,8106 a 130oC. Os valores estimados de A e n para o 

modelo 2 foram respectivamente iguais a 0,0336 e 0,0823 a 70oC e 1,1582 e 0,6578 a 

130oC. O valor de kf a 100ºC ficou constante igual a 0,475 para o modelo 1 e 0,279 para o 

modelo 2 porque nesta temperatura não houve variação de CCAT e R0. 
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Figura 33 – Linearização da equação de kf. (a) modelo 1 e (b) modelo 2. 

 

A dependência da constante de velocidade de reação, kf, com a temperatura foi 

considerada através da equação de Arrhenius (FOGLER, 2002). 

 

0 exp a
f

E
k k

RT

− =     (20) 

 

Sendo: k0 o fator de freqüência, Ea a energia de ativação, J/mol, R a constante universal dos 

gases, e T a temperatura absoluta. 

A energia de ativação foi determinada a partir dos parâmetros estimados das 

constantes cinéticas de velocidade de reação em função da temperatura para cada modelo, 

conforme mostrado na Figura 34. Foram escolhidas as constantes cinéticas em cada 

temperatura, considerando para R0 no valor médio igual a 7 e concentração de catalisador 

CCAT no valor médio igual a 0,5%. Este critério foi usado para levar em conta no modelo a 

influência da razão molar álcool/óleo e da concentração do catalisador sobre a conversão. 
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Com a adoção deste critério, os valores selecionados da constante cinética para o modelo 1 

foram 0,245 L.mol-1min-1 para 70oC, 0,475 L.mol-1min-1 para 100oC e 0,753 L.mol-1min-1 

para 130oC. Os valores selecionados da constante cinética para o modelo 2 foram 0,154 

L.mol-1min-1 para 70oC, 0,279 L.mol-1min-1 para 100oC e 0,357 L.mol-1min-1 para 130oC. 
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Figura 34 - Efeito da temperatura sobre a constante de velocidade para cada modelo. 

 

Para o primeiro modelo, o ajuste por regressão no cálculo da energia de ativação 

teve inclinação da reta –2.2589,3, coeficiente linear 6,16 e equação reduzida de r 0,9967, 

resultando na energia de ativação de Ea de 21,5 kJ/mol e o fator de freqüência k0 de 474 

L/(mol·min). Para o segundo modelo, o ajuste por regressão teve inclinação da reta –

1.952,5, coeficiente linear 3,86 e equação reduzida de r 0,9652, resultando  na energia de 

ativação de Ea de 16,2 kJ/mol e o fator de freqüência k0 de 47,7 L/(mol·min). 

A Figura 35 apresenta o gráfico da conversão experimental versus a calculada para 

cada experimento, sendo a variação de concentração referente ao ácido graxo livre. 
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Figura 35 - Gráfico da conversão experimental versus conversão calculada em cada 
modelo. 

 

A Figura 36 apresenta o gráfico do desvio versus a conversão de ácido graxo livre 

experimental. O desvio é calculado pela diferença entre as conversões de ácido graxo livre 

experimental e calculada. 
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Figura 36 – Gráfico do desvio. 
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4.9.  Análise do biodiesel 

O biodiesel produzido na reação de esterificação homogênea foi parcialmente 

analisado e as características foram comparadas com as especificações da Resolução ANP 

N° 07/2008 e com as especificações do óleo diesel mineral. 

Na Tabela 16 são apresentadas as propriedades medidas do biodiesel sintetizado em 

comparação com as especificações da Portaria ANP N° 07/2008 e com as especificações 

do óleo diesel mineral. Conforme pode ser observado, o biodiesel (B100) produzido no 

processo combinado de hidrólise e esterificação apresentou valores de massa específica e 

de acidez fora das especificações. A acidez pode ser melhorada com ajustes no processo de 

purificação do biodiesel. No caso da massa específica seria indicada a mistura do biodiesel 

de sebo com biodiesel de outras oleaginosas. A viscosidade cinemática permanece dentro 

das especificações da Portaria 07/2008 da ANP. 

Tabela 16 - Propriedades do biodiesel de sebo bovino. 

    Especificação ANP* 

Característica Método Unidade Valor B100 Óleo diesel  

Massa específica a 

20°C 
ASTM D 4052 kg/m3 960,1 850 a 900 820 a 880 

Viscosidade 

cinemática a 40°C 
ASTM D 445 cSt 6,0 3,0 a 6,0 2,0 a 5,0 

Índice de acidez ASTM D 664 mgKOH/g 0,76 ≤ 0,50 - 
*
Resolução ANP N° 07/2008 (B100 e B2) e Resolução ANP N° 15/2006 (óleo diesel). 
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5.  Conclusões e sugestões para trabalhos futuros 

5.1.  Conclusões 

Através dos testes de esterificação homogênea e heterogênea utilizando o sebo 

bovino como matéria-prima para a produção de biodiesel, pode-se concluir: 

 

• O sebo bovino apresentou uma elevada acidez, em torno de 10%, que pode resultar 

num baixo rendimento no processo de transesterificação alcalina para a produção de 

biodiesel. 

• A hidrólise enzimática apresentou alta conversão de triacilgliceróis em ácidos graxos 

livres, a 40°C com baixo custo de energia. Este processo representa uma alternativa 

promissora para a produção de biodiesel de matérias-primas com elevada acidez: 

hidrólise dos trigliacilgliceróis a ácidos graxos livres , seguida de esterificação ácida 

dos ácidos graxos livres. 

• A produção de biodiesel por esterificação ácida dos ácidos graxos livres apresentou 

elevados rendimentos, até 96%, com uso de ácido sulfúrico como catalisador, num 

tempo de reação de 60 minutos.  

• O catalisador sólido zircônia sulfatada apresentou elevada acidez e área especifica e 

também um rendimento em biodiesel de 45% na esterificação de ácidos graxos livres. 

A vantagem deste catalisador está na possibilidade de usar reator de leito fixo com alto 

tempo de contato para obter altas conversões, eliminando os impactos ambientais 

causados pelo uso do catalisador homogêneo do tipo ácido sulfúrico. 

• A região que maximiza o rendimento em éster, com menor custo de energia é 

concentração de catalisador maior (1,5% H2SO4), razão molar álcool/óleo maior (9/1) e 

menor temperatura (70ºC). 

• A região que maximiza a produtividade em éster corresponde a concentração de 

catalisador alta (1,5% H2SO4), razão molar álcool/óleo baixa (5/1) e temperatura alta 

(130ºC). 

• Os dois modelos testados representaram bem os dados experimentais, contudo o 

modelo 2 apresentou-se melhor que o modelo 1. 
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5.2.  Sugestões para trabalhos futuros 

Visando complementar o estudo realizado neste trabalho, sugere-se para trabalhos 

futuros: 

 

• Preparo de catalisadores zircônia/tungstênio com teores variados de tungstênio, 

variando também a temperatura de calcinação destes catalisadores. 

• Testar novos catalisadores sólidos com elevada acidez e baixo custo. 

• Otimizar as condições de operação em batelada para a reação de esterificação 

utilizando catalisadores sólidos. 

• Otimizar as condições de operação em reator contínuo para a reação de esterificação 

utilizando catálise homogênea e heterogênea. 

• Desenvolver um modelo cinético heterogêneo para a reação de esterificação de ácidos 

graxos livres. 

• Testar o modelo 
0 0

n m

CAT CAT
f A B r C D

A A

C C
r k C C k C C

C C

   = −      
. 
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Apêndice 

Tabela A – Massa dos reagentes utilizada na hidrólise enzimática. 

 
Reagentes Massa (g) 

Ácido graxo livre 200 

Água destilada 60 

Ácido acético 0,10 

Mamona macerada 40 

Análise de acidez inicial 1,39 

Análise de acidez final 1,39 

 

 

 

Tabela B – Massa dos reagentes utilizada na esterificação heterogênea. 

 

Análise de acidez 

inicial 

Análise de acidez 

final 
 

Ácido 

graxo livre 

(g) 

Catalisador 

(g) 
Etanol(g) 

Massa 

(g) 

Volume 

(mL) 

Massa 

(g) 

Volume 

(mL) 

Z 10 0,5 5,10 1,07 2,6 1,00 1,5 

SZ 10 0,5 5,10 1,24 4,2 1,08 2,0 

WZ700 10 0,5 5,10 1,25 1,7 9,60 0,8 

WZ800 10 0,5 5,10 1,04 3,9 1,29 3,0 
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Tabela C – Massa dos reagentes utilizada na esterificação homogênea. 

 

Análise de acidez inicial Análise de acidez final 

Exp. 

Ácido 

graxo 

livre (g) 

Catalisador 

(g) 
Etanol(g) 

Massa (g) 
Volume 

(mL) 
Massa (g) 

Volume 

(mL) 

1 40 0,20 20,40 1,08 5,5 1,33 0,8 

2 40 0,20 20,40 1,52 7,5 3,24 2 

3 40 0,20 20,40 1,15 5,7 2,04 1,2 

4 40 0,08 13,60 1,21 4,9 1,20 1,8 

5 40 032 13,60 1,29 5,4 2,49 1,8 

6 40 0,08 27,20 0,99 4,0 1,27 1,4 

7 40 0,32 27,20 1,15 4,5 1,79 0,8 

8 40 0,08 13,60 1,45 7,0 2,73 1,5 

9 40 0,32 13,60 1,12 5,8 1,85 0,8 

10 40 0,08 27,20 1,28 5,4 2,27 0,7 

11 40 0,32 27,20 1,02 4,5 2,03 0,4 

 

 
 
Tabela D – Massa específica do ácido graxo. 

 

Temperatura (°C) 
Massa específica 

(g/cm3) 

60,02 0,88276 

60,00 0,88289 

70,00 0,87598 

69,97 0,87611 

79,99 0,8692 

79,98 0,86934 

89,99 0,86259 

90,00 0,86243 
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Figura A – Massa específica do ácido graxo livre em função da temperatura. 

 

 

 

60 70 80 90 100
0,850

0,855

0,860

0,865

0,870

0,875

0,880

0,885

M
as

sa
 e

sp
ec

ífi
ca

 (
g/

cm
3 )

Temperatura (°C)

y = -0,0006775084 x + 0,9234713923
R2 = 0,9999250755



Anexo 1 76 

______________________________________________________________________ 

Anexo 1 – Artigo apresentado no COBEQ 2008 

 
ESTERIFICAÇÃO METÍLICA DE ÁCIDOS GRAXOS 

LIVRES PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL. 
 
 

L. Martinelli1; J. P. A. Silva1, J. G. Pacheco1, L. Stragevitch1 
 

Laboratório de Combustíveis – Departamento de Engenharia Química - UFPE – 
CEP: 50670-901 – Recife – PE – Brasil. Telefone: (81) 2126-7234 – Fax: 

(81)2126-7235 – Email: ligia_martinelli@yahoo.com.br 
 

 
RESUMO – O biodiesel é um combustível obtido a partir de matérias-primas vegetais 
ou animais. Alguns óleos, logo após a sua extração ou depois de um período de 
armazenamento, apresentam um índice de acidez elevado, que diminui o rendimento da 
transesterificação. Para esses óleos ricos em ácidos graxos livres, pode-se utilizar a 
etapa prévia de esterificação, na qual ácidos carboxílicos reagem com um álcool 
formando ésteres e eliminando água. Neste trabalho foi estudado o processo de 
esterificação de ácidos graxos livres usando o óleo de oiticica como matéria-prima, 
metanol e ácido sulfúrico como catalisador para a produção de biodiesel. A 
esterificação foi realizada em reator batelada, temperatura de 55 a 65°C, razão 
álcool/óleo de 4/1 a 8/1 e um percentual de ácido sulfúrico de 0,5 a 1,5%, sendo 
coletadas cinco amostras na faixa entre 2 e 60 min de reação. Observou-se que a região 
ótima de operação está localizada na área com maior quantidade de álcool e maior 
percentual de H2SO4. 

 
PALAVRAS-CHAVE: biodiesel, esterificação, óleo vegetal 
 
ABSTRACT – Biodiesel is a fuel derived from vegetal or animal fats. After produced 
long period of storage, some oils can have high acidity which diminishes the yield of 
biodiesel from transesterificação. In those with high free fat acid contents, a 
esterification reaction can be done do react carboxylic acid with alcohol forming 
esters and water. In this work, the esterificação process from free fatty fat acid was 
studied using oiticica oil as raw material, sulfuric acid catalyst and methanol for the 
production of biodiesel. The esterificação was carried in batch reactor, temperature 
from 55 to 65°C, alcohol/oil  ratio from 4/1 to 8/1 and content of sulfuric acid between 
0,5 and 1,5%. It was collected five samples between 2 and 60 min of reaction. The 
best operational condition was obtained with  high amount of alcohol and high 
percentage of H2SO4. 

 

KEY-WORDS: biodiesel, esterification, vegetable oil 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A busca por novos combustíveis 
renováveis para a substituição de 
derivados de petróleo cresce a cada dia 
(Inovação Tecnológica, 2005). Vários 
estudos sobre o emprego de fontes de 
biomassa para a produção de biodiesel 
têm sido intensificados nos últimos anos. 
A idéia principal é transformar a matéria-
prima renovável em combustíveis 
alternativos aos derivados de petróleo, 
visando baixo custo de produção com alta 
eficiência e menor impacto ambiental. 
Esta nova filosofia não visa apenas 
diminuir a dependência do petróleo, mas 
também diminuir o impacto ambiental 
causado pela queima de combustíveis 
fósseis reduzindo, assim, a emissão de 
poluentes para a atmosfera. como 
material particulado e SOx, e para a 
redução do efeito estufa. 

A exposição à poluição do ar é 
associada a numerosos danos a saúde 
humana, incluindo problemas 
respiratórios, doenças do coração ou de 
pulmão, e mesmo a morte prematura. As 
crianças, pessoas idosas e os pessoas com 
doenças do coração ou de pulmão são 
mais sensíveis a alguns tipos de poluição 
de ar. A poluição de ar pode afetar 
significativamenteo ecossistema. Para o 
exemplo, o ozônio do terra-nível foi 
associado com as reduções de 
rendimentos agriculturais e comerciais da 
floresta, e as liberações transportadas por 
via aérea de NOx são uma das fontes as 
maiores da poluição do nitrogênio em 
determinados corpos da água (Naghiu e 
Burnet, 2005). 

Segundo Marchetti (2006), uma 
desvantagem na produção do biodiesel é 
o custo custo na produçao, que são 
relacionados ao elevado preço dos óleos 
usados. Conseqüentemente, uma 
alternativa pode ser substituir óleo 
refinado por óleo vegetal cru,  óleos 
ácidos. Em óleos ácidos, a quantidade de 

ácido graxo livre varia de 3% a 40%. 
Entretanto, quando a quantidade de ácido 
graxo livre excede 0.5%, o uso da 
tecnologia homogênea alcalina, que 
emprega o hidróxido de sodio como o 
catalizador, não é recomendado, porque 
uma reação fazer de sabão ocorrerá e 
consumirá o catalizador assim como o 
material cru mas também ele fará mais 
difícil a separação e o purificação do 
biodiesel. 

O grande desafio na produção de 
biodiesel é preparar um combustível com 
baixo custo e que atenda as condições de 
clima, solo e variedade da planta 
oleaginosa. Alguns óleos logo após serem 
extraídos e armazenados tornam-se ricos 
em ácidos graxos livres que dificultam a 
reação de transesterificação 
convencional. Para contornar este 
problema, uma alternativa a realização da 
etapa de esterificação para transformar os 
ácidos graxos livres e ésteres, seguida da 
transesterificação para transformar os 
triacilglicerídeos restantes também em 
esteres.  

A esterificação de ácidos graxos 
livres com álcoois de baixo peso 
molecular é uma rota para produzir o 
biodiesel e pode ser usado como um pré-
tratamento para a reação básica de 
transesterificação convertendo ácidos 
graxos livres em ester metilico evitando a 
saponificação, especial quando o índice 
de ácidos graxos livres encontra-se acima 
de 1% w/w. Alguns autores mostraram 
que a esterificação de ácidos graxos livres 
é mais rápida do que a transesterificação 
dos triglicerídeos. (Aranda et al., 2007) 

Para a reação de esterificação 
(Organic Chemistry, 2007), o método 
mais comum utilizados em processos 
industriais na obtenção de ésteres, é a 
reação reversível de um ácido carboxílico 
com um álcool, havendo eliminação de 
água. Reações de esterificação são 
exemplos clássicos de reações 
reversíveis, como mostra a Figura 1: 
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Figura 1: Reação de Esterificação 

Os principais fatores que 
influenciam a esterificação são o excesso 
de um dos reagentes, o uso de 
catalisadores ácidos, temperatura da 
reação e tipo de alcool. A corrosão de 
equipamentos são desvantagens na 
utilização de ácidos minerais como 
catalisadores, como no caso do H2SO4 e 
HCl. 

O processo mais utilizado 
atualmente para produção de biodiesel é 
transesterificação com catálise básica 
homogênea, com a reação entre óleo 
vegetal (triglicerídeo) e álcool (metanol 
ou etanol), gerando biodiesel (éster) e 
glicerol. Nela, o catalisador e o substrato 
estão na mesma fase. Podem ser 
utilizados catalisadores de baixo custo, e 
temperaturas próximas à temperatura 
ambiente. Entretanto, este processo tem 
como inconvenientes a etapa de 
separação do glicerol é demorada e 
dispendiosa; os óleos e gorduras 
utilizados devem possuir baixo teor de 
ácidos graxos livres (inferior a 1%), o que 
limita a sua utilização a óleos refinados, 
que são mais caros; o alto custo associado 
aos óleos vegetais e gorduras utilizados 
constitui cerca de 80% do custo total de 
produção do biodiesel (Camacho et al., 
2005). 

O óleo utilizado na produção de 
biodiesel, quando necessário, pode ser 
purificado por filtração, degomagem, 
secagem. O processo de degomagem tem 
por objetivo remover fosfatídeos, 
proteínas e substâncias coloidais 
presentes no óleo bruto. Este processo é 
fundamentado no fato de que fosfatídeos 
e substâncias coloidais são facilmente 
hidratáveis na presença de água e, assim, 
tornam-se insolúveis em óleo, o que 
possibilita sua extração (Moretto e Fett, 
1998).  

O objetivo deste trabalho é 
estudar o processo de esterificação 
metílica de ácidos graxos livres presentes 
no óleo de oiticica como etapa preliminar 
na produção de biodiesel, usando ácido 
sulfúrico como catalisador. 

 

2. METODOLOGIA 
 

2.1 Caracterização do óleo 
de oiticica 

Para caracterizar o óleo de oiticica 
foi determinada a acidez por titulação 
conforme a norma ASTM D 664, massa 
específica medida a 20°C em um 
densímetro de bancada Anton Paar DMA 
4500 segundo a norma ASTM D 4052 e a 
viscosidade cinemática medida a 40°C 
em um viscosímetro Cannon-Fenske 
empregando um banho Koehler modelo 
K23800, conforme a norma ASTM D 
445. 

2.2 Degomagem 

A degomagem foi feita em reator 
de vidro batelada. Ao óleo de oiticica a 
70°C no reator com uma agitação de 300 
rpm, foi adicionado 10% de água 
destilada. A mistura ficou sob agitação a 
70°C por 30 minutos. Finalizada a 
agitação, a mistura foi colocada em funil 
de separação para decantar e, logo após, o 
óleo foi secado em béquer com agitação. 

2.3 Esterificação 

Para a etapa de esterificação foi 
utilizado ácido sulfúrico como catalisador 
homogêneo. A reação foi feita em reator 
de vidro com condensador de topo para a 
recuperação de vapores de álcool, 
variando-se a temperatura entre 55°C e 
65°C, agitação de 300 rpm e um tempo 
de 60 minutos. A concentração do 
catalisador ácido variou entre 0,5% e 
1,5% com uma variação da razão molar 



Anexo 1 79 

______________________________________________________________________ 

álcool/óleo entre 4/1 e 8/1. Foram 
colhidas amostras na faixa entre 2 e 60 
minutos de reação para avaliar a 
conversão. As análises dos produtos 
foram feitas em cromatógrafo a gás 
SHIMADZU modelo GC17AAF de 
acordo com a norma EN14103:2003. As 
análises de índice de acidez foram feitas 
em titulador automático da marca 
METROHM modelo 794 BASIC 
TITRINO de acordo com a norma ASTM 
D664. 

2.4 Transesterificação 

Após a etapa de esterificação, o 
produto resultante da melhor reação foi 
submetido a etapa de transesterificação 
para  transformar os triglicerídeos 
restantes em ésteres. A reação foi feita 
em reator de vidro com condensador de 
topo para a recuperação do álcool 
metanol a uma temperatura de 65°C, 
agitação de 300 rpm e um tempo de 60 
minutos. Foi utilizado 1% de KOH como 
catalisador e proporção álcool/óleo de 6/1 
(Melo et al., 2006). Após esta etapa, 
foram realizadas análises para obter a 
qualidade do biodiesel no final do 
processo esterificação-trasesterificação. 
A análise de conversao final foi realizada 
por cromatografia a gás conforme 
descrito no item 2.3. 

2.5 Análise estatística 

Foi realizado um planejamento 
experimental fracionário, utilizando o 
Statistica 6.0. Utilizou-se o método de 
superfície de resposta modelo linear com 
dois efeits. 

 Para a análise estatística, foram 
utilizados os dados obtidos na etapa de 
esterificação. 

2.6 Caracterização do óleo 
de oiticica 

Para caracterizar o óleo de oiticica 
foi determinada a acidez, massa e 
viscosidade cinemática, conforme 
descrito no item 2.1. 

 

3. RESULTADOS 
 

Na Tabela 1 é apresentado os 
resultados da caracterização parcial do 
óleo de oiticica. Pode-se observar que o 
óleo apresentou um teor de acidez 
elevado, sendo necessário um processo de 
pré-tratamento. A viscosidade cinemática 
do óleo foi bastante elevada. 

Tabela 1. Propriedades do óleo de oiticica 

 

A Tabela 2 mostra os valores de 
teor de ester final obtido em cada 
experimento de esterificação. 

Tabela 2. Rendimento em ester dos 
experimentos de esterificação 
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1 4/1 0,5 45 2,180 

2 8/1 0,5 45 3,139 
3 8/1 1,5 45 4,523 
4 4/1 0,5 65 5,600 
5 4/1 1,5 65 7,167 
6 8/1 0,5 65 4,674 
7 8/1 1,5 65 6,893 

 

Característica Método Unidade Valor 

Índice de acidez 
ASTM 
D 664 mg KOH/g 14,0 

Massa específica a 
20°C 

ASTM 
D 4052 kg/m3 962,6 

Viscosidade 
cinemática a 40°C 

ASTM 
D 445 cSt 133,9 
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Na etapa de esterificação, veri 
ficou-se que o teor de ester aumentava a 
medida em que se aumentava a 
temperatura, a proporção álcool/óleo e a 
quantidade de catalisador. Com isso, 
levando em consideração os 
experimentos realizados, a condição ideal 
para a reação de esterificação seria com 
1,5% de catalisador, proporção 
álcool/óleo de 1/4 e temperatura de 65°C. 

A Tabela 3 mostra que o efeito mais 
importante foi o da temperatura de 
reação, o qual o aumento desta variável 
de 45 para 65°C leva ao aumento 
significativo da conversão. Outra variavel 
importante foi a concentração de 
catalisador. O aumento da concentração 
de ácido de 0,5 para 1,5 % aumentou a 
conversão. O melhor resultado obtido foi 
a conversão para os valores mais altos de 
temperatura 65°C e de catalisador ácido 
1,5% para ambas as razoes álcool/óleo. O 
efeito de interação da  temperatura com a 
razão álcool/óleo foi significativo e 
apresentou valor negativo, mostrando que 
obteve-se uma conversão mais alta com 
menor razao álcool/óleo apenas no nivel 
de 65°C e 1,5% de ácido. 
 

Tabela 3. Efeitos calculados para o 
planejamento experimental fracionário 

Média: 4,6360 

Efeitos Principais:  

1 (álcool/óleo) 0,3425 

2 (Catalisador) 1,4755 

3 (Temperatura) 2,8950 

Interação de dois fatores  

12 0,3260 

13 -0,9425 

23 0,4175 

 

Os efeitos também podem ser 
observados no gráfico de pareto, 
apresentado na figura 2. 
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Figura 2. Diagrama de pareto 

 

A Figura 3 apresenta as curvas de 
rendimento em ester versus o tempo de 
reação. Pode-se observar que a conversão 
aumenta ao longo do tempo de reação. A 
diferença da conversão de 30 para 60 
minutos foi grande em preticamente todas 
as condições, indicando que pode ser 
importante aumentar o tempo de reação 
para obter uma maior conversão de 
esterificação. 
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Na Tabela 4 são apresentadas as 
propriedades medidas do biodiesel 
sintetizado em comparação com as 
especificações da Portaria ANP N° 
42/2004 e com as especificações do óleo 
diesel mineral (petrodiesel). Conforme 
pode ser observado na Tabela 4, a 
viscosidade do biodiesel é 
significativamente menor do que a 
viscosidade do óleo vegetal (Tabela 1). 
Entretanto, mesmo assim o biodiesel 
(B100) produzido apresentou valores 
elevados de viscosidade cinemática e 
massa específica, sendo recomendada sua 
mistura com biodiesel de outras 
oleaginosas e/ou mistura ao diesel de 
petróleo. O ponto de fulgor e o índice de 
acidez permaneceram dentro das 
especificações da Portaria 42/2004 da 
ANP. 

Tabela. 4. Propriedades do 
biodiesel de oiticica 

* Portaria ANP N° 42/2004 (B100) e Portaria ANP N° 
310/2001 (petrodiesel). 

 

O biodiesel após o processo de 
esterificação-transesterificação 
apresentou teor de ester de 95,1%. 
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Especificação 

ANP * 

Característica Método Unidade Valor B100 
Petro
diesel 

Massa 
específica a 
20°C 

ASTM 
D 4052 

kg/m3 932,4 - 
820 a 
880 

Viscosidade 
cinemática a 
40°C 

ASTM 
D 445 

cSt 
12,67

8 
- 

2,5 a 
5,5 

Ponto de 
fulgor 

ASTM 
D 93 

°C 130,0 ≥ 100 ≥ 38 

Índice de 
acidez 

ASTM 
D 664 

mg 
KOH/g 

0,52 ≤ 
0,80 

– 
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Anexo 2 – Resumo aprovado no Bioenergy II Conference 

 
PRODUCTION OF ETHYLIC BIODIESEL FROM 

HYDROLYSIS AND ESTHERYFICATION OF ACIDIC FAT 
RESIDUES 
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ABSTRACT: Biodiesel is a fuel derived from the oils and fats of plants and animals. Some 

vegetable oils after extraction and seed storing may have high acidity due to the conversion 

of triglycerides into free faty acids. Transesterification of high acidic oils with basic 

catalyst will form a large amount of soap as residue. The objective of this work is to study 

hydrolysis of tallow fats  estherification free fatty acids followed by estherification of free 

fatty acids with ethanol using homogeneous catalyst. Tallow fat was hydrolyzed by 

enzyme lipase extracted from Ricinius Communs seeds. Estherification was done in a 

pressurizes reactor, at temperatures from 70°C to 130°C, ethanol/oil ratio from 2:1 to 4:1, 

amount of sulfuric acid catalyst from 0.2 to 0.8%, during 60 minutes of reaction. A 

factorial experimental design was carried out with three variables, two levels and replicas 

at central point. Results show that hydrolysis with enzymes during 24 hours at 40 oC was 

very effective to convert triglycerides into free fatty acids (FFA). In the estherification 

reaction, the yield of esther increased with the increasing of temperature, ethanol/oil ratio 

and catalyst concentration. Best results was obtained at 130 oC and 0.8% of catalyst in 

either concentration of ethanol, 2:1 or 4:1. The mains effects on the FFA conversion was 

temperature, acid concentrations and cross effects temperate and acid concentration. 

 

Keywords: biodiesel, estherification, tallow, free fatty acid 


