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RESUMO 

 
THOMAS, Nathieli. Parâmetros cinéticos de reações de transesterificação 
metanólica de óleos vegetais determinados por análise termogravimétrica. 
2017. 93f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais) 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira, 2017. 
 
Com o esgotamento de reservas naturais, surge a necessidade de substituição de 
fontes de energia que são derivados de petróleo, para algo mais sustentável, 
aparecem então no cenário mundial os biocombustíveis. Entre os biocombustíveis, 
o biodiesel vem ganhando destaque, nos meios econômico, social e ambiental. 
Para a obtenção do biodiesel, ocorre a transesterificação ou esterificação de óleos 
vegetais ou gorduras animais com álcoois de cadeia curta na presença de um 
catalisador. Sendo a conversão do óleo em biodiesel analisados por métodos mais 
comuns como a cromatografia. Este trabalho utiliza a análise termogravimétrica 
como método diferencial na determinação da conversão de óleo em ésteres 
metílicos, aplicando modelagem matemática para avaliação dos parâmetros 
cinéticos. Os ésteres metílicos foram obtidos por meio de transesterificação do óleo 
de amêndoa de macaúba e óleo de soja, utilizando diferentes catalisadores, em 
variadas temperaturas. Por meio da análise termogravimétrica foi possível verificar 
a eficiência na leitura para obter a conversão dos óleos em ésteres, ao observar-se 
dois processos bem definidos, sendo o primeiro em 210 ºC relacionado aos ésteres 
formados e o segundo em no máximo 365 ºC relacionado ao triglicerídeo residual. 
Com esses resultados, o fator de dispersão analisado ficou em 0,9992, 
comprovando o comportamento observado e a eficácia da técnica. Após a 
obtenção do teor de ésteres, aplicou-se a modelagem matemática para validação 
do método, utilizando parâmetros cinéticos como o coeficiente de velocidade e a 
energia de ativação. Para isso foram utilizados dois modelos pseudo-homogêneos, 
um de primeira ordem e outro de segunda ordem, da qual, os dois modelos 
alcançaram resultados satisfatórios. Foi então avaliado a utilização dos 
catalisadores Metóxido de Potássio, Ácido Sulfúrico (H2SO4), Ácido p-
toluenosulfônico (p-TS) e o líquido iônico Bissulfeto de 1-metilimidazol [BMI][HSO4], 
conforme as temperaturas aplicadas, sendo 65 ºC, 55 ºC e 45 ºC para o Ácido p-
toluenosulfônico, 45 ºC, 35 ºC e 25 ºC para metóxido de potássio e 95 ºC para o 
Ácido Sulfúrico (H2SO4). Como resultado, o líquido iônico foi o único que não 
alcançou o efeito esperado como catalisador. O líquido iônico empregado na 
reação foi obtido através da síntese do Brometo de 1-metilimidazol [BMI][Br], 
também sintetizado com Ácido Sulfúrico (H2SO4), por 4 horas de refluxo e agitação 
em banho de gelo. Onde a eficácia da síntese, foi comprovada nas análises de 
infravermelho e Ressonância Magnética Nuclear (RMN 1H). As análises físico-
químicas dos óleos e respectivos ésteres também se fizeram necessárias, para 
apontar o estado de conservação e qualidade dos mesmos, respectivamente. 
Realizou as análises de índice de acidez, iodo, peróxido, densidade, Infravermelho 
com Transformada de Fourier (FTIR), e a análise termogravimétrica que apontaram 
o estado de conservação dos óleos utilizados e a qualidade do éster resultante, 
conforme os padrões estabelecidos na legislação.  
 
 
Palavras-chave: Análise termogravimétrica, modelos cinéticos e teor de ésteres.



 

 

ABSCTRACT 
 
THOMAS, Nathieli. Kinetic parameters of methanol transersterification 
reactions of vegetable oils determined by thermogravimetric analysis. 2017. 
93f. Dissertation (Post-Graduate Program in Environmental Technologies) Federal 
Technological University of Paraná. Medianeira, 2017. 
 
With the depletion of natural reserves, a need to replace energy sources that are 
derived from petroleum for something more sustainable emerges and biofuels 
appear on a global scenario. Among biofuels, biodiesel has been gaining 
prominence in the economic, social and environmental scopes. For a biodiesel 
production, a transesterification or esterification of vegetable oils or fats with short 
chain alcohols takes place in the presence of a catalyst. The oil conversion into 
biodiesel is analyzed by the most common methods like chromatography. This work 
uses a thermogravimetric analysis as a differential method in the determination of 
the conversion of oil to methyl esters, applying mathematical modeling to evaluate 
the kinetic parameters. The methyl esters were obtained by transesterification of 
almond oil from macaúba and soybean oil, all types of catalysts, at various 
temperatures. By means of the thermogravimetric analysis, it was possible to verify 
the efficiency in the reading to obtain the conversion of the oils to esters, by 
observing two well defined processes: the first one at 210 ºC related to the esters 
formed and the second at a maximum of 365ºC related to residual triglyceride. With 
these results, the dispersion factor analyzed was 0.9992, confirming the observed 
behavior and the efficacy of the technique. After obtaining the ester content, the 
mathematical modeling was applied to validate the method, using kinetic 
parameters such as speed coefficient and activation energy. For this, two pseudo-
homogeneous models were used, one of first order and another of second order, of 
which the two models achieved satisfactory results. It was then evaluated the use of 
the catalysts Potassium Methoxide, Sulfuric Acid (H2SO4), p-toluenesulfonic acid (p-
TS) and the ionic liquid 1-methylimidazole bisulfite [BMI] [HSO4], according to the 
applied temperatures, being 65ºC, 55ºC and 45ºC for p-toluenesulphonic acid (p-
TS), 45ºC, 35°C and 25°C for potassium methoxide and 95°C for Sulfuric Acid 
(H2SO4). As a result, the ionic liquid was the only one that did not achieve the 
expected effect as a catalyst. The ionic liquid used in the reaction was obtained by 
synthesis of 1-methylimidazole bromide [BMI] [Br], also synthesized with Sulfuric 
Acid (H2SO4), for 4 hours refluxing and stirring in an ice bath, where the efficacy of 
the synthesis was proven in the analyzes of infrared and Nuclear Magnetic 
Resonance (1H NMR). Acidity, iodine, peroxide, density, Infrared with Fourier 
Transform (FTIR), and thermogravimetric analyzes were performed, which indicated 
the state of conservation of the oils used, the quality and the content of the resulting 
ester, according to the standards established in the legislation. 
 
Keywords: Thermogravimetric analysis, kinectics models and ester content. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

As fontes de energia de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural) 

não são sustentáveis devido ao esgotamento de reservas naturais e graves danos 

ambientais causados pelo seu uso. Por isso, estudos voltados à procura de fontes 

de “energia verde” que satisfaça a necessidade econômica e que seja 

ambientalmente correta, tem ganhado destaque. 1  

Os biocombustíveis são uma das alternativas que podem gerar uma 

quantidade de energia com potencial de produzir menor impacto ambiental. 

Conforme a lei nº 9.478, de 1997 2, o biocombustível é definido como sendo um 

combustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão 

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

vir a substituir parcial ou totalmente os combustíveis de origem fóssil, sendo um 

deles o biodiesel. Importante destacar também que a biomassa é o que provém de 

todo organismo biológico que pode ser aproveitado como fonte de energia. 

O biodiesel representa uma inovação sustentável para a sociedade brasileira, 

pois gera efeitos positivos nos segmentos social, econômico e ambiental, entre 

outros. 3 Biodiesel são ésteres de alquila de ácidos graxos de cadeia longa. Os 

ésteres de ácido graxos são geralmente obtidos através da reação de 

transesterificação e/ou esterificação de óleos vegetais ou gorduras animais com 

álcoois de cadeia curta preferencialmente na presença de um catalisador. Dentre as 

diversas espécies de catalisador, encontram-se alcóxidos de metais alcalinos, 

hidróxidos, carbonatos de sódio, potássio e ácidos fortes, enzimas, zeólitas e os 

líquidos iônicos. 4  

Políticas públicas como o Programa Nacional de Biodiesel, tem trazido 

incentivo para a produção de plantas oleaginosas para a produção do biodiesel. 

Dentre as espécies exploradas comercialmente, destacam-se o nabo-forrageiro, a 

soja, a mamona e algumas palmáceas, como a macaúba e o dendê.  

A soja tem sido bastante utilizada para a produção de biodiesel por ter grande 

produtividade, com cerca de 90% em relação as oleaginosas de todo o território 

nacional, segundo relatos da ANP 2. Além de seu óleo, seus coprodutos tem alta 

venda como o farelo proteico, que é a matéria prima da ração animal, que alimenta 
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frango, porco e bovino confinados; o que provém ovos, carne e leite; cuja demanda 

não para de crescer. Um produto que está interligado a muitos outros, uma cadeia 

essencial para o país. 

Como é uma das culturas mais antigas do país, as pesquisas relacionadas a 

soja, sempre estão mais avançadas, pois possuem alta tecnologia, fácil resoluções 

de problemas, oferece retorno rápido, sendo um produto que pode ser armazenado 

por longo período de tempo, possuí um custo mais baixo e o seu biodiesel não 

apresenta restrições quanto ao clima quente ou frio.  

Em relação a macaúba, ela vem sendo estudada com grande relevância por 

ser encontrada em todo território brasileiro, pela facilidade em se adaptar e ser 

resistente a pragas e doenças. O perfil dos ácidos graxos do óleo de macaúba faz 

com que essa oleaginosa apresente grande potencial para produção de biodiesel, 

por ser constituída principalmente por ácidos saturados e mono-insaturados. 5 

Com a tendência de acidez elevada de tal óleo, torna-se inviável o emprego de 

catálises básicas no processo de obtenção de biodiesel, por isso destaca-se a 

utilização dos líquidos iônicos. Esses líquidos apresentam alta estabilidade térmica, 

não-inflamabilidade, baixa volatilidade, estabilidade química e excelente solubilidade 

em compostos orgânicos. 

Para então analisar o biodiesel sintetizado, com todos estes parâmetros, da 

escolha do óleo, álcool, catalisadores, tempo e temperatura, estudos utilizam a 

Cromatográfica a Gás (CG) 6, a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) 7, a 

Espectroscopia de Ressonância Magnética (RMN) 8,9, a Espectroscopia de 

Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 9, Infravermelho Próximo (NIR) 10 

e Cromatografia com Permeação em Gel (GPC) 9,11, quantificando e qualificando os 

ésteres alquílicos. Técnicas recentes vem sendo buscadas para diminuir o tempo de 

análise e melhorar a conveniência de quem está analisando, sem perder a eficácia 

dos resultados. Eis que surge uma nova técnica para análise do teor de conversão 

dos ésteres, a termogravimetria. 

A Análise Termogravimétrica (TGA) é uma técnica que utiliza a estabilidade 

térmica do material para sua caracterização, expressando as características físico-

químicas pela perca de massa em função da temperatura, ou seja, relacionando a 

degradação do composto com sua estabilidade térmica. 
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Para a aplicação da técnica, recorreu-se a modelagem matemática. Conforme 

vários estudos reportados na literatura, a utilização da modelagem para previsão das 

tendências reacionais é bastante recorrida, por facilitar o meio prático na aplicação 

de metodologias, como a transesterificação de óleos vegetais.  

Neste estudo utilizamos a modelagem matemática para avaliação da Análise 

Termogravimétrica para obtenção da conversão dos óleos em ésteres alquílicos, 

levando em consideração a reação de transesterificação e que ela pode ser 

reversível. Utilizou-se o óleo de soja e o óleo de amêndoa de macaúba e diferentes 

catalisadores, em temperaturas variadas, para comparação dos parâmetros 

cinéticos aplicados. 

 
 

1.1 OBJETIVOS 

 
 

O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar a cinética da síntese de 

ésteres metílicos utilizando diferentes catalisadores a partir de óleo de amêndoa 

macaúba e óleo de soja, por meio da Análise Termogravimétrica (TGA). 

Como objetivos específicos este trabalho apresenta: 

 Caracterizar o óleo de amêndoa de macaúba e o óleo de soja utilizados como 

matéria-prima mediante análises de Índice de Acidez (IA), Índice de Iodo (II), 

Índice de Peróxido (IP), densidade, Infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR) e Análise Termogravimétrica (TGA); 

 Sintetizar os líquidos iônicos Brometo de 1-metilimidazol [BMI][Br] e Bissulfeto 

de 1-metilimidazol [BMI][HSO4]; 

 Caracterizar os líquidos iônicos sintetizados pelo FTIR, obtendo os grupos 

funcionais dos compostos, e a Espectroscopia de Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN 1H e RMN13C); 

 Realizar a transesterificação do óleo de amêndoa de macaúba e do óleo de 

soja com o Ácido Sulfúrico (H2SO4) e o Ácido p-toluenosulfônico (p-TS) como 

catalisadores (catálise ácida); 
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 Realizar a transesterificação do óleo de soja e óleo de amêndoa de macaúba 

com a misturas de catalisadores: Ácido Sulfúrico (H2SO4) com o Bissulfeto de 

1-metilimidazol [BMI][HSO4] e Ácido p-toluenosulfônic (p-TS) com o Bissulfeto 

de 1-metilimidazol [BMI][HSO4]; 

 Realizar a transesterificação do óleo de soja utilizando como catalisador o 

metóxido de potássio (catálise básica); 

 Determinar o teor de ésteres metílicos através da Análise Termogravimétrica 

(TGA); 

 Aplicar a modelagem matemática para determinação de parâmetros cinéticos 

das reações de transesterificações; 

 Caracterizar o biodiesel a partir de parâmetros estabelecidos pela ANP: Índice 

de Acidez (IA), Índice de Iodo (II), Índice de Peróxido (IP), Cromatografia 

Gasosa com Detecção por Ionização em Chama (CG-FID) e Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 
 

2.1 BIODIESEL 

 
 
 

Os primeiros estudos que envolveram a produção de biodiesel a partir dos 

óleos vegetais foram conduzidos pelos químicos E. Duffy e J. Patrick em 1853, com 

intenção de estudar a transesterificação para produzir sabão.12 Rudolf Diesel 

apresentou em 1900 em uma feira em Paris o primeiro motor que funcionava com 

biocombustível, naquele momento representado por óleo de amendoim. Desde 

então, o biodiesel vem sendo testado em várias partes do mundo como a Argentina, 

Estados Unidos, Malásia, Alemanha, França e Itália, até que no início dos anos 90 

ele começou a ser industrializado. 

Em consequência de vários fatores positivos na utilização de biodiesel, a 

Europa em maio 2003, assinou uma Diretiva pelo Parlamento Europeu, visando a 

substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis.  

No caso do Brasil, apenas começou a ser divulgado o biodiesel após as crises 

do petróleo, onde indústrias Matarazzo obtiveram biodiesel a partir de óleo de café, 

por lavagem do grão com etanol. O resultado aparece no cenário nacional no início 

do século 20, onde a ANP realiza os leilões de biodiesel, da qual as refinarias 

compram biodiesel para misturá-lo ao diesel, objetivo da qual, é abrir mercado e 

estimular a produção desse biocombustível. 

Atualmente o Brasil é o quarto maior produtor mundial de biodiesel, sendo 

superado apenas pelos Estados Unidos, Alemanha e Argentina, sendo 

respectivamente o primeiro, segundo e terceiro lugar.  

No parâmetro ambiental, Barnwal e Sharma (2005) 13 analisaram a emissão de 

gases poluentes pelas combustões de biodiesel e de óleo diesel de petróleo, 

obtendo resultados favoráveis para seu uso. Eles concluíram que o SO2 é totalmente 

eliminado, enquanto a fuligem, o monóxido de carbono, os hidrocarbonetos, os 

hidrocarbonetos poliaromáticos e os gases aromáticos decrescem em 60%, 50%, 

50%, 72% e 15%, respectivamente.  
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Outro tema que permeia a questão ambiental no que diz respeito ao 

biocombustível, em especial o biodiesel, é a questão da energia. A bioenergia 

provavelmente tornar-se-á a matéria-prima base de todo um sistema produtivo em 

função de sua possível sustentabilidade. Nesse contexto, o Brasil tem destaque por 

ser um país tropical que apresenta um elevado potencial para a produção de energia 

por meio de biomassa. 14 

O biodiesel tem por definição ser um combustível renovável biodegradável e 

ambientalmente mais correto, constituído por ésteres metílicos ou etílicos de ácidos 

graxos. Obtido principalmente através da reação de transesterificação e/ou 

esterificação, como no caso da transesterificação apresentado na Figura 1, de 

qualquer triglicerídeo (triacilglicerol) comum com álcool de cadeia curta, metanol ou 

etanol, na presença de um catalisador. É a etapa de conversão do óleo ou gordura, 

em ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos e glicerol. 15  

 

 

 

Figura 1 – Esquema da reação de transesterificação. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
 
 

A transesterificação, também chamada de alcoólise, utiliza o catalisador para 

aumentar a velocidade de reação. Devido a ser uma reação reversível, um excesso 

de álcool é utilizado com intuito de deslocar o equilíbrio para a formação dos 

produtos. As condições da reação geralmente envolvem a relação entre o tempo e a 

temperatura na qual a reação se torna completa.  
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Quando a reação se inicia, a primeira etapa é a conversão dos triglicerídeos 

(TG) em diglicerídeos, seguindo-se a conversão dos diglicerídeos (DG) em 

monoglicerídeos (MG) e por fim a conversão de monoglicerídeos em ésteres e a 

formação do glicerol (GL), sempre levando em consideração que a reação é 

reversível (Figura 2). 15 

 

Figura 2 - Etapas da conversão do triacilglicerol em alquil ésteres. 
Fonte: Autoria própria. 

 
Entre as maiores dificuldades para obtenção do biodiesel a partir de 

triglicerídeos se encontra a contaminação por água, ácidos graxos e/ou impurezas 

no final da produção, tais como a glicerina, o metanol e o sabão (produto da 

saponificação). 16 Com a presença de ácidos graxos livres, torna-se um pouco 

desvantajoso o emprego de catálises básicas no processo de obtenção de biodiesel 

e destaca-se então a utilização dos líquidos iônicos. A insolubilidade em água de 

certos líquidos iônicos, permite o desenvolvimento de meios bifásicos, propício para 

sínteses e processo catalítico homogêneo de duas fases, facilitando sua remoção e 

recuperação posteriormente. 
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Em termos ambientais, a adoção do biodiesel resulta na redução das emissões 

de materiais particulados, óxido de enxofre e gases que contribuem para o efeito 

estufa e chuva ácida. Apesar de que as emissões de NOx tem um aumento de 

aproximadamente 10% em relação ao diesel. 

No âmbito econômico, em 2004, ocorreu o lançamento do Programa Nacional 

de Produção e uso de Biodiesel (PNPB), com a função de desenvolver uma rede de 

tecnologias de produção, industrialização e uso do biodiesel. Tal programa, previa a 

suplementação inicial de 2% de biodiesel no óleo diesel, o que representa economia 

com a substituição de importações e obtenção de créditos internacionais pela 

redução de emissão de carbono, da qual obteve perspectivas positivas como os 

leilões de biodiesel, já citado anteriormente.  

Para ser utilizado comercialmente, o biodiesel deve seguir atualmente algumas 

normas das propriedades físico-químicas, no caso do Brasil é a Resolução ANP nº 

45 de 2014, 17 conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Normas físico-químicas para uso comercial do biodiesel 

Aspecto Unidade Limite ABNT NBR ASTM EN/ISO 

Massa 
Específica a 
20ºc * 

Kg m3 -1 817,8-
886,0 

7148/14065/15983 1298/4052/7
042 

- 

Viscosidade 
Cinemática a 
40ºc * 

mm2 s-1 1,9-5,0 10441/15983 445/7279/70
42 

- 

Teor de Água 
(máx.) * 

mg Kg -1 200-
500 

- 6304  12937 

Ponto de 
Fulgor (mín.) * 

ºC 38 7974/14598 56/3828/93 - 

Teor de Éster 
(mín.) 

% massa 96,5 15568 7861/7371 14078 

Resíduo de 
Carbono * 

% massa 0,25 14318 524 - 

Cinzas 
sulfatadas 
(máx.) * 

% massa 0,01 9842 482 - 

Enxofre total 
(máx.) * 

mg Kg-1 10-
1800 

- 5453/2622/7
039/7220 

- 

Corrosividade 
ao Cobre 3h a 
50ºc (máx.) * 

- 1 14359 130 - 

Número de 
Cetano * 

- 42-48 - 613/6890/71
70/7668 

- 
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Tabela 1 - Normas físico-químicas para uso comercial do biodiesel (continuação) 

Ponto de 
Entupimento 
de Filtro a 
Frio (máx.) * 

ºC 7-10 14747 6371 - 

Índice de 
Acidez (máx.)* 

mgKOH g-1 0,3 14248 664 - 

Estabilidade à 
Oxidação a 
110ºc min-1 

H 20 - - 15751 

*Parâmentros típicos da normatização do diesel mineral 

Fonte: ANP, 2014. 17 

 
 

Esses limites mudam dependendo o país, pois a produção internacional de 

biodiesel provém principalmente de matéria prima como o girassol e a canola, no 

caso do Brasil é utilizado principalmente a soja, onde os contaminantes da matéria-

prima podem alterar as estruturas moleculares dos ésteres constituintes, assim 

como outras oleaginosas utilizadas como a macaúba.  

A Áustria foi o primeiro país a definir e aprovar os padrões de qualidade para 

biodiesel, aplicados a ésteres metílicos de colza. Atualmente o padrão de qualidade 

americano é o ASTM e o estabelecido pela União Européia EN 14214, utilizados 

como referência e comparação a outros padrões. 

Entre os vários fatores que também influenciam o processo de produção do 

biodiesel, está o tipo e a quantidade de álcool utilizado, temperatura, tempo 

reacional, o tipo e a quantidade de catalisador.  

 
 

2.1.1 Fatores que Influenciam na Transesterificação 

 
 

2.1.1.1 Tipo de álcool e relação molar com o óleo vegetal 

 
 

O álcool é um dos responsáveis por determinar o caráter do éster produzido. 15 

Os álcoois comumente empregados na produção de biodiesel são o metanol e o 

etanol, sendo o metanol o mais utilizado, devido ao seu baixo custo e eficiência no 

processo. Além destes, também podem ser utilizados o propanol, butanol e o álcool 

amílico. 18  
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As vantagens do uso do metanol são, elevada conversão em ésteres, menor 

custo, menor quantidade utilizada e menor teor de umidade, por ter menor massa 

molar, melhor solubilidade com o catalisador e reação mais rápida com o 

triacilglicerol. 19 Já o uso do etanol, mesmo com suas desvantagens técnicas 

(separação difícil do biodiesel/glicerina) e econômicas (alto custo) torna-se atrativo 

por ter baixa toxicidade (facilmente oxidado pelo CO2 em comparação ao metanol).  

Outra variável que afeta o rendimento dos ésteres neste tipo de reação é a 

relação molar álcool:triglicerídeo. A relação estequiométrica é de 3:1 (três mols de 

álcool para um mol de triglicerídeo), obtendo-se três moles de ésteres alquílicos de 

ácidos graxos e um mol de glicerina. Entretanto, para que ocorra um equilíbrio na 

reação de transesterificação, é necessário excesso de álcool, sendo uma das 

possibilidades a utilização da relação molar 6:1 (o dobro de álcool da relação 

estequiométrica); com o cuidado de não elevar muito, para não vir a aumentar a 

solubilidade da glicerina, interferindo assim na reação. 16,20,21  

 A utilização do metanol foi escolhida mediante trabalhos já apresentados na 

literatura, por reagir melhor com respectivos catalisadores e obter maior rendimento. 

A quantidade variou conforme a metodologia aplicada, levado em consideração a 

adição de excesso de metanol. De acordo com Parente (2003) 15 é importante 

considerar que o metanol pode vir a ser produzido a partir da biomassa, ganhando 

vantagem ecológica na escolha do álcool, porém, atualmente tem origem fóssil, a 

partir do metano. 

 
 

2.1.1.2 Tempo e temperatura da reação 

 
 

Podemos analisar nos trabalhos já realizados de transesterificação de óleos 

vegetais em biodiesel, que a temperatura reacional varia conforme o catalisador e o 

álcool utilizados. Para reações que empregam o metanol, o ideal é que a 

temperatura seja próximo ao ponto de ebulição do mesmo, entre 60 a 70 ºC. 22  

No caso da catálise alcalina, alguns atores afirmam que a temperatura acima 

de 60 ºC deve ser evitada, pois esta tende a acelerar a saponificação dos glicerídeos 

pelo catalisador alcalino antes da completa alcoólise, podendo até ser realizada em 

temperatura ambiente. 22,23 
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Em relação ao tempo de reação, este está diretamente relacionado a 

temperatura, pois quanto maior a temperatura maior é o tempo de reação. Como no 

caso da catálise ácida, onde a temperatura reacional é alta, consequentemente o 

tempo é maior, pelo fato de demorar a reagir na solução.  

 

2.1.1.3  Tipo e quantidade do catalisador utilizado 

 
 

O tipo de catalisador a ser utilizado e a concentração do mesmo podem 

também influenciar na taxa de conversão dos ésteres. Concentrações muito 

elevadas de catalisador podem não auxiliar na taxa de conversão e 

consequentemente gerar maiores custos. 22  

As reações de transesterificação, em sua maioria, são catalisadas por 

processos homogêneos. Os catalisadores mais utilizados são ácidos, básicos e 

enzimáticos, como o H2SO4, p-TS, metóxido de potássio, NaOH, alcóxidos como o 

metóxido de sódio e lipases (biocatalisadores). 24,25  

A catalise alcalina ou também chamada catálise básica, é utilizada por ter 

condições reacionais mais amenas, como temperaturas baixas e menos tempo de 

reação, apesar de possuir desvantagens como facilidade de saponificação e 

requerer etapas de purificação após o processo de transesterificação. Estudos como 

o de Moura (2010) 26 utilizou metóxido de potássio como catalisador em 

concentrações de 0,5 e 1,0% p/p em temperaturas de 70, 80 e 90 ºC, sob agitação 

de 510 ppm, durante 15, 30 e 45 min e utilizando a relação molar metanol/óleo de 

6:1, obtendo uma conversão até 99 %. 

O emprego de catalisadores alcalinos exige baixa acidez do óleo (<0,5%) e 

ausência de água, para não acarretar problemas operacionais no processo de 

síntese. 

 Enquanto que catalisadores ácidos e enzimáticos possuem maior facilidade na 

separação das fases glicerol/biodiesel e menor tendência em saponificar, mas em 

compensação utilizam temperaturas mais altas, maiores tempos reacionais e devem 

ser removidos totalmente após a reação, por ser produtos mais degradativos. 21 

Estes catalisadores levam vantagem quando se diz a respeito do óleo utilizado, onde 

não são fortemente afetados pela presença de ácidos graxos livres como os 

catalisadores básicos. 27 
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Em exemplos aos ácidos utilizados, destaca-se o p-TS e o H2SO4, por serem 

ácidos fortes, consequentemente bem reativos. No caso do H2SO4, é comumente o 

mais aplicados, por ser encontrado facilmente, ter um custo mais baixo e mostrar um 

efeito desidratante muito útil. Enquanto o p-TS, começou a ser empregue 

recentemente como catalisador, mas já vem ganhando notoriedade. 

Batista et al. (2012) 28, utilizou o p-TS como catalisador e o solvente metanol 

em reações de transesterificação com óleo de girassol semirrefinado e obteve uma 

conversão de 95% empregando 4% (razão mássica óleo:catalisador) do catalisador, 

relação óleo:álcool de 1:9, em 80 ºC por 2 horas. Pietre (2006) 29 relatou conversão 

de 73% em éster metílico, utilizando óleo de soja utilizando 5% (razão mássica 

óleo:catalisador) do p-TS, em 60 ºC por 1 hora. Araujo et al. (2008) 30, utilizou o 2% 

(razão mássica óleo:catalisador)  de H2SO4 para catálise, em 3 horas de reação e 

130 ºC, com 98% de conversão. 

Trabalhos recentes vem sendo propostos com o uso de catalisadores que 

sejam ambientalmente corretos, como exemplo os líquidos iônicos. Estes líquidos 

tem sido estudados, devido sua fácil remoção da mistura de reação, podendo assim, 

realizar um processo de purificação mais simples. 

 
 

2.2  ÓLEOS VEGETAIS 

 
 

O contexto histórico do uso de óleos vegetais como fonte de combustível no 

Brasil datam da década de 20, mas só ganhou importância na década de 70 com a 

crises do petróleo. Pesquisas voltadas a outros tipos de fontes que não fosse as 

derivados de petróleo, colocaram os óleos vegetais em destaque, por apresentarem 

produtividade alta, menor impacto ambiental e custo baixo, instituindo-se então, o 

PROÓLEO. 

Os óleos vegetais são produzidos por muitas plantas oleaginosas e utilizados 

por vários setores, como na indústria química, farmacêutica, cosmética e de 

alimentos.  Esta matéria prima, também é uma importante fonte para a produção de 

biocombustíveis, já que se trata de uma fonte de energia renovável. 31  
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Consistem predominantemente; em seu estado bruto; de triacilgliceróis (95%), 

ácidos graxos livres e outros componentes como: fosfolipídeos, esteróis livres e 

esterificados, tocoferóis, tocotrienóis, carotenóides, clorofilas, entre outros. 32  

Os triacilgliceróis, também conhecidos como triglicerídeos, são formados pela 

união de três ácidos graxos e uma molécula de glicerol através de ligações entre 

oxigênio e carbono (Figura 3). 

 
 

 

Figura 3 – Esquema de formação do triacilglicerol. 
Fonte: Autoria própria. 

 
Os ácidos graxos consistem em uma cadeia hidrocarbonada não ramificada, 

com um grupo carboxila terminal, possuindo natureza anfipática (tendo uma região 

hidrofílica e outra hidrofóbica). Quanto maior a cadeia, mais elevada é a 

característica apolar do ácido graxo.  Podem apresentar cadeia totalmente saturada, 

característica que interfere no ponto de fusão dos óleos e gorduras. 

 

2.2.1 Soja 

 
 

A soja, palavra que vem do japonês shoyu, também conhecida como feijão-soja 

e feijão-chinês, é uma planta pertencente à família Fabaceae, sendo originária da 

China e do Japão. 13 

Seus maiores produtores no mundo, segundo dados de 2010, são os Estados 

Unidos (35%), seguido do Brasil (27%), Argentina (19%), República Popular da 

China (6%) e Índia (4%). 14 Em relação a produção nacional, a região centro-oeste, é 

responsável por quase metade, sendo o estado do Mato Grosso o detentor da maior 

parcela. 33 
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Esta planta possuí destaque em relação a produção de biodiesel por ter grande 

avanço tecnológico, pois é a uma das únicas oleaginosas produzida em escala e 

encontrada em todo território nacional, de modo que é quase consenso sua 

utilização.  

 A produção brasileira na safra de 2005/06 correspondeu a 53,43 milhões de 

toneladas em uma área plantada de 22,23 milhões de hectares, onde é o único país 

entre os maiores produtores mundiais que tem a capacidade de expandir sua área 

plantada e, consequentemente, aumentar sua produção. É também responsável por 

21% de toda exportação do agronegócio e vem ganhando impulso em vários 

âmbitos, tanto agrário, alimentício, quanto energético. 32  

 
 
2.2.1.1 Óleo de soja para síntese de biodiesel 

 
 

O óleo de soja é o principal óleo produzido e consumido no Brasil e o segundo 

no mundo, perdendo apenas para o óleo de palma, nesse contexto representa mais 

de 80% da demanda de fabricação de biodiesel no país. Em sua constituição o ácido 

predominante é o ácido oleico (45 à 65%), mas possuí outros componentes como o 

ácido palmítico, esteárico, linoleico e o linolênico. É extraído por prensagem 

mecânica e/ou extração por solvente, sendo isento de misturas de outros óleos, ou 

gorduras e demais matérias estranhas ao produto (Figura 4). 34 

 

 

 

Figura 4 - Soja e respectivo óleo. 
Fonte: Adaptado de Cetec, 1983. 35  



                                           REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                   29 

 

 

O impacto social faz com que aumente a utilização de tal óleo, pois sua cadeia 

produtiva, comércio e prestação de serviços induzidos, geram milhares de 

empregos, podendo ser mensurado pela renda salarial, onde cada real pago 

atualmente no campo, o valor sobe para R$ 13,53 reais, direta e indiretamente e R$ 

33,23 reais somando-se os induzidos e consumo familiar. 36  

Um fato que também faz com que o óleo de soja seja matéria-prima na 

produção de biodiesel são seus coprodutos, como o caso da sua torta, que pode ser 

utilizada como ração animal, setor que têm grande produtividade e importância no 

país.  

 Estudos como o de Amorim et al. (2012), que utilizam o óleo de soja para 

síntese do biodiesel metílico, demonstra a eficiência de tal óleo para produção de 

um biodiesel com qualidade, tendo as características físico-químicas dentro dos 

padrões da ANP. No caso de Quessada (2007), 37 este compara a conversão do 

óleo de soja e o óleo de milho, tendo resultados superiores com o óleo de soja, 

utilizando os mesmos catalisadores para ambos, com uma diferença de até 3% 

superior ao óleo de milho. 

 A utilização de catalisadores heterogêneos possui maior eficácia quando 

reagidos com o óleo de soja. Como Batista et al. (2008), 18 utilizou óxido de zircônio 

e óxido de nióbio para catálise e obteve uma conversão de 96% reagindo com o óleo 

de soja. 

 No caso da escolha do álcool para síntese, o metanol apresentou resultados 

melhores na literatura. Junior et al. (2011) 38 observou que ao utilizar a mistura de 

etanol-metanol para produção de biodiesel, que o etanol possuí maior dificuldade de 

separação no biodiesel final, devido a formação de emulsão, quando comparado ao 

metanol. 

 
 

2.2.2 Macaúba (Acrocomia aculeata) 

 
 

A macaúba é uma palmeira do gênero Acrocomia, pertencente à família 

Arecaceae, dentro da ordem Arecales, da classe Liliopsida, divisão Magnoliophyta, 

do reino Plantae. 39  
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São palmeiras robustas, que apresentam estipe ereto e cilíndrico, de 30 a 40 

cm de diâmetro, podendo atingir até 15 m de altura. 35 Em seus troncos pode haver 

espinhos escuros e pontiagudos. Suas folhas são pinadas apresentando de quatro a 

cinco metros de comprimento, de coloração verde escuro, distribuídas em diferentes 

planos, dando um aspecto volumoso à copa. As inflorescências são amareladas e 

agrupadas em cachos de 50 a 80 cm, protegidas por uma espata de até 2 m de 

comprimento (Figura 5).  

Os frutos são esféricos com diâmetro de 2,5 cm a 5,0 cm, compostos pelo 

epicarpo (casca), que apresenta coloração marrom-amarelada e se rompe 

facilmente quando maduro; o mesocarpo (polpa), comestível, fibroso, de coloração 

amarelada ou esbranquiçada e o endocarpo que é fortemente aderido a polpa, 

sendo rígido e de coloração escura. Sendo suas proporções em 20% casca, 40% de 

polpa, 33% de endocarpo e 7% de amêndoa. A frutificação ocorre durante o ano 

todo, mas o amadurecimento dos frutos acontece principalmente entre os meses de 

setembro e janeiro. 35  

 
 

  

Figura 5 - Palmeira de macaúba, suas inflorescências e frutos. 
Fonte: Adaptado de Cetec, 1983. 35  
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No Brasil, a macaúba é considerada a palmeira com maior dispersão, tendo 

ocorrência em quase todo o território nacional. Suas maiores concentrações estão 

localizadas nos estados de Tocantins, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul.   

O seu valor econômico pode ser avaliado em função das amplas possiblidades 

de seu aproveitamento integral. É indicada como uma das possíveis matérias-primas 

para a indústria de biodiesel, por sua alta produtividade, alta combustão e por ser 

pouco poluente. O governo do estado de Minas Gerais, no ano de 2011, que 

regulamentou a Lei nº 19.485/2011 – Pró-Macaúba, que institui a política estadual de 

incentivo ao cultivo, extração, comercialização e consumação da macaúba. 

Seus coprodutos são muito valorizados, sendo que da polpa são produzidas as 

tortas, que são aproveitadas na nutrição animal e como adubo. O endocarpo pode 

ser utilizado como carvão, pelo seu elevado poder calorífico. 

 
 

2.2.2.1 Óleo de amêndoa macaúba para a síntese de biodiesel 

 
 

De acordo com estimativas, a Macaúba pode produzir até 4.500 litros de óleo 

por hectare/ano. Quando comparado ao rendimento da soja que produz 420 litros, o 

girassol 890 litros e a mamona 1320 litros de óleo por hectare/ano. Em relação ao 

dendê, a macaúba produz menos óleo, mas apresenta a vantagem de se adaptar 

em ambientes secos. 

As características físico-químicas do óleo proveniente da amêndoa de 

macaúba estão apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Características físico-químicas do óleo de amêndoa de macaúba 

Características 

Físico-Químicas 

Óleo  

Amêndoa de Macaúba 

Teor de ácidos graxos livres (oleico, %) 0,2-0,7 

Densidade 25ºC (g cm3 -1) 0,9176 

Índice de refração 25 ºC - 

Índice de saponificação (mg KOH-1) 221 

Índice de iodo (g I2 100g-1) 20 

Viscosidade a 37,8 ºC (cSt) 35,2 

Índice de peróxido (meq g-1) 9,4 

Fonte: Adaptado de Cetec (1983). 35  
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Segundo Lima (2005) 40, esses valores podem ser discrepantes, caracterizados 

pelos diferentes tipos de formas, desde a colheita dos frutos a extração do óleo; 

podendo sofrer deteriorações pela umidade, formas de armazenamento, maturação 

dos frutos, entre outros fatores. Os valores por ele encontrados para o índice de 

saponificação foi de 263 mg KOH-1 e para o índice de acidez foi de 1,3 mg KOH 

1000 g-1. 

Segundo os limites da ANP, o óleo de macaúba tem as características físico-

químicas apresentadas no Quadro 1. 

 
 
Quadro 1 – Limites segundo a ANP para as propriedades físico-químicas do óleo de Macaúba 

Propriedades Físico-Químicas Limites 

Índice de Acidez (mgKOH g-1) Máx. 0,8 

Umidade (%) 0,035 

Índice de Saponificação (gKOH 100g-1) * 

Viscosidade cinemática a 40 ºC (mm2 s-1) 03-06 

Glicerol Livre (%m m-1) Máx. 0,2 

Índice de Iodo (g 100g-1) * 

*Limite não estabelecido pela ANP 

Fonte: ANP (2011).  

 
Outro fator relevante para a utilização do óleo de macaúba na síntese de 

biodiesel é o seu poder calorífico de 3785 Kcal Kg-1, comparado a outras espécies 

oleaginosas, como o girassol com 1700 Kcal Kg-1, a soja com 2200 Kcal Kg-1 e a 

mamona com 4500 Kcal Kg-1.   

Alguns trabalhos na literatura evidenciam a escolha desse óleo para produção 

de biodiesel. Guedes (2006) 31, apresenta o resultado da análise bromatológica, 

onde é obtido as concentrações de lipídeos totais dos óleos de polpa e amêndoa de 

macaúba, sendo 16,50 e 42,10% respectivamente; conclui-se então as 

características físico-químicas do óleo com boa qualidade.  Estudos como o de 

Nascimento (2013) 41, que utiliza catalisador enzimático comercial Novozym 435 

para conversão em biodiesel (96%), indica o uso promissor do óleo de macaúba 

como matéria-prima na síntese de ésteres alquílicos, mesmo com diferentes 

catalisadores. 
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A escolha do óleo de amêndoa de macaúba para estudo, foi referente a 

trabalhos anteriores como o de Melo (2012) 42, que a comparar as características 

físico-químicas com o óleo de mesocarpo, observou o menor estado de degradação.  

 
 

2.3 LÍQUIDO IÔNICO  

 
 

Líquido iônico (LI) é o composto formado por apenas íons, que esteja no 

estado líquido à temperatura ambiente. Essa definição é estendida até a 

temperatura de 100 ºC para incluir sais que possuem ponto de fusão superior a 

temperatura ambiente. 43 Como exemplo podemos citar o cloreto de tetrabutilfosfônio 

(p.f.=80 ºC), misturas eutéticas ou combinações organo-minerais, como a mistura de 

cloreto de trietilamônio e cloreto de cobre 1:1 (p.f.=25 ºC). 44  

A organização desses líquidos iônicos se dá através de ligações de hidrogênio, 

formando uma rede tridimensional de cátions e ânions, localizados em regiões 

polares e apolares (Figura 6). Essa característica depende do tamanho da cadeia 

alquílica lateral do cátion e pode alterar a forma de solvatação que ocorre dentro dos 

LIs, explicando a solubilidade de certas substâncias nesses líquidos. 

 

 
 

 

Figura 6 - Superfície de carga dos cátions e ânions normalmente utilizados (da esquerda para 
direita: 1-butil-2,3-metilimidazol; 1-butil-3-metilimidazol; 4-metil-n-butilpirridinio; BF4-; ClO4-; 

PF6- e [CF3SO2]2N). 
Fonte: SILVA, 2004. 45  
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Os LIs podem ser semelhantes aos sais fundidos, mas para a definição 

clássica, a distinção entre sais fundidos; que se refere a compostos iônicos de alto 

ponto de fusão, alta viscosidade e que são um meio altamente corrosivo; por outro 

lado, os líquidos iônicos à temperatura ambiente (Room-temperature ionic liquids - 

RTIL´s) apresentam baixa viscosidade e podem ser líquidos até mesmo a -96 ºC. 

46,47  

A baixa temperatura de fusão dos LIs está diretamente relacionada às 

características estruturais dos íons: o volume, a carga do íon, sua distribuição 

estrutural e assimetria do cátion. Em geral, os íons de maior volume possuem menor 

ponto de fusão, pois causa um maior deslocamento das cargas, o que diminui a 

densidade, reduzindo assim a atração coulômbica entre íons. 48  

No histórico desses líquidos, seu aparecimento na história acontece em 1914 

por Walden, que sintetizou o nitrato de etialmônio com ponto de fusão 12 ºC. 49 Na 

década de 70, esses compostos começaram a ser utilizados como catalisadores em 

reações orgânicas e como solventes. 50 

Por ter uma fácil separação da mistura glicerol/álcool/LI, devido sua alta 

polaridade, sua reutilização como catalisador é uma das grandes vantagens dos 

líquidos iônicos. Além disso, por ser inerte, aumenta o tempo de vida do catalisador, 

trazendo incentivo econômico e ambiental. 51 O 1-metilimidazol é de longe o material 

de partida mais utilizado para preparação dos líquidos iônicos, por ter uma grande 

variedade de possibilidades disponíveis para reação.  

 

2.4 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

2.4.1 Índice de Acidez (IA) 

 
 

O índice de acidez indica o estado de conservação do óleo; a decomposição de 

glicerídeos, da qual é acelerada pelo aquecimento e luz. De maneira geral, todas as 

amostras comerciais de óleos vegetais exibem quantidades variáveis de ácidos 

graxos livres, consequência de hidrólises parciais dos glicerídeos em contato com o 

ar. 52 Tecnicamente, o índice de acidez é a quantidade de ácidos graxos livres em 

relação ao ácido oleico total.  
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Segundo a legislação brasileira, a acidez permitida para óleos brutos é de no 

máximo 5%. A acidez elevada indica o desenvolvimento de reações hidrolíticas, com 

a produção de mais ácidos graxos livres, que pode ser ocasionada pelo mau estado 

de conservação dos frutos, mau tratamento ou mau acondicionamento do óleo. 53 

Baixo teor de ácidos graxos livres é fundamental na produção de biodiesel para se 

ter maior eficiência de conversão. 

 
 

2.4.2 Índice de Iodo (II) 

 
 

Segundo a norma EN 14214, o índice de iodo é utilizado para determinar o 

número de insaturações da amostra. O método se baseia em adição em excesso de 

halogênios, que se adicionarão às duplas ligações. Os halogênios não reagidos são 

titulados com tiossulfato de sódio e o resultado é expresso em gramas de iodo que 

reagem em 100 gramas da amostra.  

O valor máximo aceito segundo a EN 14214 é de 120g I2 100g-1. Valores acima 

de 135g I2 100g-1 para ésteres de ácidos insaturados podem ocasionar a formação 

de depósitos de carbono e por consequência, não se tornam bons carburantes. 54 

 
 

2.4.3 Índice de Peróxido (IP) 

 
 

A presença de peróxidos em óleos e biodiesel é um indicativo de processo 

degradativo, pois são formados durante a etapa inicial da oxidação dos mesmos. 42 

É um índice relevante para avaliar o armazenamento, ou seja, sua validade. 55 

Durante a determinação do IP, os peróxidos presentes na amostra, atuam 

sobre o iodeto de potássio liberando iodo. Valores baixos ou mesmo a ausência não 

devem ser interpretados de imediato, pois sua instabilidade pode fazer com que se 

tornem produtos secundários. 56 
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2.4.4 Densidade 

 
 
A densidade é uma unidade de concentração expressa pela relação 

massa/volume (g cm3 -1), sendo útil para expressar a concentração da amostra a ser 

analisada. Ao contrário de outras grandezas, a densidade é considerada uma 

grandeza derivada, pois é definida por outras grandezas, conforme a AOCS 

(1998).57 

Esta propriedade é influenciada por ter a presença do ácido oleico. A 

configuração do ácido oleico diminui tanto a área de contato entre as moléculas 

como as forças de atração secundária (ligações de hidrogênio e dispersão), o que 

dificulta a agregação entre as mesmas e impede o empacotamento pelo aumento do 

espaço entre as moléculas, resultando em um aumento na densidade. Isto, no 

entanto, é compensado pelo aumento da rigidez na cadeia. No biodiesel, a 

diminuição das ligações de hidrogênio causadas pela transesterificação, resulta em 

um ligeiro aumento da densidade. 58 

  
 

2.5 TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 
 

2.5.1 Ressonância Magnética Nuclear (RMN)  

 
 

A técnica de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é uma análise importante 

para estudos de interação eletrostática quando o composto encontra-se em solução. 

Entre os vários núcleos estudados podemos destacar o hidrogênio (1H) e o carbono-

13 (13C). Muitos estudos têm sido feitos com líquidos iônicos através da técnica de 

Espectrometria de RMN, que evidenciam as possíveis interações existentes nestes 

sistemas. 59 

O deslocamento químico do hidrogênio no anel imidazol do líquido iônico pode 

sofrer uma pequena variação pela influência de inúmeros efeitos, como o tipo de 

ânion constituinte do LI, o que leva em consideração o tamanho do ânion e a força 

de interação com os hidrogênios do cátion imidazol, o tamanho da cadeia alquílica 

lateral ligada ao átomo de nitrogênio e o solvente no qual o LI foi diluído.   
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No caso da utilização do RMN como analisador do teor de conversão de 

ésteres, vem sendo recentemente empregada, por ser convenientemente rápida, 

uma vez que uma pequena alíquota é extraída da amostra, obtém-se informações 

quantitativas das espécies químicas presentes na reação. Para efeito de estudo, 

utilizando RMN 1H em reações de óleo vegetal, a quantificação é obtida 

comparando a integração do sinal de ressonância dos prótons dos gliceróis do óleo 

com os prótons do éster metílico, além de determinar o grau médio de instauração 

nas cadeias de ácidos graxos. 60 

 
 

2.5.2  Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR) 

 
 

Os espectros de absorção, emissão e reflexão no infravermelho de espécies 

moleculares podem ser racionalizados assumindo-se que todos se originam de 

numerosas variações de energia produzidas por transições de moléculas de um 

estado de energia vibracional para outro. 

A espectroscopia de absorção na região de Infravermelho está associada ao 

comprimento de onda da luz visível, em aproximadamente 400 nm a 800 nm. Assim 

como acontece em outros tipos de absorção de energia, as moléculas são excitadas 

a um estado mais alto de energia, correspondente a variações da ordem de 8 a 40 

kJ mol-1.  

Cada espectro é correlacionado com um composto padrão conhecido. Apenas 

substâncias enantiômeras resultam em um mesmo espectro de infravermelho.   

Para absorver a radiação infravermelha, uma molécula deve sofrer uma 

variação no momento de dipolo durante seu movimento vibracional. Apenas sob 

estas circunstâncias o campo elétrico alterado da radiação pode interagir com a 

molécula e causar variações na amplitude de um de seus movimentos. O momento 

de dipolo é determinado pela magnitude da diferença de carga e pela distância entre 

dois centros de carga. Se a frequência da radiação é exatamente igual a uma 

frequência de vibração natural de uma dada molécula dipolar, ocorre a absorção de 

radiação, causando uma variação na amplitude da vibração molecular. 61 

A unidade utilizada para se referir a radiação na região do infravermelho 

vibracional do espectro é chamada ne números de onda, sendo expressos em cm-1. 
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O uso de instrumentos com transformada de Fourier apresenta diversas 

vantagens. A primeira relaciona-se ao aproveitamento da energia radiante 

(throughput) ou vantagem de Jaquinot, a qual é obtida porque tais instrumentos 

possuem poucos elementos ópticos e não possuem fendas que atenuem a radiação. 

Em consequência disso, a potência radiante que atinge o detector é muito maior que 

nos instrumentos dispersivos e razões sinal/ruído muito maiores são observadas. 9  

Outra vantagem está no seu poder de resolução extremamente alto e na 

reprodutibilidade do comprimento de onda, os quais permitem a análise de espectros 

complexos, cujo número de linhas puras e a sobreposição tornam difíceis a 

determinação das ocorrências espectrais individuais. E por fim, todos os elementos 

da fonte atingem o detector simultaneamente, obtendo resultados de todo espectro 

em um segundo ou menos. 

A Espectroscopia de Refletância Total Atenuada (ATR) foi utilizada pelo efetivo 

caminho óptico com um elemento de Reflexão Interna (IRE) e ao alto rendimento 

energético fornecidos pelo FT-IR. 62 O cristal ATR é colocado em contato com a 

amostra e o espectro de FT-IR é coletado, permitindo obter espectros com uma 

melhor relação sinal-ruído em relação a outras técnicas convencionais de FT-IR que 

se baseiam na transmissão e na reflexão especular.   

Por meio da análise de espectroscopia de infravermelho, é possível identificar 

os grupos funcionais mais importantes presentes nos líquidos iônicos, pois tais 

grupos absorvem em bandas específicas. Sendo possível assim, comparar os 

espectros resultantes com a literatura e verificar se houve mesmo a conversão em 

líquido iônico. 10,61,63 Utilizadas também para verificação das bandas de conversão 

do óleo em ésteres metílicos. 

 
 

2.5.3 Cromatografia Gasosa com Detector por Ionização em Chama (GC-FID) 

 
 

O princípio da técnica de cromatografia gasosa parte de uma solução de 

amostra que é inserida no injetor do equipamento e é transportada por um gás 

através de um tubo de separação chamado de “coluna” (Hélio ou Nitrogênio são os 

gases de arraste). Os componentes da amostra são separados dentro da coluna e 

quantificados, conforme comparação com um padrão conhecido analisado. 



                                           REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                   39 

 

 

A quantificação dos ésteres tem como base a norma EN 14103 mas vem sendo 

utilizado a NBR 15764, pois compreende elementos que aparecem em certos 

biodieseis que a EN 14103 não enquadra. A quantificação é realizada por 

padronização interna com elementos que não estão presentes nos ésteres, como o 

Tricasanoato de Metila (C23) e só considera da cadeia a partir do C8:0 ao C24:0 para o 

cálculo. 

 
 

2.5.4  Análise Termogravimétrica (TGA) 
 
 

Análise térmica é definida pela Conferência Internacional de Análise Térmica e 

Calorimetria (ICTAC) como “um grupo de técnicas nas quais uma propriedade física 

de uma substância e/ou seus produtos de reação, é medida em função de 

temperatura, enquanto a substância é submetida a um aumento controlado de 

calor”. 64 Dentre as análises térmicas, a temogravimetria é uma das mais utilizadas 

para a caracterização de propriedades térmicas. 

A termogravimetria é uma técnica que consiste no monitoramento da variação 

de massa da amostra em função da temperatura e/ou tempo. Esta medida é 

realizada através da termobalança e registrada na curva termogravimétrica. Através 

desta curva é possível obter informações como a temperatura inicial (Ti) e 

temperatura final (Tf) de decomposição da amostra e o teor de perda de massa. 64,65  

A TGA vem sendo empregada na quantificação do teor de éster em biodiesel e 

o perfil temogravimétrico do seu respectivo óleo, pelo fato de ser ambientalmente 

notória, pois não é necessária a utilização de reagente ou solvente para as análises 

como os demais métodos, como demonstrado na Tabela 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                   40 

 

 

Tabela 3 - Comparação dos métodos de análise de quantificação de biodiesel 

Método de Quantificação Vantagens Desvantagens 

TGA Não é necessário reagente ou 
solvente 

Não diferencia os ácidos graxos 
em ésteres 

1H RMN Diferencia facilmente o 
biodiesel do óleo, relativamente 
barato e preciso na 
determinação 

São necessários solventes 
deuterados 

GC Consegue diferenciar o 
triacilglicerol, do diglicerol e 
monoglicerol 

Instrumento mais caro, 
necessário solução padrão 

HPLC Consegue diferenciar o 
triacilglicerol, do diglicerol e 
monoglicerol 

Necessário solventes e padrões 
externos para determinar os 
componentes da mistura 

Fonte: Adaptado de Chand, et al. (2009) 66 

 

 

Santos et. al. (2012) 67
 investigaram o uso dessa técnica em comparação com 

a técnica padrão, a cromatografia a gás, para medir a conversão de triglicerídeos em 

ésteres em diferentes biodiesel. Como resultado foi verificado que em ambos os 

métodos os teores de ésteres obtidos eram equivalentes, apresentando um erro 

máximo de 0,2%. 

Dantas et al. 68 estudaram a estabilidade térmica e a decomposição do 

biodiesel utilizando curvas TGA-DTA obtidas utilizando um analisador simultâneo 

(SDT 2960, TA Instruments) em ar e nitrogênio (100 mL min-1 de fluxo) na faixa de 

temperatura 30-600 ºC a uma taxa de aquecimento de 10 ºC min-1 utilizando 

aproximadamente 20 mg de amostra em cadinho de alumina. 

 

 

2.6 MODELAGEM MATEMÁTICA DA ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA PARA 
AVALIAÇÃO DE ÉSTERES ALQUÍLICOS  

 
 
 

O conhecimento da modelagem matemática para cinética reacional permite 

esclarecer a natureza do mecanismo da reação, bem como a energia envolvida. 69 

Uma vez que obtemos os parâmetros cinéticos, conseguimos prever o 

comportamento da reação sob circunstâncias particulares, o que permite o projeto e 

o aumento de escala de reatores. 70  
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Em geral, o modelo cinético para catálise homogênea de transesterificação 

pode ser também representado por um modelo pseudohomogeneo, pois a 

concentração do álcool utilizado sempre é muito superior a estequiometria da 

reação. 71 A aplicação da do modelo normalmente envolve todas as conversões do 

triacilglicerol, sendo eles para diglicerol, monoglicerol e glicerol, onde as constantes 

de velocidade (k) também são apresentadas (Equação 1). 72  

 

TG+CH3OH DG+R1COOCH3

DG+CH3OH MG+R2COOCH3

MG+CH3OH GL +R3COOCH3

K1

K2

K5

K6

K3

K4

                                          Eq. 1 

 

Resolvendo a equação temos: 
 

TG+ 3CH3OH 3RCOOCH3+ GL
K7

K8

                                      Eq. 2 

 
Aplicando a diferencial obtemos: 

 

d[TG]

dt
= -k1 [TG] [A] + k2

[DG] [A] - k7 [TG] [A]
3

+ k8[A] [GL]
3

d[DG]

dt

= k1 [TG] [A] - k2
[DG] [E] - k3

[DG] [A] + k4 [E]

d[MG]

dt

= k3
[DG][A] - k4 [E] - k5 [A] + k6 [GL] [E]

d[E]

dt
= k1 [TG] [A] - k2 [DG] [E] + k3

[DG] [A] - k4 [E]

+k5 [A] - k6[GL] [E] + k7
[TG] [A]

3
- k8 [GL] [E]

3

d[A] = -d[E]

dt dt

d[GL]
= k5

[A] -

dt

k6[GL] [E] + k7[TG] [A] 3
- k8

[GL] [E] 3

[MG]

[MG] [MG]

[MG]

[MG

][MG

]

                     Eq. 3 

  

Onde: 

A – Álcool 
E – Éster 
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Madras et al. (2004) 73 estudaram a taxa de produção de biodiesel em 

condições supercríticas e avaliaram a influência da composição do óleo vegetal 

através da utilização da cinética reacional, onde obtiveram resultados em que a taxa 

de reação decresce conforme diminui o conteúdo de ácidos graxos saturados 

presentes no óleo vegetal. A concentração de metanol foi considerada como 

constante, uma vez que o solvente é utilizado em excesso. 

 Chand et al. (2009) 66, estudaram a eficácia da TGA e descobriram ser um 

método eficiente, que está dentro do erro de ±1.5%, relativo ao método de 

ressonância magnética nuclear de prótons (RMN 1H), porém os mesmos não 

levaram em consideração a derivada para posterior cálculo do teor de conversão 

dos ésteres.  

  

 



                                              MATERIAIS E MÉTODOS                                                     43 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 
 

As etapas do projeto foram executadas no Laboratório de Química orgânica e 

Materiais e no Laboratório de Análises Térmicas e Espectrometria de Combustíveis 

e Materiais, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, Câmpus de 

Medianeira. Sendo apenas realizadas as análises de RMN em equipamento da 

Central Analítica da USP (Universidade de São Paulo). 

 

3.1 MATERIAIS 

 

 

3.1.1 Reagentes 

 
 

Foi utilizado óleo de amêndoa de macaúba, adquirido de cooperativa sem fins 

lucrativos e armazenado a temperatura ambiente. O óleo de soja foi adquirido no 

comércio local. 

Os reagentes empregados durante a execução do projeto foram utilizados sem 

tratamento prévio, apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Reagentes utilizados na pesquisa 

Reagentes Fórmula Molecular Fabricante 

1-metilimidazólio 99% 

1-bromobutano 99% 

Ácido Sulfúrico 98% 

Metanol (Álcool Metílico P.A.) 

C4H6N2 

C4H9Br 

H2SO4 

CH3OH 

Aldrich 

Aldrich 

Química Moderna 

Cinética 

Biftalato de Potássio P.A. 

(99,95%) 

C8H5KO4 Alphatec 

Hidróxido de Potássio P.A. (em 

escamas) 

KOH Alphatec 

Fenoftaleína C20H14O4 Synth 

Ácido p-tolueno sulfônico CH3C6H4SO3H Resinac 

Éter dietílico P.A. (C2H5)2º Alphatec 

Álcool Etílico Absoluto P.A. 

(99,8%) 

CH3CH2OH Neon 

Ácido Acético glacial CH3COOH Biotec 
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Tabela 4: Reagentes utilizados na pesquisa (continuação) 

Clorofórmio P.A. CHCl3 Synth 

Heptano P.A. C7H16 Sygma Aldrich 

Tricosanoato de Metila P.A. 

(C23) 

CH3(CH2)21COOCH3 Sygma Aldrich 

Iodeto de Potássio P.A. KI Dinâmica 

Amido Solúvel P.A. (C6H10O5)n Proquimios 

Tiossulfato de Sódio P.A. Na2S2O3 Synth 

Ciclo Hexano P.A. C6H12 Dinâmica 

Fonte: Autoria própria 

 
 

3.2 METODOLOGIA 

 
 

3.2.1 Preparação dos Líquidos Iônicos 

 
 

3.2.1.1 Preparação de brometo de 1-n-butil-3-metilimidazol, [BMI][Br] 

 
A reação entre 1-metilimidazol (C4H6N2) e 1-bromobutano (C4H9Br). Utilizou-se 

relação molar de 1:1. O sistema foi mantido sob agitação e aquecimento (80 ºC), 

durante 24 horas. A mistura viscosa resultante foi levada a um sistema de roto-

evaporação por 4 horas para retirada dos componentes voláteis, sendo obtido um 

líquido viscoso concentrado de cor amarelada, seguindo a metodologia usada por 

Wadhawan et al. (2000). 74  

 
 

3.2.1.2 Preparação de bissulfeto de 1-n-butil-3-metilimidazol, [BMI][HSO4] 

 
Na síntese de bissulfeto de 1-n-butil-3-metilimidazólio foi utilizado o líquido 

iônico brometo 1-n-butil-3-metilimidazólio, água destilada e Ácido Sulfúrico 1,8M 

(H2SO4), relação molar 1:1:3 respectivamente e colocado em refluxo e aquecimento 

(100 ºC) por 4 horas. A mistura foi roto-evaporada e secada em estufa a vácuo (85-

90 ºC). 75  
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3.2.2 Síntese dos Ésteres Metílicos 

 
 

A síntese do biodiesel foi realizada por meio da transesterificação via catálise 

ácida, empregando p-TS, H2SO4, com suporte do [BMI][HSO4] e via catálise básica 

por metóxido de potássio. A obtenção dos ésteres metílicos foi confirmada pela 

análise de termogravimetria.   

Em um balão de fundo redondo acoplado a um condensador de refluxo, para 

reter o vapor, foi adicionado 100 g de óleo (óleo de macaúba ou óleo de soja), 

mantido em aquecimento, temperatura essa que variou conforme o catalisador, para 

efeitos de comparação dos parâmetros cinéticos. Foi utilizado 45 ºC como 

temperatura ótima para o metóxido de potássio (variando a temperatura para 35 ºC e 

25 ºC), 65 ºC para o p-TS (variando para 55 ºC e 45 ºC) e 95 ºC quando utilizado o 

H2SO4 como catalisador, para observação do efeito catalítico em relação a 

termodinâmica.  

Em um becker separadamente, foi adicionado o catalisador, sendo 11,5 g 

(11,5% razão mássica em relação ao óleo) quando utilizado o p-TS e 5 g (5% razão 

mássica em relação ao óleo) quando utilizado o H2SO4, ambos os catalisadores 

ácidos também foram testados com suporte nas proporções de 25%,50%,75% razão 

molar do líquido iônico [BMI][HSO4] (esse número corresponde a 11,5% e 5% de 

catalisador respectivamente em relação a massa de óleo). E misturado o metanol 

(razão molar óleo:metanol de 20:1). A mistura do catalisador/álcool foi adicionada ao 

balão e deixado em sistema de refluxo e agitação magnética por 40 min no caso do 

metóxido de potássio, 4,5 horas para o p-TS e 10 horas para o H2SO4 (Figura 7). 
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Figura 7 - Sistema aberto de transesterificação do óleo. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

3.2.2.1 Amostragem cinética da reação de transesterificação 

 

 

Para a amostragem da cinética do biodiesel foi utilizado seringas descartáveis. 

Onde para cada coleta da alíquota foi utilizada uma seringa nova. 

Foram retirados alíquotas de 5 mL nos tempos de 900, 1800, 2700, 3600, 

5400, 7200, 8100, 13500, 14400, 16200, 18000, 18900, 21600, 25200, 28800, 

32400, 36000 segundos de reação, dependendo o tempo final de cada reação. Após 

a retirada da alíquota, foi imediatamente colocada em imersão no gelo, criando um 

choque térmico para a parada da reação e levado a geladeira por um período de 

aproximadamente 1 hora, onde acelerou-se a separação de fases (Figura 8).  

Após esse período de decantação, foi retirado da geladeira e a glicerina (fase 

mais densa), foi escoada e o éster metílico (fase menos densa), foi submetido a 

rotoevaporação a 65 ºC por 1 hora. 
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Figura 8 - Separação de fases, glicerina fase inferior (mais densa) e biodiesel fase superior 
(menos denso). 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Realizado então, a análise termogravimétrica de cada alíquota, para posterior 

evolução da conversão do óleo em éster metílico em função do tempo. 

 
 

3.2.3  Análises Físico-Químicas dos Óleos e dos Ésteres Metílicos 

 

 

3.2.3.1 Índice de acidez (IA) 

 
 

As determinações do IA dos óleos e dos respectivos ésteres foram feitas em 

triplicatas, baseado no procedimento descrito por Official Methods and 

Recommended Practices of the American Oil Chemists Society (AOCS) 57 e método 

da American Society for Testing and Materials (ASTM D-664).  

Para a análise, pesou-se alíquotas de 1,0 g de óleo ou éster em um 

erlenmeyer, adicionou-se 25 mL de solução neutra de éter etílico-álcool etílico (2:1 

v/v) e 2 gotas de fenolftaleína 1%. Titulou-se com KOH 0,1N padronizado com 

biftalato de potássio P.A. (C8H5KO4), até o aparecimento da cor rósea, relativo ao 

ponto de viragem conforme a AOCS. Para os cálculos do índice de acidez, expresso 

em mgKOH g-1, aplicou-se a equação (4):   



                                              MATERIAIS E MÉTODOS                                                     48 

 

 

 

                                                                                   Eq. 4  

                                                          
 
Em que, 

VKOH : volume gasto de KOH (mL) 

CKOH : concentração do KOH calculado 

m : massa da amostra (g) 

 
Análises feitas em triplicatas. 

 
 

3.2.3.2 Índice de peróxido (IP) 

 
 

O IP dos óleos e dos respectivos ésteres foi realizado em triplicata com base 

no método da American Oil Chemists Society (AOCS) 57 . Em um erlenmeyer foi 

adicionado uma massa de 5 g de amostra, 25 mL da solução de ácido acético - 

clorofórmio (3:2 v/v) e 1 mL da solução saturada de iodeto de potássio. A amostra 

permaneceu durante 5 minutos ao abrigo da luz, posteriormente adicionou-se 75 mL 

de água destilada e 2 mL da solução de amido 1%. 

Então titulou-se com solução de tiossulfato de sódio 0,1 mol L-1 (Na2S2O3) 

padronizada com Iodeto de Potássio (KI), até o desaparecimento da coloração azul. 

O volume gasto da solução titulante foi anotado e um ensaio em branco executado. 

O cálculo para o IP foi realizado pela equação (5): 

                                                                      Eq. 5  
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Onde, 

IP: índice de peróxido em meq 100 g-1 de amostra  

Va: volume gasto da solução titulante para a amostra (mL)  

Vb: volume gasto da solução titulante para o branco (mL) 

C: concentração da solução titulante  

f: fator de correção da solução titulante  

m: massa da amostra (g) 

 
Análises feitas em triplicatas. 

 
 

3.2.3.3 Índice de Iodo (II) 

 
 

O II do óleo e dos respectivos ésteres foi realizado em triplicata com base no 

método da norma européia EN 14111. 76
 Pesou-se em um erlenmeyer de 500 mL 

uma massa de 1 g da amostra, onde adicionou-se 10 mL de ciclo-hexano e 10 mL 

de ácido acético. Posteriormente adicionou-se ao erlenmeyer, 25 mL do reagente de 

Wijs. O erlenmeyer foi embalado com papel alumínio e a amostra permaneceu 

durante 1 hora ao abrigo da luz.  

Após passado o tempo foi adicionado a amostra 20 mL da solução de iodeto de 

potássio (m/v) e 150 mL de água destilada, a amostra foi titulada com Na2S2O3 0,1 

mol L-1 padronizada com KI, até o aparecimento da coloração amarelo claro, nesse 

ponto é adicionado 0,5 mL de amido 1% e continuada a titulação até o 

desaparecimento da coloração azul escuro fazendo com que a amostra apresente 

uma coloração branca. O volume gasto da solução titulante foi anotado e um ensaio 

em branco executado. 

O II foi calculado conforme Equação (6): 

                                                                             Eq. 6  

 

Onde, 

II: índice de iodo em g iodo 100g-1 de amostra 
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Vb: volume gasto da solução titulante para o branco (mL) 

Va: volume gasto da solução titulante para a amostra (mL)  

C: concentração da solução titulante  

m: massa da amostra (g) 

 
Análises feitas em triplicatas. 

 
 

3.2.3.4 Densidade 

 
 

Foi utilizado para a análise dos óleos vegetais o medidor de densidade DSL910 

da marca Gehaka, versão 1.01, utilizando a programação para densidade de 

líquidos. 

 
 

3.2.3.5 Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR) 

 
 

O espectro de absorção na região do infravermelho médio do líquido iônico foi 

obtido em um espectrômetro, PerkinElmer, modelo Frontier FT-IR, acoplado a um 

Universal ATR Sampling Acessory, Perkin Elmer. Foi realizado uma varredura na 

região compreendida de onda entre 4000 cm-1 e 650 cm-1, com resolução de 2 cm-1. 

 
 

3.2.3.6 Cromatografia Gasosa (CG) 

 

 

Aproximadamente 100 mg dos óleos foram transferidos para tubos de 10mL 

com tampa rosqueável, adicionados 2 mL de n-heptano e a mistura agitada até 

completa dissolução. Em seguida foram adicionados 2 mL de KOH 2 mol.L-1 em 

metanol, sendo o frasco tampado e a mistura submetida a agitação vigorosa, até a 

obtenção de uma solução levemente turva. Após a ocorrência da separação de 

fases, a superior (n-pentano e ésteres metílicos de ácidos graxos), foi transferida 

para frascos de 5 mL de capacidade. Estes foram fechados hermeticamente e 

armazenados em congelador (-18 oC), para posterior análise cromatográfica. 
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Para quantificação posterior dos ésteres metílicos obtidos a partir dos 

respectivos óleo vegetais, foi pesado 50 mg de éster em um tubo de ensaio, 

adicionado 150 mL de heptano (solvente) e acrescentado 50  mL do padrão C23 com 

concentração 1 mg L-1 , agitado, transferido para vial e analisado.  

As análises cromatográficas dos óleos e respectivos ésteres metílicos foram 

realizadas em cromatógrafo a gás (Clarus´ 680) da PerkinElmer, equipado com um 

detector de ionização de chama (FID) e uma coluna capilar de sílica fundida CP 

7420 (SELECT FAME - Agilent Technologies: 100 m de comprimento, 0,25 mm i.d. e 

0,25 µm de polisiloxano). Os parâmetros de operação foram: temperatura do 

detector a 275 °C e temperatura do injetor a 240 °C.  Inicialmente, a temperatura da 

coluna foi mantida a 80 oC por 1 minuto, sendo aquecida até 160 oC  a uma taxa de 

20oC min-1; então, foi aquecido até a temperatura de 198oC a uma taxa de 1ºC min-1. 

Após esse período, um novo aquecimento foi realizado até 250 oC a 5 oC min-1 e 

mantido por 5 min, totalizando um tempo de 58 min de corrida cromatográfica. O 

fluxo do gás de arraste (hélio 5.0) foi de 1,1 mL min-1.  

Para identificação, os tempos de retenção dos ésteres metílicos foram 

comparados com padrões de ésteres metílicos. Tempo de retenção e área dos picos 

em porcentagem foram automaticamente computados pelo software TotalChrom 

(Perkin Elmer). 

 

 

3.2.3.7  Análises termogravimétricas 

 
 

As análises de Termogravimetria (TGA) foram conduzidas em Analisador 

Térmico Simultâneo - STA 6000, PerkinElmer. A amostra (aproximadamente 8 mg) 

foi acondicionada em um cadinho de platina aquecida até 600 ºC com uma taxa de 

aquecimento de 20 ºC min-1 e um fluxo de Nitrogênio (N2) de 20 mL min-1, sendo a 

temperatura inicial da análise de 50 ºC. 
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3.2.3.8 Ressonância magnética nuclear de prótons e carbono 13 

 

 

As análises de ressonância magnética 1H e 13C foram conduzidas em um 

espectrômetro Agilent 500/54 Premium Shielded e Agilent 400/54 Premium Shielded, 

operando a 500 mHz, as amostras foram dissolvidas em Clorofórmio (CDCl3). 

A determinação do teor de ésteres metílicos foi conduzida a partir da 

metodologia proposta por Morgenstern59 que demonstra que a relação do sinal que 

surge em 4,21 ppm referente aos prótons presentes no triglicerídeo com o sinal que 

surge em 3,67 ppm referente aos prótons do metil éster. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS ÓLEOS 

 
Conforme análises físico-químicas realizadas, comparou-se os resultados 

(Tabela 5) do óleo de soja comercial que é normalmente mais utilizado para 

transesterificação e o óleo de amêndoa de macaúba bruto, que conforme literatura, 

vem ganhando destaque por ter características produtivas mais vantajosas do que a 

soja. 

 
Tabela 5 - Resultados das análises de índice de acidez, peróxido, iodo e densidade do óleo de 
soja e óleo de amêndoa de macaúba em comparação a literatura 

Análises Média dos 
resultados de 

óleo de soja (1) 

Média dos 
resultados de 

óleo de 
macaúba (1) 

AMORIM, et al. 

2012 

AMARAL, 

 2007 

Índice de Acidez 
(mgKOH g-1) 

0,81 ± 0,03 9,76 ± 0,26 2,99 12,80 

Índice de Peróxido 
(meq 100g-1) 

4,96 ± 0,22 4,66 ± 0,60 - 15,57 

Índice de Iodo  
(gI2 100g-1) 

25,79 ± 0,58 19,55 ± 0,50 95,97 28,68 

Densidade  
(g cm3 -1) 

0,989± 0,01 0,992 ± 0,01  0,886 0,9131 

Nota: (1) as análises foram realizadas em triplicatas. 

Fonte: Autoria própria. 

 
Verificou-se que o IA obtido do óleo de macaúba 9,76 mgKOH g-1 é menor do 

que encontrado por Amaral (2007) que foi de 12,8 mgKOH g-1, fator que pode estar 

relacionado a forma de colheita do fruto e obtenção do óleo. A variabilidade dos 

resultados pode ser vista quando comparado a outros estudos como de Melo 

(2012)42, que resultou em um índice de acidez de 4,16 mgKOH g-1 do óleo de 

amêndoa de macaúba. 

Em comparação ao óleo de soja, o mesmo possuí uma acidez menor, 0,81 

mgKOH g-1, consequência do número menor de ácidos graxos livres presentes no 

óleo. Valor próximo ao encontrado por Brandão et al. (2006) 77 , que obteve 0,34 

mgKOH g-1 de índice de acidez. No caso de Amorim et al. (2012) que analisou o óleo 

de soja para transesterificação de óleo vegetal, obteve como resultado, 2,99 mgKOH 

g-1.  
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Quando comparado a legislação, que prevê um limite de 0,5 mgKOH g-1, os 

valores encontrados em ambos os óleos são insatisfatórios. Levando em 

consideração que a elevada acidez é prejudicial posteriormente para síntese, pois 

pode dificultar o processo de transesterificação, que induz a saponificação do 

material. 20  

Em relação ao índice de peróxido (IP) o valor encontrado para o óleo de 

amêndoa de macaúba foi de 4,66 meq kg-1, sendo menor do que relatado por Souza 

(2010) 78 que foi de 5,88 meq kg-1. Segundo Cetec (1983) 35, o óleo de amêndoa de 

macaúba possuí índice de peróxido próximo a 9,4 meq Kg-1. Em que a resolução da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 270 de 2005 79, estabelece um 

limite máximo em 10 meq kg-1 para óleos refinados.  

Para o óleo de soja, analisou-se um índice próximo ao óleo de macaúba, 4,96 

meq kg-1, valores estes que podem ser influenciados pela presença de luz como 

estudo realizado Zanella et al. (2008) 80.  

Os resultados analisados conforme legislação indicam valores dentro dos 

padrões estabelecidos. A presença desses peróxidos em óleos e biodiesel é um 

indicativo de processo degradativo do material, que avalia sua oxidação. 

O índice de iodo (II) do óleo de amêndoa de macaúba foi inferior ao encontrado 

por Souza et al. (2010) 78 que obteve 31,10 gI2 100g-1, quando comparado ao 

resultado obtido de 19,55 gI2 100g-1. Em relação ao óleo de soja, que analisou-se 

um índice de 25,79 gI2 100g-1, obteve um resultado baixo quando comparado a 

outros estudos como de Amorim et al. (2012) que teve índice de 95,97 gI2 100g-1. 

Onde valores elevados do índice de iodo indicam maior grau de insaturação do óleo, 

o que é explicado pelo fato desses óleos serem compostos em grande parte por 

ácido oleico, um ácido insaturado. 

A densidade utilizada para cálculos da reação avaliada para o óleo de 

amêndoa de macaúba foi de 0,992 g cm3 -1 e óleo de soja 0,989 g cm3 -1, na 

temperatura de 26,6 ºC. Sendo bem próximos aos encontrados na literatura. 

 
 
 
 
 
 
 



                                       RESULTADOS E DISCUSSÃO                                                   55 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DOS ÓLEOS 

 

 

 O perfil termogravimétrico dos óleos de amêndoa de macaúba e de soja foi 

realizada a partir de análises termogravimétricas, o comportamento térmico desses 

óleos pode ser observado na curva termogravimétrica apresentado da Figura 9. 
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Figura 9 – Curva termogravimétrica do óleo de amêndoa de macaúba e do óleo de soja, obtido 

em atmosfera inerte (N2). 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Pela análise da curva termogravimétrica do óleo de macaúba, observa-se o 

início da perca de massa em 340 ºC e o óleo de soja em 265 ºC. Os óleos 

apresentam ao menos um processo de perca de massa do óleo, uma vez que a 

análise foi realizada em atmosfera inerte. A variação da temperatura entre as 

amostras está relacionada com as características inerentes ao óleo, como sua 

composição e forma de extração, nota-se no caso do óleo de soja que é extraído a 

quente, ou seja, já passou por um processo térmico, ao contrário do óleo de 

amêndoa de macaúba que é extraído por prensagem a frio. 
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 Este valor está em conformidade com o índice de iodo dos respectivos óleos, 

onde o II do óleo de soja é menor do que o de óleo de amêndoa de macaúba, da 

qual, o óleo de soja obteve uma temperatura maior para perca de massa. 

 
 

4.3 CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCÓPICA DOS ÓLEOS 

 
 

A caracterização espectroscópica dos óleos de amêndoa de macaúba e de 

soja foi realizada através da espectroscopia de absorção no infravermelho utilizando 

o modulo de refletância total atenuada o espectro de obtido para o óleo de macaúba 

é apresentado na Figura 10. 
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Figura 10 - Infravermelho do óleo de amêndoa de macaúba e de óleo de soja 
     Fonte: Autoria própria. 

 
 

É possível observar as deformações axiais de C-H na região de 2923 cm-1, 

1466 cm-1 e 722 cm-1, referentes as ligações de hidrocarbonetos presentes nos 

radicais carbônicos da molécula de triglicerídeo. A banda em 1743 cm-1 é referente 

ao estiramento axial da carbonila C=O, devido a carbonila do grupo éster ligado ao 

radical glicerol da molécula de triglicerídeo, na região de 1160 cm-1 o característico 

grupo funcional C-O-C. Na banda de 2920 cm-1 podemos detectar grupos de CH2. 
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4.4 SÍNTESE DOS LÍQUIDOS IÔNICOS 

 
 

4.4.1 Síntese de brometo de 1-n-butil-3-metilimidazol, [BMI][Br] 

 
 

A reação ilustrada na Figura 11 ocorre em uma única etapa, pois trata-se de 

uma substituição nucleofílica. A formação da ligação N-C ocorre ao mesmo tempo 

em que há quebra da ligação C-Br, formando um nitrogênio quaternário na molécula 

característico de líquidos iônicos. 

 

 

Figura 11 - Preparação do brometo de 1-n-butil-3-metilimidazol 
    Fonte: Autoria própria. 
 
  

 Dados espectrais: 

 FTIR: 3062 cm-1, 2966 cm-1, 1569 cm-1, 1464 cm-1, 1166 cm-1, 753 cm-1 

 RMN 1H (CDCl3): T,3H (0,960 ppm), M,2H (1,396 ppm), M,2H (1,905 ppm), 

S,3H (4,122 ppm), T,2H (4,336 ppm), S,1H (7,448 ppm), S,1H (7,559 ppm), 

S,1H (10,296 ppm) 

 RMN 13C (CDCl3): 13,376 ppm, 19,401 ppm, 32,068 ppm, 36,725 ppm, 49,862 

ppm, 121,906 ppm, 123,522 ppm, 137,361 ppm 

 
 

4.4.2  Síntese de bissulfeto de 1-n-butil-3-metilimidazol, [BMI][HSO4] 

 
 

O [BMI][HSO4] se caracteriza por ser hidrofílico. Trata-se de uma reação de 

metátese, dupla troca, nesse caso o íon derivado do imidazol e o ânion HSO4
-  

formam o bissulfeto de 1-n-butil-3-metilimidazol (Figura 12). 
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Figura 12 - Preparação de bissulfeto de 1-n-butil-3-metilimidazol 
   Fonte: Autoria própria. 

 
        

Dados espectrais: 

 FTIR: 3105 cm-1, 2968 cm-1, 1565 cm-1, 1465 cm-1, 1223 cm-1, 1168 cm-1, 1031 

cm-1, 845 cm-1, 745 cm-1. 

 RMN 1H (CDCl3) : T,3H (0,994 ppm), M,2H (1,414 ppm), S,3H (1654 ppm), 

M,2H (1,932 ppm), S,3H (4,129 ppm), T,2H (4,338 ppm), S,1H (7,229 ppm), 

S,1H (7,251 ppm), S,1H (10,297 ppm). 

 RMN 13C (CDCl3): 13,418 ppm, 19,542 ppm, 32,085 ppm, 37,055 ppm, 50,318 

ppm, 123,100 ppm, 123,700 ppm, 137,801 ppm. 

 
Todos os espectros são apresentados nos apêndices. 
 
 
4.5 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÉSTERES POR ANÁLISE 

TERMOGRAVIMÉTRICA 

 

 

O teor de ésteres nas preparações sintéticas foi determinado a partir da análise 

termogravimétrica dos produtos. Como já descrito os ésteres metílicos produzidos 

apresentam temperatura de degradação inferior à temperatura de degradação do 

óleo (triglicerídeo).  Dessa forma a determinação baseia-se na relação entre a área 

do pico referente aos ésteres metílicos com a área de ambos os picos obtidos a 

partir da deconvolução da curva termogravimétrica diferencial.  

Um exemplo para aplicação dessa determinação está apresentado na Figura 

13, em que é possível analisar o perfil termogravimétrico e termogravimétrico 

diferencial do produto obtido a partir da transesterificação metanólica do óleo da 

amêndoa de macaúba utilizando o ácido p-TS como catalisador no tempo reacional 

de 135 min, assim como os picos de deconvolução obtidos. Os demais perfis dos 

ésteres metílicos obtidos, possuem as mesmas características. 
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Figura 13 - Perfil termogravimétrico (▬), análise térmica diferencial (▬) e picos de 
deconvolução referente ao éster metílico (----) e ao óleo residual (----)  da transesterificação 

metanólica do óleo da amêndoa de macaúba com p-TS em tempo reacional de 135 min. 
Fonte: Autoria própria. 

 

  
 
 Pode-se observar na Figura 13 que o perfil termogravimétrico do produto da 

reação apresentou dois processos bem definidos, o primeiro, com máximo em 210 

oC relacionado a eliminação dos ésteres metílicos e o segundo, com máximo em 365 

oC, relacionado a eliminação do triglicerídeo residual. Dessa forma a deconvolução 

da curva termogravimétrica diferencial apresenta dois picos e estes apresentam um 

excelente fator de dispersão (R2=0,9992) o que significa que os picos representam 

fielmente o comportamento observado. O teor de ésteres metílicos é obtido então a 

partir da relação: 

 
 
                                                           

𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠(%) =
á𝑟𝑒𝑎1 

á𝑟𝑒𝑎1  + á𝑟𝑒𝑎2 
∗ 100 

                    Eq. 7                                          

 

Onde:  área1: área do pico referente a eliminação dos ésteres metílicos;  
            área2: área do pico referente a eliminação dos triglicerídeos residuais. 
 
 Assim a partir da integral destes picos obtiveram-se os valores de 6,98 para 

área1 e 1,92 para área2 o que resulta em uma conversão neste caso de 78,42%. 

 Os resultados do estudo referentes ao teor de ésteres metílicos obtidos pela 

equação, analisados pela TGA, estão apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Teor de ésteres metílicos obtidos 

Ésteres Metílicos Teor de ésteres metílicos (%) 

Oleo de soja com Acido Sulfúrico (H2SO4) 

Óleo de soja e Ácido p-toluenosulfônico 

80,57 

                                   82,34 

Óleo de amêndoa de macaúba com Ácido p-
toluenosulfônico à 65ºC 

Óleo de amêndoa de macaúba com Ácido p-
toluenosulfônico à 55ºC 

Óleo de amêndoa de macaúba com Ácido p-
toluenosulfônico à 45ºC 

98,83  
 

53,03 
                                    
 
                                   45,36 

Óleo de amêndoa de macaúba com Ácido 
Sulfúrico (H2SO4) 

Óleo de soja com 25% Ácido Sulfúrico (H2SO4) e 
75%[BMI][HSO4] 

Óleo de soja com 50% Ácido Sulfúrico (H2SO4) e 
50%[BMI][HSO4] 

Óleo de soja com 75% Ácido Sulfúrico (H2SO4) e 
25%[BMI][HSO4] 

Óleo de amêndoa de macaúba com 75% Ácido 
p-toluenosulfônico e 25%[BMI][HSO4] 

Óleo de amêndoa de macaúba com 50% Ácido 
p-toluenosulfônico e 50%[BMI][HSO4] 

Óleo de amêndoa de macaúba com 25% Ácido 
p-toluenosulfônico e 75%[BMI][HSO4] 

Óleo de soja com Metóxido de Potássio à 45ºC 

Óleo de soja com Metóxido de Potássio à 35ºC 

Óleo de soja com Metóxido de Potássio à 25ºC 

92,12 

29,51 

35,00 

40,00 

63,67 

52,54 

43,43 
 

90,21 

90,07 

71,91 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

 A fim de comprovar a eficiência do método o teor de ésteres metílicos foi 

determinado por diferentes técnicas como a cromatografia gasosa (CG) e RMN 1H 

em relação a amostras obtidas a partir de diferentes metodologias para a reação de 

transesterificação metílica utilizando diferentes catalisadores como H2SO4, ácido p-

TS e metóxido de potássio, assim como diferentes óleos vegetais sendo eles o óleo 

de soja e o óleo da amêndoa da macaúba. Os valores obtidos a partir das técnicas 

de em relação com os valores obtidos a partir da técnica de análise 

termogravimétrica podem ser observados Tabela 7. 
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Tabela 7 - Comparação entre os valores de teor de ésteres metílicos obtidos por diferentes 
metodologias em diferentes amostras 

 
 

Técnicas utilizadas na determinação do teor de ésteres 

Reação TG / % RMN 1H / % Erroa / % CG-FID / % Errob / % 

Reação 1* 80,5 ± 1,0 84,3 4,51 82,3 2,19 

Reação 2** 98,8 ± 0,3 97,5 1,33 97,0 1,85 

Reação 3*** 95,1 ± 0,7 92,3 3,03 96,5 1,45 

Reação 1*: Transesterificação metílica utilizando H2SO4 como catalisador (10 horas) 
Reação 2**: Transesterificação metílica utilizando ácido p-TS como catalisador (6 horas) 
Reação 3***: Transesterificação metílica utilizando metóxido de potássio como catalisador (45 
minutos) 
Erroa : Erro relativo a técnica de RMN 1H 
Errob : Erro relativo a técnica de CG-FID 

Fonte: Autoria própria. 
 

Os valores do teor de ésteres obtidos a partir dos ensaios termogravimétricos 

apresentam-se próximos aos valores obtidos pelas técnicas de RMN 1H e CG-FID, 

sendo que o erro máximo observado foi de 4,51% apresentando um erro médio de 

2,39% considerando todas as técnicas. Estes valores são considerados satisfatórios 

uma vez que erros de mesma intensidade são encontrados entre as técnicas de 

referência.  A partir desses resultados podemos confirmar a eficiência da técnica de 

análise térmica para a determinação do teor de ésteres nas nos produtos obtidos. 

 Estes resultados estão de acordo com os observados por Chand et al. (2009) 

66 que demonstraram a quantificação do biodiesel produzido via catalise alcalina a 

partir do óleo de soja utilizando a técnica de análise térmica com erros em torno 3% 

quando comparado a quantificação realizada por RMN de prótons. 

Neste trabalho Chand et al. (2009) 66 determinam a quantificação do biodiesel a 

partir da visualização direta da perda de massa do primeiro processo. Acredita-se 

que esse procedimento foi realizado de forma incorreta, pois neste caso, não existe 

qualquer consideração em relação ao teor de umidade do óleo que normalmente é 

eliminado da amostra antes dos 100 oC podendo interferir no valor da massa 

eliminada no ponto onde é realizado a medida, outro fato é que a determinação 

deste ponto é realizada de maneira arbitrária e pode interferir nos resultados, dessa 

forma a maneira demonstrada no presente trabalho apresenta uma maior robustez, 

pois trata-se de valores definidos e que não dependem da determinação aleatória de 

um ponto. 
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 No trabalho Chand et al. (2009) 66 também se observa um estudo da 

quantificação do teor de biodiesel em função do tempo de reação, porém não existe 

qualquer estudo cinético que comprova a viabilidade desta técnica frente a estudos 

cinéticos, dessa forma surge o objetivo deste trabalho que trata de apresentar uma 

metodologia mais correta para determinação do teor de ésteres em reações de 

transesterificação assim como demonstrar a sua eficiência frente a estudos 

cinéticos. 

  

 

4.5.1 Determinação dos Parâmetros Cinéticos para a Reação de Transesterificação 
Metanólica de Óleos Vegetais 

 

 

Uma vez que a determinação do teor de ésteres em produtos obtidos a partir 

da reação de transesterificação metanólica de óleos vegetais foi aprimorada 

podemos aplicar estes conceitos na determinação de parâmetros cinéticos, como as 

constantes de velocidade e a energia de ativação da reação. 

 Para isso reações de transesterificação metanólica foram monitoradas em 

meio alcalino (metóxido de potássio) e meio ácido (ácido p-TS) com diferentes óleos 

vegetais (soja e amêndoa de macaúba) a fim de demonstrar que a técnica é 

eficiente utilizando diferentes catalisadores e fontes de óleo. 

 Também se realizou um estudo sobre a eficiência de líquidos iônicos como 

catalisadores em reações de transesterificação utilizando a técnica desenvolvida. 

 O perfil termogravimétrico e o perfil termogravimétrico diferencial dos produtos 

obtidos na reação de transesterificação do óleo de macaúba com o ácido p-TS em 

função do tempo são demonstrados na Figura 14. 
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Figura 14 - Perfil termogravimétrico e perfil termogravimétrico diferencial do produto da reação 

de transesterificação metanólica do oleo da amendoa de macauba catalisada por ácido p-TS 
em função do tempo. 

Fonte: Autoria própria. 

  
 

 Fica claro ao menos dois processos de perda de massa no perfil 

termogravimétrico diferencial o primeiro com máximo em aproximadamente   200 oC 

que tem uma elevação em função do tempo e é atribuído a eliminação do éster 

metílico formado na reação, o segundo com máximo variando entre 360 a 400 ºC, 

este que apresenta um decaimento em função do tempo e é atribuído a degradação 

do óleo vegetal residual que por sua vez é consumido durante a reação.  

 Com a relação da integral entre os dois picos é possível determinar o teor de 

ésteres metílicos na reação como já demonstrado resultando em um perfil de teor de 

ésteres metílicos em função do tempo (Figura 15). 
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Figura 15 - Perfil do teor de ésteres metílicos em função do tempo. 
            Fonte: Autoria própria. 

 

 

 Com o perfil de teor de ésteres em função do tempo pode-se determinar os 

parâmetros cinéticos da reação a partir de modelagem matemática de modelos 

cinéticos. 

  

 
4.5.2 Modelagem Matemática para Cinética da Reação de Transesterificação 

Metanólica de Óleos Vegetais 

 

 

 

Existem diversos trabalhos na literatura que determinam modelos e parâmetros 

cinéticos para reações de transesterificação e formação de biodiesel. Os principais 

descrevem a atuação do álcool convertendo o triglicerídeo em diglicerídio, que por 

sua vez é convertido em monoglicerídeo até a formação final do éster metílico e 

glicerol. 72,81  

A técnica de análise termogravimétrica até o presente momento não permite a 

detecção e quantificação dos diglicerídeos e monoglicerídeos impossibilitando de 

desenvolver a modelagem matemática mais atual na literatura, porém sabe-se que 

as etapas intermediárias ocorrem com a formação mínima dos intermediários, dessa 

forma essas etapas podem ser condensadas para a determinação de uma constante 

de velocidade única na reação considerando a conversão direta do triglicerídeo em 

éster metílico. 
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 Esta aproximação já foi utilizada por Jain & Sharma (2010) 82 que 

demonstraram que as etapas intermediárias de formação de diglicerídeos e 

monoglicerídeos podem ser ignoradas e a reação pode então ser tratada como uma 

reação simples de primeira ordem em função da concentração de ésteres metílicos. 

Berrios et al. (2007) 83 também desenvolveram estudos cinéticos sobre a 

transesterificação do óleo de girassol aplicando um modelo pseudo-homogêneo de 

primeira ordem e Clark (2013) 84 que desenvolveu estudos sobre a formação do 

biodiesel via catálise alcalina sendo que o monitoramento da reação aplicando 

modelos de primeira e segunda ordem através de medidas de pH, ou seja, uma 

técnica que até o presente momento também não possibilita a determinação da 

concentração dos  intermediários de reação. 

A modelagem então foi conduzida a partir de dois modelos cinéticos primeiro 

deles proposto no presente trabalho como um modelo pseudo-homogêneo de 

segunda ordem (modelo 01) e o segundo proposto por Berrios et al. (2007) 83 

pseudo-homogêneo de primeira ordem (modelo 02) ambos considerando reações no 

equilíbrio, o excesso da concentração de metanol tornando sua concentração 

aproximadamente constante durante a reação e com a transferência de fase do 

glicerol formado.  

Os modelos cinéticos utilizados nesse trabalho estão baseados nas seguintes 

premissas: 

 A reação de transesterificação é reversível e um processo heterogêneo, 

nas condições utilizadas a velocidade depende exclusivamente da 

reação química e não da transferência de massa; 

 A velocidade da reação não catalisada é negligenciável quando 

comparada com a velocidade da reação catalisada; 

 A reação química ocorre exclusivamente na fase oleosa; 

 A relação molar metanol/óleo é grande o suficiente para a concentração 

do metanol ser considerada constante durante todo o processo. 

Uma vez delimitado todas as premissas envolvidas no modelo cinético 

podemos aplica-lo a reação de transesterificação de óleos vegetais.  A reação pode 

ser é representada na Equação 8: 
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𝑇𝐺 + 3𝑀𝑒 
𝑘𝑓

⇌ 
𝑘𝑟

 3𝐸𝑀 + 𝐺𝑙𝑦  

                                                                           
Eq. 8  

 Onde: 

TG – Triglicerídeo 

Me – Metanol 

Kf   – Constante de formação 

Kr   – Constante reversa 

EM – Éster Metílico 

Gly – Glicerol 

 

Dessa forma apresenta como equação cinética de velocidade a expressão 

abaixo:  

 

−𝑑[𝑇𝐺]

𝑑𝑡
=  𝑘𝑓[𝑇𝐺]2 − 𝑘𝑟 [𝐸𝑀]3[𝐺𝑙𝑦] 

 
                                                                                                                                                          Eq. 9   

 

 Reescrevendo a equação em termos de conversão em ésteres metílicos 

temos que: 

 

 

 𝑋 =
 𝑇𝐺𝑜 − [𝑇𝐺]

[𝑇𝐺0]
 

                                                                                                                                
Eq. 10  

 E efetuando a integração obtém-se: 

 

ln  
 𝑋𝑒 −  2 𝑋𝑒 − 1  𝑋 

 𝑋𝑒 −  𝑋 
 = 2 𝑇𝐺0  

1 −  𝑋𝑒 

 𝑋𝑒 
 𝑘𝑓𝑡 

                                                                 
Eq. 11 

 

Em que Xe é o teor de ésteres no equilíbrio. 

Resolvendo a equação em termos de X tem-se: 

 

 𝑋 =  [𝑋_𝑒 ]
1 − 𝑒−𝛼𝑘𝑓𝑡  

1 −  2 𝑋𝑒 − 1 𝑒−𝛼𝑘𝑓𝑡   
                                                                                 

Eq. 12  

Onde: 

 

𝛼 = 2 𝑇𝐺0  
1 −  𝑋𝑒 

 𝑋𝑒 
  

 
                                                                                                                 Eq. 13  
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 O segundo modelo foi proposto por Berrios et al. (2007)83  onde a equação de 

velocidade da reação é dada pela Equação 14. 

 

−𝑑[𝑇𝐺]

𝑑𝑡
=  𝑘𝑓 𝑇𝐺 − 𝑘𝑟[𝐸𝑀]3[𝐺𝑙𝑦] 

                                                                                          
Eq. 14  

 

 

Reescrevendo em termos de conversão de ésteres metílicos e efetuando a 

integração temos: 

ln  
 𝑋𝑒 +  1 −  𝑋𝑒   𝑋 

 𝑋𝑒 −  𝑋 
 =  1 + 2

1 −  𝑋𝑒 

 𝑋𝑒 
 𝑘𝑓𝑡 

                                                               
Eq. 15  

 

Resolvendo a equação em termos de Xe tem-se: 

 
 

 𝑋 =   𝑋𝑒 
1 − 𝑒−𝛼𝑘𝑓𝑡  

1 +  1 −  𝑋𝑒  𝑒
−𝛼𝑘𝑓𝑡  

                                                                                
Eq. 16 

Onde: 

𝛼 = 1 + 2  
1 −  𝑋𝑒 

 𝑋𝑒 
  

                                                                                                              
Eq. 17 

  

Assim com o ajuste desses modelos em relação aos valores experimentais é 

possível determinar a constate de velocidade de formação dos ésteres metílicos. 

 

4.5.3 Cinética da Reação de Transesterificação Metanólica do Óleo da Amêndoa de 
Macaúba com Ácido p-tolueno Sulfônico como Catalisador 

 

 

Os dois modelos foram utilizados para estimar os parâmetros cinéticos frente 

aos dados experimentais obtidos pela análise termogravimétrica. Na Figura 16 nota-

se as curvas de conversão em função do tempo em três diferentes temperaturas de 

reação, com os valores experimentais na forma de símbolos e os valores ajustados 

pelos modelos na forma de linhas.   
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Figura 16 - Valores de conversão em ésteres metílicos em função do tempo e o ajuste dos 
modelos cinéticos propostos para a reação de transesterificação via ácida do óleo da amêndoa 

da macaúba em diferentes temperaturas. 
Fonte: Autoria própria. 

 
  

Apresentado na Tabela 8 os valores de constante de formação assim como o 

fator de dispersão R2 para diferentes condições de reação. 

Tabela 8 - Dados da cinética do biodiesel de óleo de amêndoa de macaúba com ácido p-
toluenosulfônico em diferentes temperaturas 

Temperatura 
(ºC)  

Xae Kf1  

(L mol-1 s-1) 

R2
1 Kf2 

(L mol-1 s-1) 

R2
2 

65 0,98 1,07 10-3 0,979 5,06 10-4 0,983 

55 0,55 6,04 10-4 0,951 4,25 10-4 0,994 

45 0,45 3,42 10-4 0,945 2,64 10-4 0,934 

  
R2

1médio 0,958 R2
2médio 0,970 

Fonte: Autoria própria. 
 

  

Os valores da Tabela 8 demonstram boa coerência com a teoria uma vez que 

os valores da constante de velocidade de formação aumentam com o aumento da 

temperatura. 
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 Os dois modelos apresentaram uma excelente correlação com os valores 

experimentais apresentando fatores de dispersão próximos a 1,0 sendo que os 

menores valores de R2 foram observados nas reações que tiveram a menor 

conversão, este fato é atribuído à dificuldade de extração da amostra quando tem- 

se uma baixa conversão. O modelo de melhor correlação a este modelo foi o modelo 

02 pseudo-homogêneo de segunda ordem, pois obteve um valor médio de R2 mais 

próximo de 1. Vale ressaltar que ambos os modelos estão em excelente correlação 

e podem descrever adequadamente a reação. 

 A fim de observar onde o modelo apresenta maior dificuldade de correlação 

obteve-se o gráfico de desvio contra o tempo, sendo que o desvio é a diferença 

entre o valor experimental e o valor calculado em ambos os modelos (Figura 17).  
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Figura 17 - Gráfico do desvio contra o tempo dos dois modelos apresentados. 
            Fonte: Autoria própria. 

 

 

Observando o desvio entre os valores reais e os dos modelos ponto a ponto 

observar-se que ambos os modelos tem maiores distorções nos pontos iniciais e 

apresentam-se em excelente correlação nos pontos finais esse comportamento é 

atribuído a duas hipóteses: 

1. O modelo utilizado não considera reações de formação de diglicerídeos e 

monoglicerídeos. 

2. A metodologia experimental utilizada não bloqueia a reação de forma rápida e 

eficiente o que ocasiona uma variação do teor de éster esperado. 
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Com a relação entre a constante de velocidade de formação e a temperatura é 

possível obter parâmetros cinéticos como a energia de ativação e o fator pré-

exponencial através da equação de Arrhenius. 

Obtendo-se o gráfico ln k contra o inverso da temperatura em Kelvin (Figura 

18) podemos através do coeficiente angular determinar a energia de ativação e do 

coeficiente linear obtemos o valor pré-exponencial.   
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Figura 18 - Gráfico ln k contra o inverso da temperatura em Kelvin. 
                     Fonte: Autoria própria. 

 

 Obtém-se então o valor de 50,94 KJ mol-1 para o modelo 01 e 29,20 KJ mol-1 

considerando o modelo 02. 

 Vale ressaltar que o valor pré-exponencial tem correlação com características 

intrínsecas da reação como concentração de catalisador e relação óleo/álcool, 

porém como estes fatores não foram explorados não é possível observar 

efetivamente o efeito dos mesmos na constante de velocidade da reação. 

 

4.5.4 Cinética da Reação de Transesterificação Metanólica do Óleo de Soja com 
metóxido de potássio como Catalisador 

 

Os modelos propostos para determinação dos parâmetros cinéticos foram 

aplicados também considerando uma catálise alcalina em reações de 

transesterificação metanólica do óleo de soja utilizando metóxido de potássio como 

catalisador. 
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Vale ressaltar que as constantes de velocidade esperadas para este caso são 

superiores as observadas na catálise ácida visto que neste caso o tempo reacional é 

menor. 

Na Figura 19 observa-se a evolução do teor ésteres metílicos em função do 

tempo para a reação juntamente com os ajustes dos modelos cinéticos. 
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Figura 19 - Valores de conversão em em ésteres metílicos em função do tempo e o ajuste dos 
modelos cinéticos propostos para a reação de transesterificação via alcalina do óleo de soja 

em diferentes temperaturas 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

Na Tabela 9 observa-se os valores de constante de formação assim como o 

fator de dispersão R2 para diferentes condições de reação. 

Tabela 9 - Dados da cinética do biodiesel de óleo de soja com metóxido de potássio em 
diferentes temperaturas 

Temperatura 
(ºC)  

Xae K1 

(L mol-1 s-1) 

R1 K2 

(L mol-1 s-1) 

R2 

45 0,95 4,83 10-3 0,986 2,18 10-3 0,982 

35 0,85 3,45 10-3 0,982 1,89 10-3 0,989 

25 0,70 2,46 10-3 0,997 1,62 10-3 0,992 

  
R2

1médio 0,988 R2
2médio 0,987 

Fonte: Autoria própria. 
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Da mesma forma que anteriormente os valores da Tabela 9 estão em acordo 

com a teoria uma vez que os valores da constante de velocidade de formação 

aumentam com o aumento da temperatura. 

 Os dois modelos apresentaram uma excelente correlação com os valores 

experimentais apresentando fatores de dispersão próximos a 1,0. O modelo de 

melhor correlação a este modelo foi o modelo 01 pseudo-homogêneo de primeira 

ordem, pois obteve um valor médio de R2 mais próximo de 1. Neste caso a 

proximidade dos valores de R2 é ainda maior que anteriormente demonstrando 

excelente correlação entre os modelos cinéticos e os dados experimentais, sendo 

assim difícil definir um modelo mais provável para explicar a reação. 

 A análise dos desvios contra o tempo para a reação em questão é 

demonstrada na Figura 20. Assim como no caso da catálise ácida o modelo 

apresenta maior dificuldade de correlação nos pontos iniciais, acredita-se que esse 

fato decorre possivelmente das mesmas hipóteses apresentadas anteriormente. 
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Figura 20 - Desvios contra o tempo. 
                                                Fonte: Autoria própria. 

 

Com a relação entre a constante de velocidade de formação e a temperatura é 

possível obter parâmetros cinéticos como a energia de ativação e o fator pré-

exponencial através da equação de Arrhenius. 

Obtendo-se o gráfico ln k contra o inverso da temperatura em Kelvin (Figura 21) 

podemos através do coeficiente angular determinar a energia de ativação e do 

coeficiente linear obtemos o valor pré-exponencial.   
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Figura 21 - Gráfico ln k contra o inverso da temperatura em kelvin (2). 
          Fonte: Autoria própria. 

 

 

Obtém-se então o valor de 26,57 KJ mol-1 para o modelo 01 e 11,70 KJ mol-1 

considerando o modelo 02.  

 
 

4.5.5 Correlação dos Parâmetros Cinéticos com a Literatura. 

 

 

Com os parâmetros cinéticos obtidos torna-se necessário uma correlação entre 

eles e com a literatura, para isso todos os valores são apresentados no Quadro 2, 

assim como os valores encontrados na literatura.  
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Quadro 2 – Correlação dos parâmetros cinéticos encontrados com a literatura 

 

Transesterificação via catálise ácida 

Dados obtidos  Referência 

Temperatura / ºC  kf1 / 

L mol-1 s-1 

kf2 / 

L mol-1 s-1 

K* 

L mol-1 s-1   

65 1,07 10-3 5,06 10-4 1,50 10-4 - 1,15 10-3 (Berrios,2007)83  

55 6,04 10-4 4,25 10-4 Ea*/  KJ mol-1 

45 3,42 10-4 2,64 10-4 44,50 -  50,74 (Berrios,2007)83 

Ea / KJ mol-1 50,94 29,20 87,81 (Jain, 2010)82 

Transesterificação via catálise alcalina 

Dados obtidos  Referência 

Temperatura / ºC  kf1 / 

L mol-1 s-1 

kf2 / 

L mol-1 s-1 

K* / 

L mol-1 s-1 

45 4,83 10-3 2,18 10-3 3,13 10-3 - 1,42 10-2 (Stamenkovic, 2008)85  

35 3,45 10-3 1,89 10-3 7,83 10-3 - 1,11 10-2 (Clark, 2013)86 

25 2,46 10-3 1,62 10-3 Ea*/ KJ mol-1 

Ea / KJ mol-1 36,57 21,70 33,20  -  53,50 (Stamenkovic, 2008)85 

   66,00 (Clark, 2013)86 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 Observa-se que os valores obtidos estão em coerência com os valores 

observados na literatura uma vez que se encontram na mesma ordem de grandeza. 

Vale ressaltar que valores de parâmetros cinéticos são altamente afetados por 

condições reacionais então se torna difícil uma comparação com a literatura devido 

a condições experimentais não serem as mesmas em todos os estudos e também 

modelos cinéticos diferentes utilizados em cada tratamento matemático. 
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 Quanto aos dados obtidos referente à catálise ácida deve observar mais 

atentamente os valores obtidos por Berrios et al. (2007)83 que utilizou um modelo 

cinético utilizado como padrão no presente trabalho, neste caso tanto os valores de 

constate de velocidade de formação quanto a energia de ativação estão próximos 

aos observados na literatura demonstrando dessa forma a viabilidade da técnica de 

análise termogravimétrica na determinação de parâmetros cinéticos em reações de 

transesterificação metanólica de óleos vegetais não sendo afetada nem pela origem 

do óleo ou pela natureza do catalisador. 

 

 

4.5.6 Avaliação da Utilização de Líquidos Iônicos Ácidos como Catalisadores 

 
 
Uma vez que a determinação dos parâmetros cinéticos de uma reação de 

transesterificação a partir da técnica de análise termogravimétrica demonstrou-se 

eficiente, estudos relacionados a catalisadores diferenciados foram conduzidos. 

Os líquidos iônicos já se demonstraram como um excelente catalisador em 

alguns trabalhos observados na literatura alcançando elevados rendimentos 

excelentes. 

Dessa forma realizou-se um estudo tentando observar o efeito catalítico do 

líquido iônico ácido [BMI][HSO4] em misturas de catalisadores.  

Para isso o líquido iônico foi misturado aos catalisadores H2SO4 e ácido p-TS 

com o intuito de visualizar o efeito causado na constante de velocidade com o 

aumento do teor do líquido iônico. Na Figura 22 observamos o comportamento do 

teor de ésteres em função do tempo para reações de transesterificação onde o 

catalisador é composto por misturas de diferentes composições entre o [BMI][HSO4] 

e o H2SO4. 
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Figura 22 - Efeito da adição do [BMI][HSO4] como catalisador na reação de transesterificação 
metanólica óleo de soja  catalisada por H2SO4. 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

Os dois modelos cinético apresentaram uma excelente correlação com os 

valores experimentais apresentando fatores de dispersão próximos a 1,0 sendo que 

os menores valores de R2 foram observados nas reações que tiveram a menor 

conversão, o que como já discutida é uma falha inerente ao modelo cinético 

proposto (Tabela 10). 

 
 

Tabela 10 - Dados da cinética do biodiesel de óleo de soja com H2SO4 e o líquido iônico 
[BMI][HSO4] 

% de H2SO4  Xae K1 

(L mol-1 s-1) 

R1 K2 

(L mol-1 s-1) 

R2 

100 0,80 4,30 10-4 0,931 1,94 10-4 0,931 

75 0,40 1,31 10-4 0,959 7,04 10-4 0,947 

50 0,35 8,68 10-5 0,994 4,68 10-5 0,993 

25 0,29 4,29 10-5 0,895 2,32 10-5 0,881 

Fonte: Autoria própria. 

  
 
 Considerando os valores das constantes cinéticas de formação para as 

reações estudadas fica claro que a adição do líquido iônico [BMI][HSO4] não 

apresentou atividade catalítica ao se correlacionar essa constante com a fração 

molar de H2SO4 do catalisador (Figura 23) podemos observar mais claramente o 

efeito do LI na reação. 
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Figura 23 - Constante com a fração molar de H2SO4 e o líquido iônico [BMI][HSO4]. 
          Fonte: Autoria própria. 

 

 

Observa-se que com o aumento da fração molar do H2SO4 no catalisador a 

constante de velocidade aumenta aparentemente de forma linear, porém quando 

realizamos o experimento sem o LI a constante de velocidade assume valores bem 

maiores e não segue a linearidade observada nos primeiros pontos. 

Esse resultado aparentemente demonstra que o líquido iônico não apresentou 

atividade catalítica no experimento proposto, esse resultado se torna coerente com o 

fato de não se observar a formação de ésteres metílicos quando a reação foi 

conduzida somente com o LI como catalisador. 

Esse resultado é de fato inesperado uma vez que a literatura apresenta 

diversos trabalhos onde os líquidos iônicos são aplicados como catalisadores e 

apresentam grande atividade catalítica, até mesmo o próprio [BMI][HSO4] utilizado 

no experimento foi observado como um bom LI para o propósito.  

Acredita-se que as condições utilizadas da reação não foram adequadas 

ocasionando este problema, uma vez que o LI foi obtido de maneira adequada. 

O mesmo comportamento foi observado para a reação conduzida com ácido p-

TS como catalisador (Figura 24). 
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Figura 24 - Cinética (modelo 01 e modelo 02) do biodiesel de óleo de amêndoa de macaúba 
com Ácido p-toluenosulfônico e [BMI][HSO4]. 

    Fonte: Autoria própria. 

 

Na Tabela 11 encontram-se os valores de constante de formação assim como 

o fator de dispersão R2 para diferentes condições de reação. 

 

Tabela 11 - Dados da cinética do biodiesel de óleo de amêndoa de macaúba com ácido p-
toluenosulfônico e o líquido iônico [BMI][HSO4] 

% de Ácido p-
toluenosulfônico  

Xae K1 

(L mol-1 s-1) 

R1 K2 

(L mol-1 s-1) 

R2 

100 0,98 1,07 10-3 0,979 5,06 10-4 0,983 

75 0,65 3,25 10-4 0,948 2,28 10-4 0,948 

50 0,53 1,94 10-4 0,982 1,40 10-4 0,971 

25 0,45 1,20 10-4 0,946 8,91 10-5 0,926 

Fonte: Autoria própria. 
 

 

 

 Da mesma forma observando o comportamento das constantes de velocidade 

em função da fração molar do ácido p-TS (Figura 25) fica claro o comportamento 

desfavorável à catálise exercido pelo LI.  
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Figura 25 - Constantes de velocidade em função da fração molar do ácido p-TS. 
  Fonte: Autoria própria. 

 

 

Estes dados permitem afirmar que o modelo de experimento proposto pode ser 

utilizado para realizar estudos cinéticos e modelos matemáticos serão válidos ao 

encontrar a ordem de reação, uma vez que os dados obtidos estão de acordo com 

os resultados observados por Camara & Aranda (2011) 87 que demonstra a cinética 

de conversão do óleo de soja em biodiesel utilizando etanol e catálise básica e 

também Aranda et al. (2009) 75 que observou comportamento semelhante utilizando 

catálise ácida. 

 
 

4.5.7 Análise Físico-Química dos Ésteres Metílicos 

 

 

 

A caracterização dos ésteres metílicos obtidos foi feita por meio do IA, IP, II 

apresentado nas Tabela 12, Tabela 13 e Tabela 14. 
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Tabela 12 - Resultados do IA para os ésteres metílicos obtidos 

Ésteres Metílicos Média dos resultados do IA (mgKOH g-1) (1) 

Oleo de soja com Acido Sulfúrico (H2SO4) 0,95 ± 0,06 

Oleo de soja e Acido p-toluenosulfônico 2,09 ± 0,14 

Oleo de amêndoa com Acido p-toluenosulfônico 
à 65ºC 

Óleo de amêndoa com Ácido p-toluenosulfônico 
à 55ºC 

Óleo de amêndoa com Ácido p-toluenosulfônico 
à 45ºC 

Óleo de amêndoa de macaúba com Ácido 
Sulfúrico (H2SO4) 

Óleo de soja com 25% Ácido Sulfúrico (H2SO4) e 
75%[BMI][HSO4] 

Óleo de soja com 50% Ácido Sulfúrico (H2SO4) e 
50%[BMI][HSO4] 

Óleo de soja com 75% Ácido Sulfúrico (H2SO4) e 
25%[BMI][HSO4] 

Óleo de amêndoa de macaúba com 75% Ácido 
p-toluenosulfônico e 25%[BMI][HSO4] 

Óleo de amêndoa de macaúba com 50% Ácido 
p-toluenosulfônico e 50%[BMI][HSO4] 

Óleo de amêndoa de macaúba com 25% Ácido 
p-toluenosulfônico e 75%[BMI][HSO4] 

6,97 ± 0,02 

 

5,78 ± 1,18 

5,67 ± 0,86 

1,66 ± 0,19 

 
1,59 ± 0,0,08 

1,68 ± 0,37 

 
1,99 ± 0,26 

 

7,27 ± 0,34 

 

16,8 ± 0,32 

6,12 ± 0,03 

Óleo de soja com Metóxido de Potássio à 45ºC 

Óleo de soja com Metóxido de Potássio à 35ºC 

Óleo de soja com Metóxido de Potássio à 25ºC 

0,56 ± 0,00 
 

0,88 ± 0,23 
 

1,65 ± 0,36 

Nota: (1) as análises foram realizadas em triplicatas. 

Fonte: Autoria própria. 
 

 

 

Observa-se que o óleo influenciou diretamente nas análises de seus 

respectivos ésteres metílicos, o óleo de soja que apresentou teores mais baixos do 

IA, os ésteres também apresentaram valores baixos. E o óleo de amêndoa de 

macaúba que apresentou teores mais altos de IA, apresentou teores mais elevados 

em seus ésteres metílicos. Esses valores elevados, conforme visto nos óleos, pode 

também ter sido acrescido pela presença de água no meio reacional na 

transesterificação, levando a hidrólise dos ésteres presentes. 
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Em comparação a literatura, Quessada (2007) 37 observou IA de 0,13 g de 

ácido oleico 100-1 para óleo de soja utilizando metóxido de potássio como 

catalisador, valor igual ao encontrado por Silva (2005) 88. O resultado dessa acidez 

quando comparado ao éster metílico obtido neste estudo, comprova a conversão 

alta em meio básico, por ter óleo com acidez baixa, essencial para catálises 

alcalinas, em compensação neste caso a lavagem não ocorreu com sucesso, fato 

que torna a análise insatisfatória para saber o valor real da acidez. 

No caso dos ésteres metílicos obtidos do óleo de amêndoa de macaúba com 

com o p-TS como catalisador e o [BMI][HSO4] como suporte, os valores encontrados 

por Rodrigues (2007) 89 utilizando o óleo de amêndoa de macaúba e o p-TS como 

catalisador, foram de 0,14 mgKOH g-1 e Melo (2012) 42 de 0,33 mgKOH g-1, são mais 

baixos, do IA apresentados, fato que pode ser resultante da presença de resíduo de 

catalisador nos ésteres. Já no caso do H2SO4 utilizado como catalisador, os 

resultados mesmo altos quando comparado a Portaria nº 255 de 2003 da ANP, que 

indica o limite máximo de 0,80 mgKOH g-1 para o IA, foram menores do que o p-TS, 

mesmo aqueles que se utilizou o líquido iônico como suporte. As análises de Volz 

(2009) 90 indicaram um IA com média de 2,65 mgKOH g-1 para transesterificação de 

óleo de soja, utilizando H2SO4 como catalisador, valores próximos aos encontrados 

nesse estudo. 
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Tabela 13 - IP dos ésteres metílicos obtidos 

Ésteres Metílicos Média dos resultados do IP (meq 100g-1) (1) 

Oleo de soja com Acido Sulfúrico (H2SO4) 1,36 ± 0,21 

Oleo de soja e Acido p-toluenosulfônico 3,18 ± 0,32 

Óleo de amêndoa com Ácido p-toluenosulfônico 
à 65ºC 

Óleo de amêndoa com Ácido p-toluenosulfônico 
à 55ºC 

Oleo de amêndoa com Acido p-toluenosulfônico 
à 45ºC 

 1,89 ± 0,25 

2,64 ± 0,16 

5,06 ± 0,65 

Óleo de amêndoa de macaúba com Ácido 
Sulfúrico (H2SO4) 

Óleo de soja com 25% Ácido Sulfúrico (H2SO4) e 
75%[BMI][HSO4] 

Óleo de soja com 50% Ácido Sulfúrico (H2SO4) e 
50%[BMI][HSO4] 

Óleo de soja com 75% Ácido Sulfúrico (H2SO4) e 
25%[BMI][HSO4] 

Óleo de amêndoa de macaúba com 75% Ácido 
p-toluenosulfônico e 25%[BMI][HSO4] 

Óleo de amêndoa de macaúba com 50% Ácido 
p-toluenosulfônico e 50%[BMI][HSO4] 

Óleo de amêndoa de macaúba com 25% Ácido 
p-toluenosulfônico e 75%[BMI][HSO4] 

Óleo de soja com Meóxido de Potássio à 45ºC 

Óleo de soja com Metóxido de Potássio à 35ºC 

Óleo de soja com Metóxido de Potássio à 25ºC 

3,97 ± 0,11 

2,00 ± 0,26 

7,55 ± 0,66 

2,48 ± 0,18 

1,87 ± 0,30 

7,98 ± 0,37 

6,84 ± 0,50 

1,92 ± 0,33 

4,06 ± 0,75 

6,06 ± 0,31 

Nota: (1) as análises foram realizadas em triplicatas. 

Fonte: Autoria própria. 

 

  

 Para o IP, mesmo não havendo limites definidos, os resultados encontrados 

em estudo, foram bastante variáveis. Melo (2012) 42 obteve 1,92 meq 100g-1, ao 

analisar ésteres metílicos da transesterificação do óleo de amêndoa de macaúba, 

valor este bem diferentes ao encontrado por Rodrigues (2007) obteve valores mais 

altos, nos intervalos entre 7 e 8 meq 100g-1. 

 Este índice foi pouco encontrado em literatura, por não ser obrigatório para a 

legislação, mas foi considerado importante por mostrar a degradação dos óleos 

conforme a reação. Assim como compara-lo ao IA, que também pode ser 

considerado um processo avaliativo da decomposição da matéria-prima utilizada na 

transesterificação. 
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Tabela 14 - II dos ésteres metílicos obtidos 

Ésteres Metílicos Média dos resultados do II (gI2 100g-1) (1) 

Oleo de soja com Acido Sulfúrico (H2SO4) 17,12 ± 1,47 

Oleo de soja e Acido p-toluenosulfônico 14,99 ± 1,07  

Óleo de soja com Ácido p-toluenosulfônico à 
65ºC 

Óleo de soja com Ácido p-toluenosulfônico à 
55ºC 

Óleo de soja com Ácido p-toluenosulfônico à 
45ºC 

22,20 ± 3,09  

 23,46 ± 3,48 

24,34 ± 4,06 

Óleo de amêndoa de macaúba com Ácido 
Súlfurico (H2SO4) 

Óleo de soja com 25% Ácido Sulfúrico (H2SO4) e 
75%[BMI][HSO4] 

Óleo de soja com 50% Ácido Sulfúrico (H2SO4) e 
50%[BMI][HSO4] 

Óleo de soja com 75% Ácido Sulfúrico (H2SO4) e 
25%[BMI][HSO4] 

Óleo de amêndoa de macaúba com 75% Ácido 
p-toluenosulfônico e 25%[BMI][HSO4] 

Óleo de amêndoa de macaúba com 50% Ácido 
p-toluenosulfônico e 50%[BMI][HSO4] 

Óleo de amêndoa de macaúba com 25% Ácido 
p-toluenosulfônico e 75%[BMI][HSO4] 

Óleo de soja com Metóxido de Potássio à 45ºC 

Óleo de soja com Metóxido de Potássio à 35ºC 

Óleo de soja com Metóxido de Potássio à 25ºC 

14,90 ± 1,50 

19,26 ± 2,20 

25,29 ± 3,73 

 25,72 ± 1,08 

 26,21 ± 2,60 

22,03 ± 0,72 

 26,56 ± 1,90 

28,37 ± 0,31 

 29,28 ± 0,82 

 29,94 ± 0,88 

Nota: (1) as análises foram realizadas em triplicatas. 

Fonte: Autoria própria. 
 

 Para o II, a literatura mostra índices como o de Santos (2011) 91 , que obteve 

117,11  gI2 100g-1 para éster metílico de óleo de soja refinado, o mesmo valor obtido 

por Freitas (2015) 92. Enquanto o II dos ésteres metílicos de óleo de macaúba obtido 

por Silveira (2014) 93 foi de 78,9 gI2 100g-1  e de 32,17 gI2 100g-1  para Gato (2016) 94 

. Os valores encontrados nesse estudo mostram um número baixo de insaturações 

quando comparado a literatura e as normas que levam em consideração um limite 

de 120 gI2 100g-1.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Considerando os estudos realizados pode-se concluir que a análise 

termogravimétrica pode ser aplicada satisfatoriamente da determinação do teor de 

ésteres metílicos em reação de transesterificação de óleos vegetais. Uma vez que 

os resultados obtidos de teor de ésteres metílicos obtidos por termogravimetria estão 

em concordância com os valores obtidos por cromatografia gasosa e ressonância 

magnética de prótons. 

Fica claro que o procedimento utilizado para determinação dos parâmetros 

cinéticos atua de maneira eficiente não importando a natureza do óleo utilizado e 

também não é afetado pelo tipo de catálise empregada. 

Os modelos propostos no presente trabalho reação, pseudo-homogênea de 

primeira e segunda ordem, demonstraram-se eficientes na correlação com os 

valores experimentais sendo que não é possível determinar o modelo mais eficiente 

pois ambos apresentam excelente correlação. 

Com estes modelos foi possível determinar parâmetros cinéticos como as 

constantes de velocidade de formação para os ésteres metílicos assim como sua 

energia de ativação estes valores podem demonstrar que a técnica de 

termogravimetria é eficiente também nesse aspecto, pois os valores obtidos estão 

coerentes com os valores observados na literatura. 

Os experimentos utilizando os líquidos iônicos como catalisadores 

demonstraram que os mesmos não apresentam atividade catalítica o que não é 

compatível com a literatura acredita-se que estes resultados estão ligados a 

condições experimentais e não a atividade catalítica do mesmo. 

Dessa forma a análise termogravimétrica pode ser considerada uma 

ferramenta eficiente tanto para determinação do teor de ésteres como para estudos 

cinéticos da formação de ésteres metílicos sendo uma técnica ambientalmente mais 

correta uma vez que não utiliza solventes durante seu procedimento.  
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6 APÊNDICES  

 

6.1 ESPECTROS 
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Figura 1 - Espectros de Infravermelho do metilimidazol, [BMI][Br] e [BMI][HSO4] 

 

 

 
 
 

 
 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – RMN 1H do liquid iônico [BMI][Br] obtido a 500 mHz em CDCl3. 
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Figura 3 - RMN 13C do liquid iônico [BMI][Br] obtido a 500 mHz em CDCl3. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – RMN 1H do liquid iônico [BMI][HSO4] obtido a 500 mHz em CDCl3. 
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Figura 5 - RMN 13C do liquid iônico [BMI][HSO4] obtido a 500 mHz em CDCl3 

 

 

 

 

 


