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RESUMO 

O uso de pinhão manso (Jatropha curcas L.) para a produção de biodiesel 

apresenta-se como uma alternativa promissora em virtude da produção perene 

dos frutos e por possuir sementes com elevado teor de óleo, em torno de 30%. A 

extração mecânica do óleo obteve rendimento de 38% enquanto a extração 

química 44,8%, sendo que o óleo extraído quimicamente apresentou maior índice 

de acidez, em relação ao óleo extraído mecanicamente, fator que interfere na 

reação de transesterificação. Os dados cromatográficos mostraram que os ácidos 

presentes em maior quantidade são o oléico (C 18:1) com 35,89% e o linoléico (C 

18:2) com 44,45%. O biodiesel etílico foi obtido por transesterificação alcalina 

(KOH) e as misturas biodiesel/diesel foram preparadas nas concentrações de 5, 10 

e 20% (m/m), em seguida submetida ao armazenamento por 120 dias, a 

temperatura ambiente. Os resultados de RMN 1H e espectroscopia na região do 

infravermelho médio caracterizaram o biodiesel etílico e suas misturas (B5, B10, 

B20). O comportamento oxidativo do biodiesel etílico e misturas (B5, B10, B20) 

foram monitorados pela espectroscopia UV-Visível. As técnicas PetroOXY (OITB100= 

52, 48, 35, 28 min) e o  P-DSC (HPOITB100= 41,30; 22,63; 7,72 min) monitoraram o 

processo oxidativo do biodiesel puro e os resultados obtidos indicam que ocorreu 

oxidação ao longo do período de armazenamento. As propriedades 

fluidodinâmicas e de fluxo a frio confirmaram o processo oxidativo, onde foi 

observado um leve aumento de viscosidade. No entanto, as misturas, apesar da 

influência do biodiesel, após 120 dias de armazenamento, se mantiveram dentro 

dos parâmetros exigidos pela ANP e consequentemente em condições de 

comercialização.   

Palavras-chave: Biodiesel, Armazenamento, Oxidação 
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ABSTRACT 

 Jatropha curcas L. as a raw to produce biodiesel presents a promising 

alternative because of the perennial production of its fruits and a high oil 

concentration on its seeds. The mechanical extraction of the oil yielded 38% while 

the chemical extraction yielded 44.8% but the oil chemically extracted presented a 

higher acidity index, in relation to the mechanical extracted oil, factor that 

interferes in the transesterification reaction. The chromatographic data showed 

higher concentration of oleic acid (C 18:1) with 35,89% and linoleic acid (C 18:2) 

with 44,45%. The ethyl biodiesel was obtained through alcaline transesterification 

(KOH) and the 5%, 10% and 20% (m/m) biodiesel/diesel mixtures were prepared 

and then submitted to storage for 120 days, at room temperature. The results of 

RMN 1H and medium infrared characterized the ethyl biodiesel and its mixtures 

(B5, B10 and B20). The oxidative behavior of ethyl biodiesel and its mixtures were 

monitored through UV-Visible spectroscopy. The PetroOXY (OITB100= 52, 48, 35, 28 

min) and P-DSC (HPOITB100= 41,30; 22,63; 7,72 min) techniques monitored the 

pure biodiesel’s oxidative process and the results obtained indicate that oxidation 

occurred through the long period of storage. The cold hydrodynamic and flow 

properties confirmed the oxidative process, where was observed a slightly 

increase in viscosity, however the mixtures, although the biodiesel influence, after 

120 days of storage kept into the required parameters by ANP regulations and 

consequently into commercialization conditions. 
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1. Introdução 
 

A extração de petróleo em território brasileiro tem elevado o custo-

benefício. Diante de tal circunstância, o Brasil desenvolve novas pesquisas 

envolvendo fontes renováveis e alternativas ao petróleo, com foco estratégico 

social e ambiental. 

O programa brasileiro de produção e uso de biodiesel é reconhecido 

internacionalmente não apenas pela sua magnitude e ambição, mas também pela 

inclusão da agricultura familiar. 

A União Européia domina a tecnologia da síntese de biodiesel, o que 

potencializa a utilização deste biocombustível. A Alemanha, por exemplo, se 

destaca como o maior produtor de biodiesel, sendo responsável por 

aproximadamente 42% da produção mundial. Seguindo nessa direção o Brasil 

também se destaca, uma vez que o expressivo volume e a diversidade de 

oleaginosas poderão representar, em curto espaço de tempo, uma redução do 

custo de produção a níveis competitivos com o diesel, bem como a disponibilidade 

de volumes crescentes desse biocombustível. 

Na incansável busca por fontes de energia renovável e por matérias primas 

viáveis para a produção de biodiesel, a oleaginosa que mais tem entusiasmado os 

pesquisadores é o pinhão manso (Jatropha curcas L.), porque não está inserida na 

dieta humana, além de possuir longevidade com produção perene, precocidade e 

adaptabilidade no cultivo de seus frutos (DIVAKARA et al, 2010). Pesquisas 

recentes indicam, esta planta como a matéria prima alternativa mais viável para a 

produção de biodiesel (RAHEMAN et al, 2007). 

Conhecer a composição química do óleo de pinhão manso (Jatropha curcas 

L.) é de relevante importância, uma vez que ela varia de acordo com a região e o 

período do ano que é produzido o fruto, e essas diferenças influenciam 

diretamente nas propriedades do biodiesel, como a fluidez e a tendência a 

oxidação (RAHEMAN et al, 2007). 
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O processo de oxidativo no biodiesel este diretamente relacionado com o 

número de ligações duplas da cadeia carbônica dos ésteres. A autoxidação se inicia 

quando fatores como calor, luz, pigmentos, ou metais, em presença de oxigênio, 

atacam os hidrogênios alílicos ou bisalílicos dos ésteres formam radicais livres, 

sistemas dienos conjugados, grupos hidroperóxidos, dímeros, polímeros, além de 

diferentes tipos de aldeídos (GUILLÉN et al, 2007). 

Segundo a resolução nº 07 de 20/03/2008 da Agência Nacional de Petróleo, 

Gás natural e Biocombustível (ANP) a estabilidade oxidativa é um parâmetro de 

controle de qualidade do biodiesel. As normas analíticas EN14112 e ASTM525, 

oriundas da indústria de alimentos, são usualmente empregadas para determinar a 

estabilidade à oxidação do biodiesel, segundo as principais especificações 

internacionais para a sua comercialização (KAPILAN et al.,2009). No entanto 

outras metodologias como o PDSC e o PetroOXY, que determinam o tempo de 

indução oxidativa (OIT), têm a vantagem de apresentar boa reprodutibilidade e 

menor tempo de análise. 

Acreditando na potencialidade do pinhão manso (Jatropha curcas L.), como 

matéria prima importante para a produção de biodiesel, este trabalho se propôs 

acompanhar o armazenamento do biodiesel de pinhão manso e suas misturas ao 

diesel nas proporções de 5, 10 e 20% para estudo das propriedades oxidativas. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo geral 
 

Esta pesquisa visa avaliar as potencialidades do óleo de pinhão manso 

(Jatropha curcas L.) para a produção do biodiesel etílico, via catalise alcalina, 

estudar o comportamento reológico, térmico e a estabilidade oxidativa do 

biodiesel (B100) e suas misturas com o óleo diesel nas concentrações 5, 10 e 20% 

(B05, B10, B20) durante o período de 120 dias de armazenamento. 

1.1.2. Objetivos específicos 
 

� Extrair o óleo das sementes de pinhão manso (Jatropha curcas L.) por 

processos mecânico e químico, e avaliar o rendimento nos dois processos;  

� Determinar a composição química do óleo de pinhão manso usando a 

cromatografia gasosa; 

� Obter o biodiesel de pinhão manso através da rota etílica usando catalise 

alcalina; 

� Caracterizar o biodiesel de pinhão manso (B100) por Cromatografia Gasosa 

e espectroscopia na região do infravermelho médio; 

� Preparar as misturas biodiesel/diesel nas concentrações mássicas 5, 10 e 

20%; 

� Caracterizar as misturas B5, B10, B20 por espectroscopia na região do 

infravermelho médio.  

� Avaliar a estabilidade térmica do B100, B20, B10 e B5 por 

termogravimetria. 

� Determinar as propriedades fluidodinâmicas: viscosidade cinemática, 

comportamento reológico, ponto de névoa, ponto de fluidez e ponto de 

entupimento de filtro à frio, para o B100, B5,B10, B20. 

� Avaliar a estabilidade oxidativa das misturas B5, B10 e B20 por 

espectroscopia UV-Visível, durante o período de 120 dias; 
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� Avaliar a estabilidade oxidativa, do biodiesel (B100) armazenado por um 

período de 120 dias por Espectroscopia UV-Visível, Calorimetria Diferencial 

Pressurizada (PDSC) e PetroOXY.  
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2. Fundamentação Teórica 

2.1. Biodiesel 
 

A aplicação de óleos vegetais como combustível data do fim século XIX, 

onde Rudolf Diesel apresentou na Feira Mundial de Paris, um motor abastecido 

com óleo de amendoim mais eficiente que motores a vapor usados na época. 

Assim, o primeiro motor a diesel, nome dado em sua homenagem, eram de injeção 

direta, alimentados por petróleo filtrado, óleos vegetais e até mesmo por óleos de 

peixe. O milionário inventor foi um visionário quando fez a afirmação: “O motor a 

diesel pode ser alimentado por óleos vegetais e ajudará no desenvolvimento agrário 

dos países que vierem a utilizá-los... Mas com o tempo irão se tornar tão importantes 

quanto o petróleo e o carvão são atualmente.” 

Após a morte de Rudolf Diesel, a indústria do petróleo criou um tipo de óleo 

que denominou “Óleo Diesel” que, por ser mais barato que os demais combustíveis, 

passou a ser largamente utilizado. Mas os conflitos entre países, o efeito estufa, a 

consciência de um crescimento auto-sustentável, a necessidade de políticas de 

fixação do homem no campo e o crescente consumo de combustíveis fósseis, fez 

surgir o interesse pela utilização de biocombustíveis. 

Uma das grandes vantagens do biodiesel é a utilização direta nos motores 

do ciclo diesel, pois enquanto outros combustíveis limpos, como o gás natural ou 

biogás, requer adaptação dos motores, a combustão do biodiesel pode dispensá-la, 

configurando-se em uma alternativa técnica capaz de atender toda a frota já 

existente movida a óleo diesel. 

O biodiesel surge, então, como uma opção interessante e promissora para 

projetos ambientais, sociais e econômicos. Entre esses projetos, destaca-se a venda 

dos créditos de carbono - o Protocolo de Kyoto determina que os países em 

desenvolvimento sejam agraciados com investimentos financeiros em programas 

ambientais definidos pelo próprio Protocolo, dentre eles o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), bem como que possam negociar com os países 
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desenvolvidos os Certificados de Emissões Reduzidas, as chamadas CER (KYOTO 

PROTOCOL).  

2.2. Biodiesel no Brasil 
 

O Brasil apresenta grande potencial para exploração de biomassa para fins 

alimentício, químico e energético. Sua extensão territorial e o clima tropical 

propiciam a plantação de sementes oleaginosas. As pesquisas nas áreas de 

produção de oleaginosas e produção do biodiesel, desenvolvidas por diversas 

universidades, centros de pesquisa e empresas privadas, o colocam em condições 

de liderar a produção mundial de biodiesel.  

O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) é um 

programa interministerial do Governo Federal que objetiva de forma sustentável, 

tanto técnica, como econômica, a produção e uso do Biodiesel, com enfoque na 

inclusão social e no desenvolvimento regional, via geração de emprego e renda. 

A introdução do uso comercial de biocombustíveis na matriz energética 

através da lei nº 11.097, de 13/01/2005, determina o uso de misturas 

biodiesel/diesel fóssil. O programa sempre teve como objetivo estratégico a 

diversificação das matérias-primas, estimulando as vocações e os mercados 

agrícolas de todo o país, a construção de pólos econômicos regionais a partir das 

usinas de biodiesel, bem como um forte estímulo ao desenvolvimento regional e 

social, através da incorporação de milhares de produtores, incluindo os 

agricultores familiares e os assentados da reforma agrária. O programa também 

vem estimulando uma transição do óleo de soja como matéria-prima 

predominante – 80% da produção de biodiesel – para uma matriz diversificada. 

Para isso, estão sendo feitos investimentos em tecnologia agrícola, para o 

desenvolvimento de novas oleaginosas e aumento de produtividade nas já 

conhecidas, buscando, a partir desse novo conhecimento, aproveitar, dentro de um 

conceito de sustentabilidade ambiental, as áreas disponíveis, em especial, no semi-

árido brasileiro. 

A comercialização a partir de janeiro de 2010 com a mistura até 5% de 

biodiesel, o B5, é obrigatória. Caberá a ANP monitorá-las, certificando a qualidade 
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dessas misturas através de análises laboratoriais e evitando, assim, que o produto 

seja adulterado, como acontece com a mistura de álcool na gasolina (Resolução 

ANP nº 15). 

Diante de todo este contexto, vários estudos vêm sendo desenvolvidos a fim 

de aperfeiçoar a síntese do biodiesel, em função de cada oleaginosa que se propõe 

como matéria-prima, buscando aprimorar as suas propriedades físico-químicas, e 

então, solucionar problemas na área de controle de qualidade, armazenamento e 

outros.  

2.3. Fontes oleaginosas 
 

Os óleos vegetais são predominantemente constituídos de triglicerídeos 

formados de ácidos carboxílicos de cadeia longa, glicerol, ácidos graxos livres, 

fosfolipídios, esteróis e tocoferois. Os ácidos graxos constituintes dos triglicerídeos 

mais comuns possuem 12, 14, 16 ou 18 átomos de carbono, podendo apresentar 

uma ou mais ligações duplas ou hidroxilas, conforme Tabela 2.1, (REZENDE et al. 

2006). A composição química do óleo depende do tipo de matéria prima e das 

características de cada safra, são líquidos à temperatura ambiente devido a elevada 

presença de ácidos graxos insaturados o que o diferencia das gorduras que são 

sólidas ou pastosas, devido à predominância de ácidos graxos saturados (RINALDI 

et al. 2007). 

Tabela 2.1. Distribuição de ácidos graxos em alguns óleos e gorduras. 

 

Óleo  

Composição em ácidos graxos ( % em massa) 

Láurico 

C12H24O2 

Mirístico 

C14H28O2 

Palmítico 

C16H32O2 

Esteárico 

C18H34O2 

Oléico 

C12H24O2 

Linoléico 

C18H32O2 

Linolênico 

C18H28O2 

Algodão - 1,5 22 5 19 50 - 

Babaçu 44-45 15-16,5 5,8-8,5 2,5-5,5 12-16 1,4-2,8 - 

Coco 44-51 13-18,5 7,5-11 1-3 5-8,2 1,0-2,6 - 

Dendê - 0,6-2,4 32-45 4,0-6,3 38-53 6-12 - 

Girassol - - 3,6-6,5 1,3-3 14-43 44-68 - 

Milho - - 7 3 43 39 - 

Soja - - 2,3-11 2,4-6 23,5-31 49-51,5 2-10,5 
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Os óleos vegetais apresentam várias vantagens para o uso como 

combustíveis tais como ao elevado poder calorífico, ausência de enxofre em suas 

composições e são de origem renovável. Porém, seu uso direto como combustível 

para motores não é viável em função da elevada densidade e viscosidade e a baixa 

volatilidade (PINTO et al.,2005). Estas características geram vários problemas 

como combustão incompleta, formação de depósito de carbono nos sistemas de 

injeção, diminuição da eficiência da lubrificação, obstrução nos filtros de óleo, 

comprometem a durabilidade do motor, além de exalar mau cheiro devido a 

emissão de acroleína (substância altamente tóxica e cancerígena formada pela 

decomposição térmica do glicerol). Desta forma, transformar os óleos e gorduras 

em ésteres de álcool de cadeia curta, o biodiesel, com características físico-

químicas semelhantes ao óleo diesel, tornou-se importância estratégica para o 

setor energético (KNOTHE, 2009). 

As características apresentadas pelo biodiesel são importantes quando 

analisadas sob certos aspectos que reforçam a necessidade de se viabilizar a 

introdução deste combustível na matriz energética brasileira. As técnicas de 

obtenção, como a transesterificação completa e o produto final (ésteres) não 

conter senão traços de glicerina, de catalisador residual ou álcool excedente da 

reação, é imprescindível para o biodiesel ser considerado um combustível de 

manuseio seguro e de alta qualidade, gerando uma queima limpa e sem causar 

danos aos motores.  

2.4. O pinhão manso (Jatropha curcas L.) 
 

O pinhão manso (Jatropha curcas L), também é conhecido como pinhão do 

Paraguai, purgueira, pinha-de-purga, grão-de-maluco, pinhão-de-cerca, turba, 

tartago, medicineira, tapete, siclité, pinhão-do-inferno, pinhão bravo, figo-do-

inferno, pião, pinhão-das-barbadas, sassi, dentre outros. O nome Jatropha, deriva 

do grego iatrós (doutor) e trophé (comida), relativo as suas propriedades 

medicinais e curcas é o nome comum para o pinhão manso em Malabar, Índia.  



 

 

O pinhão manso 

amplamente cultivada nos trópicos como cerca viva. Muitas partes da planta são 

usadas na medicina tradicional. As sementes, no entanto, são tóxic

humanos e muitos animais.

produção de óleo para fins energéti

ser usado para recuperação de solos, pois é rica em NPK e depois de destoxicada

pode ser usada como ração animal. As principais vantagens do cultivo racional do 

pinhão manso são o baixo custo de produção e su

solos pouco férteis e arenosos,

e de colheita das sementes. Outro aspecto positivo é a fácil conservação da 

semente após a colheita, podendo ser armazenada por longos períodos

inconvenientes da deterioração do óleo

oleaginosas.  

O pinhão pertence à família das Euforbiáceas. É

crescimento rápido e pode ser cultivado a partir da germinação das sementes ou 

por estacas, cuja altura normal é dois a três metros, podendo alcançar até cinco 

metros em condições especiais

Figura 2.1: Pinhão manso. A) Mudas de sementes B) Mudas por e

  

O diâmetro do tronco é de aproximadamente 20 cm; possui raízes curtas e 

pouco ramificadas, caule liso, de lenho mole e medula desenvolvida, mas pouco 

resistente; floema com longos canais que se estende até as raízes, nos quais circula 

A)

O pinhão manso é uma espécie muito resistente à seca, e

nos trópicos como cerca viva. Muitas partes da planta são 

s na medicina tradicional. As sementes, no entanto, são tóxica

humanos e muitos animais. Configura-se, desta forma uma alternativa atraente 

produção de óleo para fins energéticos. O resíduo da extração do óleo

para recuperação de solos, pois é rica em NPK e depois de destoxicada

usada como ração animal. As principais vantagens do cultivo racional do 

pinhão manso são o baixo custo de produção e sua capacidade de produzir em 

solos pouco férteis e arenosos, além da alta produtividade, da facilidade de cultivo 

e de colheita das sementes. Outro aspecto positivo é a fácil conservação da 

após a colheita, podendo ser armazenada por longos períodos

inconvenientes da deterioração do óleo, como acontece com as sementes de ou

ence à família das Euforbiáceas. É um arbusto grande (Figura 

pode ser cultivado a partir da germinação das sementes ou 

por estacas, cuja altura normal é dois a três metros, podendo alcançar até cinco 

metros em condições especiais (DIVAKARA et al, 2010). 

.1: Pinhão manso. A) Mudas de sementes B) Mudas por estaca.

O diâmetro do tronco é de aproximadamente 20 cm; possui raízes curtas e 

pouco ramificadas, caule liso, de lenho mole e medula desenvolvida, mas pouco 

resistente; floema com longos canais que se estende até as raízes, nos quais circula 

B)
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resistente; floema com longos canais que se estende até as raízes, nos quais circula 
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o látex, suco leitoso que corre com abundância de qualquer ferimento. 

et al, 2010). 

As folhas do pinhão 

largas, alternas, em forma de palma com três a cinco lóbulos

nervuras esbranquiçadas.

As flores são amarelo

flores masculinas, localizadas 

pela ausência de pedúnculo. As flores 

são largamente pedunculadas (DIVAKARA 

CORTESÃO, 1956) 

Figura 2.2: Pinhão Manso;

O fruto, representados nas Figuras 2.2 (c) e 2.3,

diâmetro de 1,5 a 3,0 cm. É trilocular com uma semente em cada cavidade, 

formado por um pericarpo ou casca dura e lenhosa

62% de sementes e de 38 a 

O ciclo de maturação 

seguida castanho e por fim preto 

O conteúdo lipídico é aproximadamente 30%, formado por uma mistura de 

ácido palmítico (C16:0), esteárico (C18:0),

contendo principalmente 41% de oléico e 36,5% de linoléico e os outros em menor 

quantidade. 

o leitoso que corre com abundância de qualquer ferimento. 

pinhão manso Figura 2.2 (a), são verdes, esparsas e brilhantes, 

m forma de palma com três a cinco lóbulos, peciolada

. 

flores são amarelo-esverdeadas, Figura 2.2 (b), com predominância de 

localizadas nas extremidades das ramificações

pela ausência de pedúnculo. As flores femininas são localizadas nas ramificações

pedunculadas (DIVAKARA et al., 2010; ARRUDA

; (A) Folhas; B) Flores; C) Frutos 

, representados nas Figuras 2.2 (c) e 2.3, é capsular ovóide com 

diâmetro de 1,5 a 3,0 cm. É trilocular com uma semente em cada cavidade, 

formado por um pericarpo ou casca dura e lenhosa, Figura 2.3 (a). Contém de

62% de sementes e de 38 a 47% de casca, pesando cada uma de 1,53 a 2,85 g.

O ciclo de maturação inicia-se com fruto verde, passando a amarelo, em 

seguida castanho e por fim preto quando atinge a maturação, Figura 

O conteúdo lipídico é aproximadamente 30%, formado por uma mistura de 

ácido palmítico (C16:0), esteárico (C18:0), oléico (C18:1) e linoléico (C18:2), 

contendo principalmente 41% de oléico e 36,5% de linoléico e os outros em menor 
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Figura 2.3: Frutos do Pinhão manso. 
albúmen; C) Tamanho da semente com casca e do

 

Figura 2.4: Ciclo do amadurecimento 
óleo. 

A

Frutos do Pinhão manso. A) Cápsula do fruto; B) Semente com casca e 
Tamanho da semente com casca e do albúmen. 

.4: Ciclo do amadurecimento do pinhão manso até a fase de extração do

B
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As percentagens de ácidos graxos nos óleos influenciam diretamente as 

propriedades físicas, químicas e térmicas, como por exemplo, a estabilidade 

térmica e viscosidade. O óleo de pinhão manso possui menor quantidade de ácido 

linoléico, comparando com o de soja (49,0-51,2%) e algodão (48,0-50,0%), 

conforme a Tabela 2.1 (REZENDE et al., 2006) o que lhe confere maior estabilidade 

térmica e menor viscosidade. 

Atualmente, essa espécie não está sendo explorada comercialmente no 

Brasil, mas segundo (CARNIELLI, 2003) é uma planta oleaginosa viável para a 

obtenção do biodiesel, pois produz, no mínimo, duas toneladas de óleo por hectare, 

levando de três a quatro anos para atingir a idade produtiva, que pode se estender 

por 40 anos.  

Com a possibilidade do uso do óleo do pinhão manso para a produção do 

biodiesel, abrem-se amplas perspectivas para o crescimento das áreas de plantio 

com esta cultura no semi-árido nordestino, por ser uma espécie nativa, exigente 

em insolação e com forte resistência à seca. O cultivo é perene e precoce, porém só 

passa a ser econômico a partir do quarto ano de produção. A torta é rica em nutrientes, 

tem elevado teor de lignina, em média 14,25 % com relação ao peso da semente, 

substância química de natureza complexa e de difícil digestão até por ruminantes, tendo 

um polímero de fenilpropano, associado à celulose, constituinte básico das paredes 

celulares dos vegetais. Na atualidade, existem vários estudos em andamento em outros 

países do mundo, como China e Índia, visando outras aplicações do seu óleo, como 

fabricação de sabão, uma vez que não é comestível para humanos (BELTRÃO, 2006). 

2.5. Transesterificação por catálise básica 
 

Uma rota para transformar triacilglicerídeos em biodiesel é a 

transesterificação, ilustrada na reação da Figura 2.5, que envolve a reação destes 

com mono-álcool de cadeia curta em presença de um catalisador, dando origem a 

uma mistura de ésteres alquílicos e glicerol. Apesar da estequiometria geral da 

reação requerer três mols de mono-álcool para cada mol do triacilglicerídio, a 

reversibilidade da reação exige um excesso de álcool no meio reacional para 

promover um aumento no rendimento do mono-álcool. Sabe-se, ainda, que na 
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presença de água ocorre o deslocamento do equilíbrio para seus ácidos graxos e 

mono-álcool, o que favorece a formação de sais de ácidos graxos e 

consequentemente, a reação de saponificação. Dentre os vários tipos de 

catalisadores estudados para a reação de transesterificação, os mais tradicionais 

são as bases e ácidos de BrØnsted, sendo os principais exemplos os hidróxidos e 

alcóxidos de metais alcalinos e os ácidos sulfúrico, fosfórico, clorídrico e 

organossulfônicos. Os catalisadores básicos não iônicos como a trietilamina, 

piperidina e guanidinas, podem ser usados na transesterificação dos 

triacilglicerídeos, evitando a formação de subprodutos indesejáveis como a 

formação de sais dos ácidos graxos. 

A maior parte dos trabalhos descritos na literatura emprega catalisadores 

básicos, onde foram observados maiores rendimento e seletividade (DANTAS et al., 

2006). Estes catalisadores favorecem cineticamente a transesterificação, em 

relação aos catalisadores ácidos, requerendo menor razão molar óleo/álcool e 

podendo ser efetuada à temperatura ambiente. Outra vantagem é que a catálise 

básica se processa sob condições operacionais mais brandas, tornando o meio 

reacional menos corrosivo à superfície dos reatores. No entanto, apresenta como 

desvantagem a necessidade de um meio racional muito anidro para evitar a 

formação de emulsões e saponificação. Esses parâmetros tornam a 

transesterificação de óleos vegetais via catálise básica mais interessante nos 

processos industriais (SUAREZ et al, 2007).  

 

 

Figura 2.5: Reação geral de transesterificação do triacilglicerídeo. Sendo, R1, R2 e 
R3 as cadeias carbônicas dos ácidos graxos e R4 o grupo alquil do álcool. 
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A reciclagem de óleos vegetais, com os usados em frituras, apresenta altos 

índices de acidez, em virtude da grande quantidade de ácidos graxos livres, 

decorrente do processo oxidativo. Estes óleos, para serem submetidos a 

transesterificação alcalina, requerem um pré-tratamento para baixar a acidez, 

porque neutralizam o catalisador formando sabão e emulsão, prejudicando assim a 

separação dos ésteres da glicerina. Dessa forma, seria mais viável a utilização de 

catalisadores ácidos como, ácido sulfônico, ácido clorídrico e o ácido sulfúrico, que 

permitem a obtenção de elevados índices de rendimentos em ésteres alquílicos 

sem a necessidade de pré-tratamento. No entanto, a catálise ácida possui o 

inconveniente de exigir altas temperaturas, de requerer uma alta razão molar 

óleo/álcool, ser lenta e prolongar o tempo para a síntese (ABREU et al., 2004).  

Os catalisadores básicos mais eficientes para as reação de transesterificação 

são o KOH e o NaOH. A espécie quimicamente ativa é um alcóxido, conforme etapa 

1 da Figura 2.6, que é formado pela reação do álcool com a base formando 

conjuntamente água, que levará à reações secundárias de hidrólise e saponificação, 

comentado anteriormente. Por esta razão, melhores rendimentos são sempre 

encontrados quando são utilizados alcóxidos de sódio e potássio diretamente 

FREIRE, (2009), sendo preferível obtê-los a partir dos hidróxidos ao invés do sódio 

ou potássio metálicos (KAPILAN et al.,2009).  



 

 

Figura 2.6: Mecanismo da transesterificação alcalina (FREIRE, 2009).
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reduzido a menos de 1% em duas etapas: a primeira etapa foi realizada com razão 

0,60 m/m de metanol: óleo na presença de 1% m/m de H2SO4 como catalisador 

com 1 hora de reação, à 50°C. Após a reação, a mistura permaneceu em repouso 

por 2 horas para separação das fases. No segundo passo foi feito uma 

transesterificação alcalina, utilizando uma razão de 0,24 m/m de metanol: óleo e 

1,4% m/m de NaOH como catalisador para produzir o biodiesel a 65°C. Ao final do 

processo obteve-se 90% de ésteres metílicos de ácidos graxos em 2 h. 

TAPANES et al. (2008), em estudos teóricos e experimentais sobre a reação 

de transesterificação alcalina do óleo de pinhão manso, usaram 0,8% de etóxido de 

sódio, com razão molar óleo:álcool de 1:9 e temperatura reacional de 45 oC, 

durante 30 minutos. Sob essas condições, obtiveram uma conversão dos 

triacilglicerídeos de 93,14% usando etanol. Obteve-se neste trabalho um 

rendimento de 98,10 e 99,30%, a partir de 1,5% de etóxido de potássio e 1% de 

etóxido de sódio em uma razão molar óleo: álcool de 1:6, para os quais a 

transesterificação com o etóxido de potássio ocorreu à temperatura ambiente e 

com o etóxido de sódio a uma temperatura de 40 °C. Comparando tais resultados, 

pode se concluir que os rendimentos obtidos no presente trabalho foram 

superiores, mesmo utilizando uma razão molar óleo: álcool menor e temperaturas 

brandas. Analisando os resultados da literatura a transesterificação alcalina se 

apresenta eficiente com elevada conversão dos ésteres. 

2.6. Índice de acidez 
 

O estudo do índice de acidez tem a finalidade de quantificar os teores de 

ácidos graxos livres presentes em óleos, o que caracteriza a rancidez, isto é, 

decomposição dos glicerídeos devido ao aquecimento ou presença de luz. O índice 

de acidez é definido como a massa de hidróxido de potássio necessária para 

neutralizar os ácidos livres de 1,0 g de amostra. 

Índices elevados de acidez indicam estados de degradação, afetando a 

estabilidade térmica e oxidativa de óleos e combustível. 
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ACHTEN et al. (2008) estudando o óleo de JCL determinaram o índice de 

acidez do óleo e do biodiesel dessa oleaginosa variando entre 0,92 - 6,16 mg e 0,06 

- 0,5 mg de KOH, respectivamente. 

Em estudos recentes sobre estabilidade oxidativa, (BUAID et al., 2009) 

concluíram que a acidez das amostras analisadas, aumentam a medida que a 

amostra oxida, aumentando conseqüentemente a presença de peróxidos. 

2.7. Espectroscopia de absorção na região do 
infravermelho 

 

A espectroscopia na região do infravermelho médio é uma técnica que pode 

ser usada para o monitoramento da transesterificação de óleos vegetais com 

metanol (KNOTHE, 1999; KNOTHE, 2000) e etanol (ZAGONEL et al., 2004) 

indicando a taxa de conversão desta reação. Pode ser usada também para a 

quantificação de misturas de biodiesel em diesel (PIMENTEL et al., 2006), cujos 

estudos evidenciaram que o método é adequado e preciso para analisar misturas 

B2, bem como predizer o nível de biodiesel de diferentes óleos como: óleo de soja, 

mamona e usado em frituras. GUARIEIRO et al. (2008) propuseram método de 

quantificação do teor de biodiesel/diesel utilizando infravermelho numa faixa de 

0,5 -5,0 % de biodiesel adicionado ao diesel, apresentando linearidade de 99%. 

Este método foi também sensível para determinar a contaminação de óleo bruto ao 

invés do biodiesel no diesel, misturas ilegais. 

A sensibilidade da técnica esta relacionada às funções químicas distintas do 

diesel e do biodiesel, apresentando espectros com bandas bem específicas. O diesel 

por ser um hidrocarboneto apresenta quatro vibrações, as deformações axiais e 

angulares envolvendo as ligações C-H e C-C. As vibrações mais características 

ocorrem na região de 3000 a 2840 cm-1, correspondendo às deformações axiais C-

H. 

Os grupos metila geram duas bandas em 2962 cm-1 e outra em 2872 cm-1 

referentes aos νasCH3 e νsCH3. Enquanto as deformações do grupo metileno 

aparecem 2926 e 2853 cm-1 referentes às absorções νasCH2 e νsCH2, 

respectivamente (SILVERSTEIN et al., 2006). O biodiesel por ser constituído de 
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éster, possui duas bandas de absorção características, que são bastante intensas e 

têm origem nas deformações axiais de C=O e C-O. As deformações C=O aparecem 

com duas absorções entre 1750 e 1735 cm-1 . Além das bandas C=O e C-O, o éster 

(biodiesel) apresenta νC-H(sp3) e νC-H(sp2), νC=C e δCH2. 

2.8. Comportamento reológico 

Dentre as propriedades dos líquidos importantes para uso como 

combustível, a viscosidade é a propriedade física que depende diretamente da 

estrutura molecular, tais como o comprimento da cadeia carbônica e o número de 

ligações duplas. É definida como sendo a medida da resistência interna ao 

escoamento de um líquido, a uma determinada temperatura. A viscosidade elevada 

é uma característica intrínseca dos óleos vegetais, que se reflete nas propriedades 

do biodiesel correspondente, esta influência é importante no mecanismo de 

atomização do jato de combustível, ou seja, no funcionamento do sistema de 

injeção, refletindo, portanto, no processo de combustão, de cuja eficiência 

dependerá a potência máxima desenvolvida pelo motor. Faz-se necessário um 

estudo desta propriedade para que o uso do biodiesel com combustível possa 

substituir ou partilhar o óleo diesel. 

Segundo CONCEIÇÃO et al. (2007), o comportamento reológico é um fator 

relevante no estudo de óleos e biodiesel, uma vez que a reologia está diretamente 

relacionada com a viscosidade, plasticidade, elasticidade, e o fluxo de matéria, ou 

seja, é constituída pela mudança na estrutura e fluxo das substâncias, relacionados 

com estas propriedades. Os fluidos verdadeiros apresentam uma resistência ao 

escoamento ou deformação, resultante da viscosidade do material. A viscosidade 

dos líquidos está diretamente relacionada às forças de coesão entre as moléculas, 

como as força de Van der Waals e as ligações de hidrogênios. 

A viscosidade de um fluido exerce um papel importante no bombeamento e 

fluidez do combustível dentro de um motor. Geralmente, éster etílico (EE) e éster 

metílico (EM) apresentam um comportamento Newtoniano em temperaturas 

operacionais típicas. No entanto, EM obtidos a partir de óleo de soja apresenta um 

comportamento pseudoplástico quando as temperaturas atingem valores 

inferiores a 5 °C, apresentando alta viscosidade. Esta alta viscosidade em baixas 
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temperaturas é atribuída à formação de micro-cristais, os quais causam sérios 

problemas em linhas de combustível no motor e filtros (RODRIGUES e CARDOSO, 

2006). Para SHU et al. (2007) a viscosidade de óleos e biodiesel aumenta com 

comprimento da cadeia e decresce com o aumento das insaturações. As 

propriedades de fluidez de óleos variam mudando a temperatura. Um modelo geral 

utilizado para caracterizar a reologia de um fluido é dado pela equação (2.1) 

(GOODRUM et al., 2003): 

 

                             � = �����,                                                                 (2.1) 

 

Onde � representa a viscosidade dinâmica, a uma dada temperatura e � é o 

gradiente de cisalhamento por determinada distância. Um valor de � é inferior à 

unidade indica um comportamento pseudoplástico, se � é superior à unidade 

sugere comportamento dilatante. Um fluido Newtoniano apresenta valor de � igual 

a um. Isto indica que a viscosidade permanece constante para diferentes taxas de 

cisalhamento. O parâmetro K é o coeficiente de consistência e seu valor é 

proporcional à viscosidade do fluido. Como a viscosidade é uma função da 

temperatura os valores de K e � pode mudar com a temperatura. Portanto, K e � 

são determinados experimentalmente a partir de taxa de cisalhamento e 

viscosidade dados (GOODRUM et al., 2003). 

Outro parâmetro importante e útil a ser considerado é a viscosidade 

cinemática, pois engloba duas propriedades importantes do fluido: a viscosidade 

dinâmica e a densidade. A primeira define a resistência de um fluido em escoar e a 

segunda o potencial piezométrico de escoamento (MACHADO, 2002). 

A norma ASTM D 445 conceitua viscosidade cinemática como sendo a 

medida do escoamento espontâneo do liquido em uma coluna piezométrica, 

medindo diretamente o tempo de escoamento através de um tubo cilíndrico, cujas 

dimensões são conhecidas. Em seguida, a viscosidade cinemática é calculada 

multiplicando o tempo (s) por um fator constante. 

KRISNANGKURA et al. (2006) propuseram um modelo termodinâmico para 

determinar a viscosidade cinemática de ésteres metílicos de ácido graxo saturado 

de comprimento de cadeias variado e comparou os resultados obtidos com os 



 

22 

 

dados encontrados na literatura (Tabela 2.2). Diante dos resultados ele concluiu 

que o método proposto pode ser usado para determinar a viscosidade desses 

ésteres, mas em um limite estreito de temperatura (20-80°C) e que a vantagem do 

método proposto é que ele pode ser diretamente relacionado com os parâmetros 

básicos. 

 

Tabela 2.2: Comparação entre viscosidades preditas com as encontradas na 
literatura, citada por KRISNANGKURA et al., 2006. 

Ésteres Metílicos de 

 ácidos graxos 

Palma Soja Canola Babaçu Amendoim 

Viscosidade estimada (cSt) 4,411 4,005 4,229 2,746 4,285 

Viscosidade * (cSt)** 4,224 3,835 4,059 2,529 4,129 

* valores da literatura; ** (cSt) = cP/o,85 ( assumindo que a densidade para todos os ésteres = 0,85 g.cm-1) 

 
AGARWAL e AGARWAL (2007), analisaram o efeito da redução da 

viscosidade do óleo de JCL pelo aumento da temperatura do combustível 

(utilizando calor residual dos gases de escape) e, desse modo, eliminando os 

efeitos característicos das emissões de combustão do motor. Também foram 

realizados experimentos utilizando diferentes misturas de óleo de Jatropha com 

óleo diesel mineral para estudar o efeito da redução da viscosidade das misturas, 

desempenho e emissões do motor diesel. Ele concluiu que a viscosidade do óleo e 

do biodiesel da JCL diminui com o aumento da temperatura, além disso, suas 

viscosidades diminuem quando misturados ao diesel mineral. Entretanto, a 

viscosidade do diesel não sofre influência com o aumento de temperatura. De 

acordo com esse pesquisador a viscosidade do óleo de JCL é de 35,98 cSt à 40º C, 

ou seja, próximo à dos outros óleos vegetais. 

2.9. Propriedades de fluxo em baixas temperaturas 
 

A viabilidade comercial do uso do biodiesel depende do seu comportamento 

em baixas temperaturas, para sua utilização em climas temperados. Em virtude das 

características da sua composição química, pode formar cristais devido à 

nucleação de parafinas de alta massa molecular a baixa temperatura, causando 
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problemas de ignição na hora da partida do motor (KNOTE et al., 2006). A 

tendência de um combustível se solidificar a baixas temperaturas, pode ser 

quantificada por parâmetros como, ponto de névoa, ponto de fluidez e ponto de 

entupimento. 

O ponto de névoa é definido como sendo a temperatura na qual os cristais 

formados tornam-se visíveis a olho nu (diâmetro ≥ 0.5 μ m), pois cristais com esse 

diâmetro formam uma suspensão túrbida. Em temperaturas abaixo do ponto de 

névoa, grandes aglomerados de cristais são formados, o que restringe ou impede o 

fluxo do combustível nas tubulações e filtros. Portanto, o ponto de fluidez é 

definido pela temperatura nas quais aglomerados de cristais estão suficientemente 

disseminados a ponto de impedir o escoamento livre do combustível. Apesar das 

temperaturas que correspondem ao ponto de névoa e ponto de fluidez ser 

importantes, estas não são confiáveis do ponto de vista de operabilidade limite de 

um combustível. Para predizer a temperatura limite em que um combustível pode 

ser utilizado, ou seja, a temperatura mais baixa na qual um combustível flui sem 

restrições são empregados testes como fluxo em baixas temperaturas (América do 

Norte) e ponto de entupimento de filtro a frio (África, Europa, Ásia e América do 

Sul) (KNOTHE, 2005). 

LANG et al.(2001), relataram valores de ponto de névoa e ponto de fluidez 

para outros óleos e respectivo biodiesel,Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3: Ponto de névoa e ponto de fluidez dos óleos vegetais e biodieseis de 
Linhaça, Canola e Girassol (Fonte: LANG et al., 2001) 

Amostras Ponto de névoa (°C) Ponto de fluidez(°C) 
Óleo Biodiesel Óleo Biodiesel 

Linhaça -2 0 -6 -9 
Canola -1 1 -6 -9 
Girassol -1 1 -5 -8 

 

Valores de ponto de névoa e fluidez de vários tipos de óleos são 

apresentados na literatura; (CHHETRY et al., 2008) encontraram valos de -1 ºC e -

16 °C para ponto de névoa e fluidez, respectivamente, do óleo de fritura, (ACHTEN 

et al., 2008) relatam valores de 2°C e -3°C como ponto de névoa e fluidez, 

respectivamente, para o óleo de pinhão manso, enquanto (AGARWAL e AGARWAL, 
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2007) encontraram 9°C e 4°C para o ponto de névoa e fluidez para o óleo da 

mesma oleaginosa. Esses resultados confirmam que estas propriedades estão 

relacionadas com a composição de ácidos graxos dos óleos e biodieseis, uma vez 

que os valores apresentados foram bem diferentes. 

2.10. Estabilidade à oxidação do biodiesel 
 

O uso de biodiesel como combustível tem seu principal inconveniente à sua 

suscetibilidade à oxidação. Difundir seu uso como combustível alternativo depende 

do desenvolvimento de tecnologias que aumentem sua resistência à oxidação 

durante o tempo de estocagem. Dependendo da matéria prima utilizada e do 

processo de produção, esta poderá ter concentrações distintas de ésteres de ácidos 

graxos com cadeias carbônicas com múltiplas insaturações, ácidos graxos livres e 

outros compostos contaminantes (metais). No entanto no processo de oxidação os 

compostos insaturados são significativamente mais susceptíveis à oxidação que os 

saturados. Essa tendência a oxidação cresce à medida que aumenta o grau de 

insaturação. O perfil de ácidos graxos dos óleos e gorduras favorece o 

desenvolvimento da rancidez oxidativa devido à quantidade de ácidos graxos 

insaturados, principalmente os ácidos oléico (C 18:1), linoléico (C 18:2) e 

linolênico (C 18:3). Uma forma simples de avaliar este parâmetro é dado pelo 

índice de oxidação dada pela equação (2.2) por (WAYNICK, 2005). 

 

Í	
�� 
 ���
�çã� =
[�,���% ��é��� ! �% �����é��� ! ��% �����ê���� ]

���
   (2.2) 

 

A influência da temperatura, da luz e a presença de oxigênio interferem nos 

processos químicos chamados de auto-oxidação e de foto-oxidação. Já nos 

processos bioquímicos, a interferência ocorre devido à umidade, à atividade 

enzimática e a presença de microorganismos (ANTONASSI, 2001). 
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2.10.1. Hidrólise 
 

A hidrólise do biodiesel leva a formação de ácidos graxos livres, devido ao 

calor, a presença de umidade ou ainda catalisada pela presença de enzimas 

lipolíticas. Os hidroperóxidos formados estão diretamente relacionados com 

ésteres poliinsaturados, que na presença de traços de oxigênio e calor, 

transformam hidroperóxidos termolábeis em radicais alcoxil. Outro fator 

importante é a presença de mono e diglicerídeos, intermediários da reação de 

transesterificação, ou o glicerol que podem influenciar na diminuição do 

rendimento da reação devido a capacidade de emulsificar em presença de água 

(MINAMI e SAKA, 2006). 

2.10.2. Oxidação enzimática 
 

Na oxidação por via enzimática a ação das enzimas lipoxigenases que atuam 

sobre os ácidos graxos poliinsaturados, catalisam a adição de oxigênio à cadeia 

hidrocarbônica poliinsaturada. O resultado é a formação de peróxidos e 

hidroperóxidos com duplas ligações conjugadas, que podem envolver-se em 

diferentes reações degradativas (ANTONASSI, 2001). 

2.10.3. Foto-oxidação 
 

Um dos mecanismos mais importantes de degradação é o da foto-oxidação 

de gorduras insaturadas. Este mecanismo independe da formação de radicais 

livres e da pressão de oxigênio, mas depende da presença de fotosensibilizadores 

(pigmentos naturais e metais como Cu e Fe), que absorvem a energia luminosa de 

comprimento de onda na faixa do visível e a transferem para o oxigênio levando a 

formação de peróxido. Sua principal contribuição está na mudança da configuração 

da insaturação de cis para trans (Figura 2.7). O oxigênio singlete reage diretamente 

com as ligações duplas por adição, formando hidroperóxidos conjugados e não 

conjugados diferentes dos que se observam na ausência de luz e de 
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sensibilizadores, e que por degradação posterior originam aldeídos, alcoóis e 

hidrocarbonetos (Figura 2.7). 

A forma mais importante de geração de oxigênio singleto é a exposição à luz 

na presença de um fotosencibilizador. Clorofilas e compostos heme contendo ferro 

são fotos sensibilizadores que ocorrem naturalmente em óleos vegetais. A 

estrutura básica destas moléculas é um anel porfirínico coordenado a um átomo 

central de magnésio (clorofila) e de ferro (composto heme). Estes compostos 

absorvem luz na região UV próximo e do visível, transferindo a energia para o 

oxigênio tripleto (3O2), tornando-o 1500 vezes mais reativo na forma de (1O2) 

(MELO et al., 2002). 

2.10.4. Auto-oxidação 
 

A auto-oxidação é um processo bastante complexo que envolve uma série 

de reações radiculares. Estas transformações resultam em aldeídos, cetonas, 

ácidos, alcoóis, responsáveis pelas características sensoriais e físico-químicas 

associadas ao processo (SANTOS et al., 2004).A reação de oxidação pode ser 

definida como o processo de adição de oxigênio ou remoção de hidrogênio ou 

elétrons. A Figura 2.8 mostra uma seqüência de reações inter-relacionadas para 

explicar o processo de auto-oxidação dos lipídeos.  

 

Figura 2.7: Alterações oxidativas de óleos vegetais insaturados – Fonte: ARAUJO, 
(1999) modificado. 



 

 

 

Figura 2.8: Esquema da auto
grupo alquil. (Fonte: RODRIGUES FILHO, 2009)

.8: Esquema da auto-oxidação do linoleato de alquila, R representa um 
grupo alquil. (Fonte: RODRIGUES FILHO, 2009) 
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R representa um 
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Como pode ser observada, a auto-oxidação está associada à reação do 

oxigênio com ácidos graxos insaturados e ocorre em três etapas: 

Iniciação – formam-se os radicais livres, com um baixo consumo de 

oxigênio e baixa formação de peróxido. A formação do radical livre (R•) se dá pela 

supressão de um átomo de hidrogênio do carbono alílico do ácido graxo 

insaturado. A formação dos primeiros radicais livres pode ser explicada pela ação 

da luz sobre o grupo alílico, pela presença de cátions de metais com Fe, Cu, Cr e 

pelo ataque do oxigênio singleto (¹O2) diretamente a dupla ligação (BOBBIO e 

BOBBIO, 2001).  

Propagação – A quantidade de peróxidos e de seus produtos de 

decomposição aumenta rapidamente nesta fase. Esta é a etapa mais importante do 

processo (BOBBIO e BOBBIO, 2001). Os radicais livres formados atuam como 

propagadores da reação, resultando em um processo autocatalítico (OZAWA e 

GONÇALVES, 2006). 

Término – Os dois radicais combinam-se, com a formação de produtos 

estáveis (produtos secundários de oxidação) gerando aldeídos, ácidos e outros 

compostos oxigenados como produtos do processo de oxidação em cadeia obtidos 

por cisão e rearranjo dos peróxidos (epóxidos, compostos voláteis e não voláteis). 

As duplas ligações também podem ser orientadas a reações de polimerização que 

levam aos produtos de maior massa molar e, eventualmente, a um aumento da 

viscosidade do combustível. Isto pode ocasionar a formação de espécies insolúveis 

que poderão entupir linhas e bombas de combustíveis (BOBBIO E BOBBIO, 2001) 

Entretanto, os processos oxidativos podem ser minimizados com a adição 

de substâncias antioxidantes, uma vez que esses são capazes de bloquear a 

iniciação e propagação de radicais livres, impedindo ou minimizando a formação 

de compostos como peróxidos, aldeídos, cetonas, dímeros e polímeros, que são 

produtos formados por termo-oxidação de óleos e gorduras. Cada biodiesel possui 

estabilidade oxidativa com comportamento diferente, pois esta propriedade está 

relacionada à composição de ácidos graxos ricos em insaturações, os quais 

possuem menor estabilidade oxidativa. 
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2.11. Métodos de determinação da estabilidade 
oxidativa 

 

Com a perspectiva de produção de biodiesel em larga escala e 

consequentemente a necessidade de estocagem, grande atenção tem sido dada aos 

efeitos da oxidação causada pelo contato do biocombustível com o ar ambiente 

(auto-oxidação), que reduz sua qualidade durante o armazenamento. Manter a 

qualidade do biodiesel e suas misturas com combustíveis destilados do petróleo 

durante o período de estocagem é consenso entre produtores, fornecedores e 

usuários. 

A estabilidade de estocagem de um combustível líquido é definida pela sua 

relativa resistência a mudanças físicas e químicas ocorridas devido à interação 

com o meio ambiente. A estabilidade depende da interação com compostos 

sulfurosos, nitrogenados, dienos e oxigênio, que pode levar à formação de 

sedimentos e alteração de cor, dependendo do tipo e quantidade de materiais 

instáveis presentes. A pureza do combustível com relação à presença de água, 

partículas sólidas, produtos de degradação do mesmo e de microorganismo 

também influencia sua estabilidade (WESTBROOK, 2003). 

Dentre os parâmetros físico-químicos que o biodiesel brasileiro deve 

apresentar, independente da matéria-prima utilizada em seu feitio, a Agência 

Nacional do Petróleo, na Resolução ANP 07 de 20/03/2008, estabelece a 

determinação da Estabilidade Oxidativa, tida como a resistência de um óleo à 

oxidação sob algumas condições definidas, segundo metodologia EN 14112, que 

para o biodiesel B100 deve ser de 6 horas a 110°C. 

Para avaliar a suscetibilidade à oxidação de um óleo ou gordura, estes são 

submetidos a teste de oxidação acelerada, sob condições padronizadas e um ponto 

final é escolhido, no qual são mensurados os sinais de deterioração oxidativa. Esses 

métodos acelerados têm por fim estimar a vida de prateleira de óleos e gorduras, 

pois o acompanhamento da oxidação ao longo do armazenamento é lento e pode 

consumir grande quantidade de reagentes. 
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Para acelerar a oxidação, promove-se, a adição de metais, o aumento da 

pressão de oxigênio, a estocagem sob luz, a agitação ou a elevação de temperatura, 

sendo esse último parâmetro o mais utilizado e eficiente. Enquanto o teste é 

aplicado são monitoradas as alterações ocorridas com análises de: índice de 

peróxidos, análise sensorial, determinação de dienos conjugados, valor de 

carbonila, análise de voláteis, entre outras. A partir destes resultados obtém-se 

como parâmetro o período de indução que é definido como o tempo para se atingir 

nível de rancidez detectável ou surpreendente mudança na taxa de oxidação [Mc 

CORMICK, 2007] 

O período de indução chamado também de índice de estabilidade oxidativa 

é um parâmetro comparativo muito utilizado para controle de qualidade de ácidos 

graxos, usado para se avaliar diferentes tipos de óleos para fritura, acompanhar 

alterações na composição química em ácidos graxos e avaliar a eficiência de adição 

de antioxidantes, entre outros. Quanto maior o teor de insaturações de uma 

amostra, menor será sua estabilidade oxidativa (SIMON et al., 2000; RUDNIK et al., 

2001 e VELASCO et al., 2004). 

A Termogravimetria (TG) é amplamente utilizada para verificar a 

estabilidade térmica de um material e sua propensão à oxidação. A 

Termogravimetria é o resultado de uma transformação física (sublimação, 

evaporação, condensação) ou química (degradação) em função do tempo ou da 

temperatura. Ao sofrer aquecimento contínuo e sob atmosfera controlada, perde 

massa, sob forma de produtos voláteis que ilustrada pela curva de decomposição 

térmica (curva TG) (LUCAS et al, 2001). Dentre as inúmeras aplicações da 

Termogravimetria são destacadas algumas mais importantes para avaliação de 

biocombustíveis: degradação térmica oxidativa de substâncias poliméricas; 

decomposição térmica ou pirólise de materiais orgânicos, inorgânicos e biológicos; 

destilação e evaporação de líquidos; determinação da umidade, volatilidade e 

composição de cinzas e estudo da cinética das reações envolvendo espécies 

voláteis.  

A Termogravimetria Derivada (DTG) é a derivada da variação de massa  em 

relação ao tempo ou temperatura da curva TG. Esta técnica é capaz de auxiliar na 
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visualização e esclarecimentos de eventos que ocorrem na curva TG. A área dos 

picos da curva DTG é proporcional ao total de massa perdida pela amostra, além de 

possibilitar a determinação da temperatura de pico, e a temperatura inicial e final 

do processo (SILVEIRA et al, 2005). 

Os métodos de estufa e Active Oxygen Method (AOM) têm sido bastante 

utilizados na determinação da estabilidade oxidativa, apesar do alto consumo de 

reagente e longo tempo de análise, o que vem sendo contornado com a 

automatização da mensuração da medida de absorção de oxigênio ou da formação 

de voláteis de oxidação.  

No aparelho Rancimat®, o fluxo de ar passa pelo óleo (em temperatura 

entre 100 e 140 oC), arrastando os ácidos carboxílicos voláteis gerados que são 

borbulhados em água deionizada, aumentando a condutividade elétrica desta. Os 

compostos voláteis produzidos na oxidação de diversos óleos são principalmente, 

o ácido fórmico e em menor concentração o ácido acético, capróico, propiônico, 

butírico e valérico, dependendo do tipo de amostra analisada (Tabela 2.4). 

Tabela 2.4: Tipos de óleo e os respectivos produtos de oxidação. Fonte: MAN e 
MAB,1987. 

Tipo de óleo/Gordura Ácidos presentes 

Girassol Fórmico, capróico 

Canola Fórmico , acético 

Oliva Trioleína 

Amendoim, Fórmico, acético, capróico 

Soja Fórmico, acético, capróico 

Milho Fórmico, acético, capróico 

Sebo Fórmico, acético, capróico 

Manteiga Fórmico, acético, capróico, butírico, valérico, propiônico. 

 

Segundo a Resolução n°07 de 20/03/2008 da ANP, a norma para determinar 

a estabilidade oxidativa de biodiesel é a EN 14112. A determinação deve ser 

realizada com 3,0 g de amostra, à temperatura constante de 110 °C, em atmosfera 

de oxigênio puro com vazão de 10 L.h-1, no Rancimat®. O período de indução é 

encontrado quando ocorre um súbito aumento na concentração dos produtos de 
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degradação formados, que é registrado pelo equipamento. O início do período de 

indução de amostras de biodiesel deve ser de pelo menos 6 horas (EUROPEAN 

STANDARD, 2003). 

Análogo ao Rancimat® encontra-se disponível no mercado, atualmente, o 

equipamento Omnium Oxidative Stability Instrument, Omnium Inc. (OSI) que 

opera com o mesmo princípio e avalia a estabilidade oxidativa através da medida 

do aumento de condutividade elétrica. O software desse equipamento converte os 

dados do índice de estabilidade oxidativa de uma temperatura para outra e, seus 

resultados a 97,8 °C para o correspondente no método AOM. 

Vários estudos vêm sendo conduzidos com o intuito de obter o período de 

indução (PI) de óleos/gorduras e de biodiesel por análise térmica. Estes estudos 

estão focados na utilização de dados de Calorimetria Diferencial Exploratória 

(DSC) e Análise Térmica Diferencial (DTA) para determinar o PI das amostras, já 

que a oxidação é um processo exotérmico, sendo notado como um pico súbito nas 

curvas DSC.  

VELASCO et al.(2004), comparou o Rancimat® e o DSC no estudo da 

estabilidade oxidativa de óleos vegetais, concluindo que os períodos de indução 

determinados a partir da análise térmica são menores que aqueles obtidos pelo 

Rancimat®. Os autores sugeriram que as diferenças podem ser atribuídas a uma 

maior razão entre a superfície de contato da amostra com a atmosfera/volume de 

ar empregado.  

O tempo de indução oxidativa (OIT) também é determinado por 

Calorimetria Exploratória Diferencial Pressurizada (PDSC), podendo a mesma 

funcionar no modo isotermal ou dinâmico, sendo o modo isotermal o mais 

utilizado na determinação do OIT. Neste caso, a amostra passa por uma variação de 

temperatura, a partir da temperatura ambiente até uma isotermal fixa (to), onde se 

inicia a análise, e todo esse processo ocorre sob atmosfera de oxigênio ou ar, a uma 

pressão constante. Através do tempo decorrido do início da análise (to) até a 

temperatura onset, é determinado o OIT [KODALI, 2005] 
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O PetroOXY é um novo método que tem sido estudado para avaliar a 

estabilidade oxidativa de combustíveis líquidos. Este método tem a vantagem de 

apresentar boa reprodutibilidade nos resultados, menor tempo de análise quando 

comparado ao método Rancimat®. O PetroOXY tem de 2 a 5 vezes melhor  

reprodutibilidade que o Rancimat®. O tempo de teste para indicar a oxidação no 

PetroOXY, normalmente é de 50 minutos. Isto é uma redução drástica no tempo de 

teste em comparação aos métodos convencionais que são Rancinmat® e ASTM D 

525 (PETROTEST INSTRUMENTS). 

O biodiesel aditivado aumenta de sobre maneira o período de indução e 

garante que a amostra atenda à especificação para estabilidade à oxidação por no 

mínimo seis meses. A aditivação excessiva, que promovem períodos de indução 

superiores a 20 horas, não tem significado e podem apresentar um efeito negativo 

sobre outros parâmetros. A necessidade de um armazenamento correto, e de 

soluções logísticas para evitar o contato com o ar foi recomendada para toda a 

extensão do ciclo de vida do biodiesel (Galvão, 2007). A manutenção da qualidade 

do biodiesel é necessária para difundir seu uso como combustível alternativo, que 

depende do desenvolvimento de tecnologias que aumentem sua resistência à 

oxidação durante longos tempos de estocagem. 
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3. Procedimento Experimental 
 

3.1. Reagentes e solventes 
 

As sementes de pinhão manso foram obtidas de plantas nativas da região de Eliseu 

Martins no Piauí, colhidas após período chuvoso. 

O óleo diesel puro foi fornecido pela Distribuidora Esso (COSAN) localizada em 

Cabedelo na Paraíba. 

Diclorometano grau PA adquirido da Labsynth foi utilizado sem qualquer 

tratamento na preparação das soluções para as análises UV-VIS. 

Hexano grau HPLC adquirido de Carlo Erba Reagenti. 

Hexano grau PA com 99,9% de pureza foi adquirida da VETEC. 

Clorofórmio deuterado CHLOROFOM-D (D 99%) CIL – Cambridge Isotope 

Laboratories, Inc. 

Clorofórmio grau PA com 99,8% de pureza foi adquirido da VETEC. 

Tetracloreto de carbono grau PA com 99,9% foi adquirido da ALDRICH®. 

Éter etílico grau PA com 99,9% de pureza foi adquirida da VETEC. 

Álcool etílico grau PA com 99,8% de pureza foi adquirido da VETEC. 

Hidróxido de sódio grau PA com 97,0% de pureza foi adquirido da VETEC. 

Hidróxido de potássio grau PA com 85,0% de pureza foi adquirido da VETEC. 

Sulfato de sódio anidro grau PA com 99,0% de pureza foi adquirido da VETEC. 

Ácido fosfórico grau PA com 85% de pureza, densidade 1,71 Kg/L foi adquirido da 

VETEC 

Ácido acético glacial grau PA com 99,7% de pureza, densidade 1,15 Kg/L foi 

adquirido da VETEC. 

 



 

 

3.2. Extração do 
 

O óleo de JCL foi obtido a partir de sementes se

Fluxograma 3.1, divididas em amostras de 1,3 K

para facilitar o cálculo do rendimento. As amostras foram divididas, uma parte com 

sementes intactas (com casca) e outras de sementes descasca

de submetê-las aos processos de extração mecânico e químico, as amostras das 

sementes foram levadas a estufa a 

constante. 

Fluxograma 3.1: Processo de obtenção de óleo de pinhão manso.

 

Extração do óleo de pinhão manso 

foi obtido a partir de sementes secas, de acordo com o 

divididas em amostras de 1,3 Kg cada, realizadas em triplicata 

para facilitar o cálculo do rendimento. As amostras foram divididas, uma parte com 

sementes intactas (com casca) e outras de sementes descascadas (albúmen). Antes 

aos processos de extração mecânico e químico, as amostras das 

sementes foram levadas a estufa a uma temperatura de 105°C até atingir peso 

3.1: Processo de obtenção de óleo de pinhão manso.
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de acordo com o 

g cada, realizadas em triplicata 

para facilitar o cálculo do rendimento. As amostras foram divididas, uma parte com 

das (albúmen). Antes 

aos processos de extração mecânico e químico, as amostras das 

temperatura de 105°C até atingir peso 

3.1: Processo de obtenção de óleo de pinhão manso. 
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3.3. Extração mecânica 
 

Todas as amostras foram submetidas, separadamente, à prensagem em uma 

prensa hidráulica sob 30 toneladas, por um período de 4 horas, tanto as sementes 

intactas como o albúmen. Em seguida, a torta obtida foi submetida a extração 

química e o óleo extraído foi filtrado à pressão reduzida, degomado e neutralizado, 

usando métodos adaptados de ACHTEN et. al .(2008). 

3.4. Extração química 
 

Para determinação do teor de óleo por extração química foi utilizado o 

processo de lixiviação usando Söxhlet, tendo como solvente o hexano. As extrações 

foram realizadas em triplicata contendo 70g cada, umas contendo albúmen 

triturado, outras tortas provenientes da extração mecânica, permanecendo em 

contato com solvente por um período de 3 horas a temperatura de 60°C. Em 

seguida as amostras foram levadas à rota-evaporador para recuperação do 

solvente ACHTEN et. al.(2008).  

3.5. Degomagem 
 

Na degomagem, o óleo bruto filtrado foi submetido a aquecimento até 

atingir 80°C, em seguida foram adicionados H3PO4 (85%) e água destilada aquecida 

a 45ºC em quantidade correspondente a 1% e 3%, respectivamente, da massa do 

óleo. A mistura foi submetida à agitação 1000 rpm por 30 minutos. Em seguida, o 

óleo foi centrifugado a 5000 rpm por 20 minutos, para separação de fosfatos, 

carboidratos, proteínas, entre outras impurezas. Em seguida o sobrenadante foi 

levado a um funil de separação, no qual permaneceu em repouso por 30 minutos 

para separação de fases, sendo descartada a fase inferior. O óleo obtido foi 

submetido á secagem com Na2SO4 anidro por 15 horas, filtrado à pressão reduzida, 

levado a estufa à 105ºC por 30 minutos e submetido ao teste de acidez.  
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3.6. Neutralização 
 

O processo de neutralização foi utilizado devido o óleo apresentar índice de 

acidez superior a 1,0 mg.KOH/g. Ao óleo degomado foi adicionado (4% m/m) de 

solução de NaOH 20%  sob agitação constante a 1000 rpm, por 30 minutos. Em 

seguida aquecido a 70°C, para quebrar a emulsão formada. Posteriormente, o óleo 

neutralizado foi filtrado à pressão reduzida para separar as fases óleo-sabão 

(borra) e lavado com água aquecida a 50°C. Por fim, o óleo foi submetido à 

secagem com Na2SO4 anidro por 15 horas e levado a estufa à 105ºC por 15 minutos 

para retirada da água residual. 

3.7. Índice de acidez 
 

A determinação do índice de acidez foi realizada em triplicata com 2,0 g de 

óleo em cada erlenmeyer de 250 mL, aos quais foram adicionadas 25 mL de 

solução éter-álcool na proporção 2:1, previamente neutralizada com solução 0,1 

mol/L de NaOH. Em seguida, foram adicionadas duas gotas de fenolftaleína e 

tituladas com solução 0,1 mol/L de NaOH até completa neutralização (ACHTEN et 

al., 2008). 

O índice de acidez é obtido através da equação (4.1): 

                                  IA=
$ % & % ',(� 

)
                                              (3.1) 

Onde, IA = índice de acidez;  V = volume (mL) da solução de NaOH gasto na 

titulação; f = concentração da solução de NaOH, 5,61 = fator de correção da solução 

de NaOH; P = massa em g da amostra. 

3.8. Cromatografia do óleo de pinhão manso 
 

Inicialmente, a amostra do óleo foi transesterificado com metanol por 

catálise básica realizada segundo uma adaptação do método descrito por 
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(CHRISTIE, 1989). Posteriormente, foram preparadas soluções e calculadas as 

concentrações segundo as curvas de calibração de padrões analíticos dos ésteres. 

Para as análises cromatográficas foi empregado um cromatógrafo a gás (GC 

17 –A) da Shimadzu, equipado com um detector de ionização de chama (FID) a 

300°C e um sistema de injeção “split” a 280°C em uma razão de 1:30 para volume 

de injeção de 1L. O nitrogênio foi usado como gás  auxiliar e hidrogênio como gás 

de arraste a uma velocidade linear média de 35 cm.s-1 . A coluna empregada foi LM-

100 (100% polietileno glicol) com dimensões 25m x 0,25 mmi.d. x 0,25 µm. A 

temperatura inicial da coluna permaneceu à 40°C por 3 minutos, em seguida fez-se 

uma rampa de aquecimento de 30°C/minuto até 190°C com duração de 22 

minutos. 

3.9. Síntese do biodiesel 
 

Para a obtenção do biodiesel etílico de pinhão manso foi utilizado processo 

de transesterificação alcalina usando o KOH na proporção molar 1: 6: 0,21 (óleo: 

etanol: KOH). Expressando essa razão molar em massa, significa que para cada 

100g de óleo foi usado 29,6 g de etanol anidro P.A. e 1,5g de KOH. O etóxido de 

potássio foi preparado previamente, dissolvendo completamente a massa de 

hidróxido no etanol anidro, em seguida deixado em repouso sob refrigeração e ao 

abrigo da luz por 24 horas, para que fosse obtida uma quantidade máxima de 

etóxido e consequentemente melhor rendimento da síntese segundo (FREIRE, 

2009).  

A transesterificação foi realizada adicionando o etóxido de potássio ao óleo 

sob agitação constante, à temperatura ambiente, observada máxima conversão em 

20 minutos. Em seguida, a mistura reacional foi colocada em um funil de separação 

para obtenção das fases biodiesel/glicerina. Após a separação das fases, o biodiesel 

foi submetido à lavagem com água destilada a temperatura ambiente, e aquecido a 

45°C intercaladamente, até a completa remoção de sais de ácidos graxos, glicerina 

residual e hidróxido de potássio. Após a lavagem, o biodiesel foi submetido à 



 

 

secagem com Na2SO4 anidro por 15 horas e levado a estufa à 105°C por 15 

minutos, para retirada da umidade.

Fluxograma 3.2: Processo de produção de biodiesel de pinhão manso
misturas B5, B10 e B20. 

3.10. Preparação das m
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anidro por 15 horas e levado a estufa à 105°C por 15 

para retirada da umidade. 

3.2: Processo de produção de biodiesel de pinhão manso

Preparação das misturas B5, B10 e B20

As misturas biodiesel/diesel B05, B10 e B20 foram preparadas usando a 

relação em % m/m, tendo em vista as diferenças de densidade e viscosidade 

diesel, que dificulta a preparação por v/v. Foi usado o diesel puro, 

filtrado, pesado em balança semi-analítica com precisão de 0,001g e o biodiesel de 

pinhão manso recém preparado, isento de umidade. Visando a necessidade de 

foram preparados 700,00g de cada mistura, 

massa descrita na Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Composição das

3.11. Procedimento de 
suas misturas

 

O biodiesel etílico de pinhão manso (B100) e 

foram caracterizados e em seguida foram armazenados por um período de 180 

dias, durante os quais se deu início ao acompanhamento do processo de oxidação. 

O estudo iniciou-se com 4

o armazenamento foram confeccionados em aço inoxidável, com capacidade de 

700 mL. As amostras foram expostas às variações climáticas do meio ambiente, 

entre os meses de dezembro de 2009 a maio de 2010, na cidade de João Pessoa 

PB. As amostras foram coletadas a cada 30

calorimetria exploratória 

espectroscopia de absorção UV

entupimento de filtro a frio, 
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A determinação do Índice de peróxido (

oxigênio reativo em termos de miliequivalentes de oxigênio por 1 Kg de óleo ou 
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de ácido acético: clorofórmio
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Procedimento de armazenagem do biodiesel e 
isturas 

O biodiesel etílico de pinhão manso (B100) e suas misturas B05, B10 e B20 

foram caracterizados e em seguida foram armazenados por um período de 180 

dias, durante os quais se deu início ao acompanhamento do processo de oxidação. 

400 mL em cada recipiente. Os recipientes utilizado

o armazenamento foram confeccionados em aço inoxidável, com capacidade de 

. As amostras foram expostas às variações climáticas do meio ambiente, 

entre os meses de dezembro de 2009 a maio de 2010, na cidade de João Pessoa 

m coletadas a cada 30 dias e imediatamente analisadas por 

xploratória diferencial pressurizada (P-DSC), Petro

bsorção UV-Visível, reologia, viscosidade cinemática, 

entupimento de filtro a frio, ponto de névoa e fluidez. 

Índice de peróxido 

A determinação do Índice de peróxido (IP) é uma medida do conteúdo de 

oxigênio reativo em termos de miliequivalentes de oxigênio por 1 Kg de óleo ou 

é determinado dissolvendo-se um peso de gordura em uma solução 

clorofórmio (1:2), adicionando-se iodeto de potássio e titulando o 

40% 60% 80% 100%
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iodo liberado com solução padrão e tiossulfato de sódio (Na2S2O3), usando amido 

como indicador (CECCHI, 2003). O resultado é expresso como equivalente de 

peróxido por 100 g de amostra, seguindo a equação (3.2): 

 

./ =
�01−02 3 4 3 5

6
 �100 (3.2) 

 

Onde, IP = Índice de Peróxido; Vb = volume (mL) da solução de Na2S2O3 

usada no teste em branco; Va = volume (mL) da solução de Na2S2O3 usada no teste 

com o óleo; N = concentração da solução de Na2S2O3 usada; f = fator de correção da 

solução de Na2S2O3 e m = massa, em g, da amostra. 

3.13. Índice de iodo 

 

O índice de iodo aplica-se á análise de triacilglicerídeos e de ácidos graxos 

livres e seus produtos hidrogenados. O índice de iodo (gramas de iodo/100 g de 

óleo) foi calculado de acordo com a equação (3.3):  

 

8 =
�9−:  3 ; 3 �,�<

6
 (3.3) 

 

Onde, B = mL de solução de tiossulfato de sódio 0,1 mol/L da titulação do branco; A 

= mL de solução de tiossulfato de sódio 0,1 mol/L da titulação da amostra; f = fator 

da solução de tiossulfato de sódio 0,1 mol/L; m = massa da amostra em gramas; e 

1,27 é centiequivalente do Iodo (CECCHI, 2003). 

3.14. Espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho 

 

Os espectros na região do infravermelho foram obtidos em um 

espectrofotômetro VARIAN, na faixa de 4000-400 cm-1, com reflectância atenuada 

ATR, com porta amostra de cristal de germânio de 80 mm de comprimento, 10 mm 
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de largura e 4 mm de espessura. Foram analisadas amostras de biodiesel puro 

(B100), o diesel utilizado na preparação das misturas e as misturas 

biodiesel/diesel (B5, B10 e B20)  

3.15. Análise cromatográfica  
 

Para identificar os ésteres presentes no biodiesel de Pinhão manso foi 

realizada análise cromatográfica em um cromatógrafo gasoso acoplado a um 

espectrômetro de massa modelo CG-MS QP 2010, marca Shimadzu, de coluna 

capilar Durabond, com fase estacionária DB-5HT(30m de comprimento x 0,319 

mm de diâmetro interno x 0,10µm de espessura), na qual foi injetada 1µL da 

amostra, numa proporção de 5:20 (amostra/solvente), com temperatura do injetor 

de 290°C. A temperatura inicial (oven) da coluna foi de 150°C com a seguinte 

programação descrita na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Programação utilizada na técnica de CG/MS 

PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA DO FORNO 

Temperatura Inicial 130°C Por 1 minuto 

Taxa de aquecimento 01 2°C/min até 170°C Por 1 minuto 

Taxa de aquecimento 02 1°C/min até 180°C Por 1 minuto 

Taxa de aquecimento 03   20°C/min até 250°C Por 10 minuto 

 

A análise foi efetuada usando o Hélio como gás de arraste à vazão de 3.0 

mL.min-1.   A temperatura do detector de massa e da interface foi de 250°C. A 

caracterização dos perfis dos ésteres foi realizada por comparação de espectros de 

massa com padrões existentes na biblioteca do software (Mass Spectral Database 

NIST/EPA/NIH) 
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3.16. Espectroscopia de RMN ¹H 
 

Os espectros de RMN ¹H foram obtidos através de um espectrofotômetro, 

operando na freqüência de 200 MHz, marca VARIAN, modelo GEMINI 300BB e usando 

clorofórmio deuterado como referência.  

3.17. Espectroscopia de absorção na região do UV-
Visível 

 

As análises por espectroscopia ultravioleta utilizou-se um espectrofotômetro 

UV-Visível, marca Shimadzu, modelo 2550, varredura na faixa de 200 a 400 nm e uso 

de cubeta de quartzo com 1 cm de caminho ótico. Todas as amostras foram diluídas 

em diclorometano, na concentração de 1 ppm. 

3.18. Termogravimetria 
 

As curvas termogravimétricas foram obtidas em atmosfera de ar sintético 

(100 mL.min-1), a uma razão de aquecimento de 10 ºC min-1, na faixa de 

temperatura de 30 a 600 ºC. Com o intuito de reduzir o gradiente térmico e auto-

aquecimento térmico, todos os experimentos foram realizados utilizando 

aproximadamente 10 mg da amostra.  

3.19. Reologia 
 

O comportamento reológico das amostras foi determinado em um 

viscosímetro Brookfield, modelo LD DVII, com adaptador para pequenas amostras, 

spindle 18 e 31, para o óleo, o biodiesel e as misturas, respectivamente. As análises 

foram realizadas a temperatura controlada de 25°C, usando banho de água com 

precisão de ± 0,2 °C (CONCEIÇÃO et al., 2005). 
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3.20. Viscosidade cinemática 
 

A viscosidade cinemática foi determinada em um viscosímetro do tipo ISL 

modelo TVB 445, à de 40 °C. Os ensaios seguiram a norma ASTM D 445. Para 

calcular a viscosidade das amostras utilizou-se a seguinte equação (3.4): 

                                                            ν = C x t                                                             (3.4) 

Onde, ν = viscosidade cinemática (mm2 . s-1); C = constante capilar do 

viscosímetro (mm2 . s-1) e t = tempo (s). 

3.21. Ponto de entupimento de filtro a frio 
 

A determinação do ponto de entupimento de filtro a frio (PEFF) foi 

realizada em equipamento marca TANAKA, modelo AFP-102, de acordo com a 

norma ASTM D 6371. 

3.22. Pontos de névoa e fluidez 
 

As determinações do ponto de névoa (PN) e fluidez (PF) para o biodiesel e 

suas misturas foram realizadas em um equipamento da marca TANAKA, modelo 

MPC-102L, de acordo com a norma ASTM D 2500 e ASTM D 97, respectivamente.  

3.23. Método do período de indução PetroOXY 
 

A análise para determinação do período de indução foi executada usando 

um equipamento modelo PetroOXY da Petrotest. O equipamento requer 5 mL de 

amostra, sob pressão em atmosfera de oxigênio puro a 700 kPa e temperatura 

ambiente. Após estabilizar a pressão, a temperatura foi elevada a temperatura de 

110° C, quando se inicia a absorção do oxigênio pela amostra. Ao final da análise é 

registrado o tempo necessário para diminuir a pressão inicial em 10%. 
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3.24. Calorimetria exploratória diferencial 
pressurizada  

  

As curvas PDSC foram obtidas através de um calorímetro exploratório 

diferencial acoplado a uma célula de pressão, marca TA Instruments, modelo DSC 

2920, utilizando duas condições de análise isotérmica e não-isotérmica. As não-

isotérmicas se processaram utilizando um cadinho de platina, com cerca de 10 mg 

de amostra, sob atmosfera de oxigênio e pressão de 203 psi (equivalente a 1400 

kPa), com razão de aquecimento de 5 °C.min-1, no intervalo de temperatura de 25 a 

500 °C. As isotérmicas foram realizadas nas mesmas condições de atmosfera, 

pressão e quantidade de amostra, mas com temperatura de 110 °C para as 

amostras de 0 a 180 dias. Os valores do tempo de indução oxidativa foram 

determinados pela diferença do tempo onset e o tempo inicial, que corresponde ao 

período em que a amostra atingiu a temperatura de isoterma 110 °C (KODALI, 

2005). 

  



 

 

4. Resultados e Discussão
 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados 

extração, caracterização, caracterização

oxidativa do biodiesel etílico 

(B5, B10, B20). 

4.1. Óleo de p

4.1.1. Extração do óleo
 

Entre os processos 

de métodos químicos e 

química, geralmente se obtém uma maior quantidade de óleos quando co

com a extração mecânica.

degradação do óleo ao longo do processo

analisada a matéria-prima com casca (semente) e

Figura 4.1: Obtenção do óleo de pinhão manso. 
B) Extração do óleo da Semente com casca
extrativo;       C) Óleo extraído.

Para avaliação quantitativa do rendimento de óleo em relação à semente e o 

albúmen, foram usadas 15 amostras de 1,3 Kg cada, onde 55,44 ± 0,5 % (m/m)

correspondem à massa do albúmen de onde 
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 físicos, ou uma combinação de ambos. Pela extração 

química, geralmente se obtém uma maior quantidade de óleos quando co
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Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados referentes à 
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química, geralmente se obtém uma maior quantidade de óleos quando comparada 
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. No processo de obtenção do óleo foi 

sem casca (albúmen), Figura 4.1.  
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no processo de prensagem mecânica foi usado um saco de algodão, tanto para o 

albúmen quanto para as sementes intactas. 

Tabela 4.1. Rendimento do processo de extração do óleo de pinhão manso. 

 Processo  Semente Albúmen Torta da 
Semente 

Torta da 
Albúmen 

Extração Mecânica 
% m/m do óleo 

17,5± 1,1% 38,0± 2,1% _ _ 
 

Extração Química 
% m/m do óleo 

23,34± 0,86% 44,8± 0,32% 14,5 17,6 

 
 

Quando o material prensado foi somente as sementes, observou-se que o 

rendimento de óleo bruto foi 17,5% (m/m) que somado ao óleo extraído 

quimicamente da torta 14,5% perfez um total de 32% (m/m) do óleo em relação à 

semente (Tabela 4.1). Considerando que o albúmen corresponde 55,44% da 

semente, a quantidade de óleo extraído do albúmen em relação à semente é 

17,44% (m/m), portanto, em termos de balanço de massa, não há vantagens 

consideráveis entre os rendimentos das extrações do óleo a partir da semente ou 

do albúmen, tendo em vista que as perdas operacionais foram pequenas, em torno 

de 6,0% (m/m). 

De posse desses resultados, pode-se concluir que a metodologia de extração 

mecânica revelou ser bem eficaz, uma vez que os teores de óleo foram similares 

aos resultados apresentados por PENHA et al. (2007), aproximadamente 50% 

(m/m) para a extração química, e superior aos apresentados por QUINTILIANO et 

al. (2007), 17-24% (m/m) de óleo em extração mecânica encontrados nas 

sementes de JCL. 

Na Tabela 4.2 são apresentados os resultados das análises de índice de 

acidez dos óleos extraídos mecanicamente da semente e do albúmen. O óleo 

extraído da semente apresentou acidez consideravelmente superior àquela 

observada para o óleo extraído do albúmen, sugerindo que a presença dos 

compostos arrastados da casca durante a extração deve ser responsável pela 

alteração da acidez desse óleo. Este parâmetro foi normalizado através do 

processo de neutralização, permanecendo dentro do limite recomendado pela 

AOCS, abaixo de 2 mg KOH g-1, para ambos os óleos.  
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Tabela 4.2: Índice de acidez do óleo de pinhão manso. 

Amostra Etapa IA* (mg KOH g-1) 

Semente Bruto 7,06 ± 0,08 

Degomado 7,06 ± 0,03 

Neutralizado 0,41 ± 0,02 

Albúmen Bruto 4,80 ± 0,02 

Degomado 4,92 ± 0,05 

Neutralizado 0,25 ± 0,01 

 

O índice de acidez do óleo obtido por extração química foi superior a 16,0 

mg KOH/g, observa-se assim uma acidez bastante elevada  em relação a extração 

mecânica, o que leva a perdas no processo de refino, indicando também a presença 

de ácidos graxos livre ou compostos oriundos da oxidação do óleo, em virtude da 

temperatura elevada durante a extração. 

O refino do óleo se faz necessário em virtude dos óleos brutos, segundo 

RAMOS et al. (2003), apresentarem grandes quantidades de substâncias protéicas, 

fosfolipídios, ceras, carotenóides, produtos de oxidação, cinzas e impurezas. Estes 

compostos, misturados aos triacilglicerídeos, dificultam a reação de 

transesterificação e podem levar a formação de compostos indesejáveis na síntese 

do biodiesel. O ácido fosfórico usado no processo reduz os sais de ácidos graxos e 

elimina vestígios de metais pesados provenientes dos pesticidas que possam estar 

presente no óleo. 

4.1.2. Cromatografia do óleo de pinhão manso 
 

A composição percentual dos ácidos graxos presentes no óleo de pinhão 

manso, segundo seu perfil cromatográfico (Tabela 4.3), está de acordo com dados 

da literatura (SARIN et al. (2007); TAPANES et al. (2008). Observaram-se 

pequenas variações nas percentagens dos ácidos graxos obtidos quando 

comparado aos dados da tabela 4.3, em virtude da composição do óleo estar 

diretamente relacionada com a região em que foram produzidas, características do 

solo e a estação do ano em que foi feita a colheita.   
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Tabela 4.3: Comparação entre dados de composição de ácidos graxos presentes no 
óleo de pinhão manso obtidos por cromatografia e sugeridos pela literatura. 

 

Ácido Graxo 

Teor (%) 

Pinhão Manso SARIN, 2007 TAPANES, 2008 

Mirístico (C14:0) 0,06 - 0,38 

Palmítico (C16:0) 13,80 14,2 16,0 

Palmitoléico (C16:1) 0,75 1,4 1- 3,5 

Esteárico (C18:0) 4,80 6,9 6 – 7,0 

Oléico (C18:1) 35,89 43,1 42 – 43,5 

Linoléico (C18:2) 44,43 34,4            33 – 34,4 

Linolênico (C18:3) 0,14 - >0,80 

Araquídico (C20:0) 0,12 - 0,20 

 

A análise cromatográfica mostra que os ácidos graxos presentes em maior 

quantidade são insaturados como o oléico 35,89% e linoléico 44,43%. 

Considerando que o ácido oléico é monoinsaturado e juntamente com os outros 

ácidos saturados como o palmítico 13,80 % perfazem um total 55,57%. Esta 

composição favorece boas propriedades de fluxo.  

4.2. Biodiesel etílico de pinhão manso   

4.2.1. Síntese 
 

Aperfeiçoar as razões óleo-álcool e concentração de KOH é de determinante 

importância na obtenção de biodiesel de qualidade. A síntese do biodiesel etílico 

de pinhão manso seguiu o procedimento otimizado (FREIRE, 2009). A reação de 

transesterificação ocorreu à temperatura ambiente, na proporção molar de 1:6 

óleo: etanol e 1,5% da massa do óleo de hidróxido de potássio correspondendo a 

0,21 mols. Visando a total conversão em alcóxido de potássio, a reação álcool 

etílico e KOH, foi preparado previamente, 24 horas antes da reação de 

transesterificação, mantida a mistura reacional sob refrigeração e ao abrigo de luz, 

para evitar a oxidação do etóxido.  



 

 

Reação: 
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Os parâmetros físico-químicos como índice de acidez (0,4 mg KOH/g), 

índice de iodo (112,66 mg I2/100g) e índice de peróxido (19,35 meq/Kg) 

encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela ANP. 

4.2.2. Cromatografia do biodiesel 
 

As propriedades físico-químicas estão diretamente relacionadas à 

composição de ácidos graxos do óleo do qual é obtido o biodiesel. A identificação 

qualitativa dos ésteres etílicos presentes no biodiesel foi feita comparando seus 

respectivos espectros de massa aos espectros padrões existentes na biblioteca do 

software (Massa Spectral Database- NIST/EPA/NIH), dispostos no Apêndice A. Já a 

análise quantitativa foi feita pela integração das áreas dos picos cromatográficos, 

de acordo com os tempos de retenção de cada ácido graxo, dispostos na Figura 4.3. 

A cromatografia evidenciou a eficácia da reação de transesterificação e o processo 

de purificação, uma vez que não continha glicerina livre e o grau de pureza (teor 

total de ésteres) foi de 99,77%. Portanto, os dados indicam que apenas 0,23% 

podem estar relacionados ao mono, di e triacilglicerídeos, que porventura não 

tenham reagido. A Tabela 4.4, apresenta a composição dos ésteres etílicos. 

 

Tabela 4.4: Composição e teor dos ésteres no biodiesel etílico de pinhão manso 
obtido pó cromatografia gasosa. 

Ésteres de ácidos graxos Teor de ésteres (%) 
Palmitoleato 0,77 
Palmitato 14,09 
Linoleato 34,36 
Oleato 44,26 
Estereato  8,12 
Araquidato 0,21 
Outros 0,23 
Total de ésteres 99,77 
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Figura 4.3: Cromatograma do Biodiesel Etílico de Pinhão Manso. 

4.2.3. Espectroscopia de RMN ¹H 
 

Os dados espectroscópicos de ressonância magnética nuclear de 1H, não só 

confirmaram a obtenção dos ésteres, como forneceram informações sobre a pureza 

e a composição química obtida por cromatografia gasosa do biodiesel etílico de 

pinhão manso.  

O espectro do biodiesel etílico na Figura 4.4 mostra os sinais em 5,24, 5,18 e 

5,09 ppm referentes a prótons (H) olefínicos de ésteres mono, di e tri insaturados. 

Um quarteto em 4,13, 4,01 ppm e um tripleto em 1.19 ppm confirmam a 

transesterificação etílica e evidencia os hidrogênios metilênicos do grupo éster. O 

sinal em 2,60 ppm refere-se às múltiplas insaturações, o multipleto em 2,11 e 2,00 

ppm referem-se grupos metilênicos (CH2) = da carbonila e das insaturações da 

cadeia carbônica. Os sinais em 1.19 e 1.11 ppm são referentes aos grupos 

metilênicos (CH2) da cadeia carbônica saturada e os sinais em 1,19, 1,08, 0,95 e 

0,72 ppm representam os grupos metílicos (CH3) terminais. A Figura 4.5 simula as 

estruturas prováveis dos ésteres de acordo com o espectro RMN 1H. 
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Figura 4.4: Espectro de RMN1H do biodiesel de pinhão manso. 

Tabela 4.5: Atribuição dos picos detectados por RMN ¹H para o B100. 

Espécie química δ (ppm) 

Hidrogênios de olefina  -CH=CH-  5,09 – 5,24 

Grupos metilenos do grupo éster -OC(=O)-CH2 3,77 – 4,13 

Hidrogênios dialilmetilênicos (prótons 
alílicos internos)  

-CH=CH-CH2-CH=CH-  2,60 

Grupos metilenos α-carboxílicos e vizinhos 
aos carbonos insaturados (prótons alílicos 
externos 

-(CH2)n-CH2-CO2  

CH=CH-CH2-CH2- 

2,00 - 2,11 

Grupos metilenos vizinhos aos átomos de 
carbono saturados  

CH2-(CH2)n-CH3  1,11 - 1,19 

Grupos metílicos terminais  -(CH2)n-CH3  0,77 - 1,08 
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Figura 4.5: Estrutura de ésteres em função dos picos detectados no espectro de 
RMN 1H. 

4.2.4. Espectroscopia de absorção na região do 
infravermelho 

 

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho médio 

possibilitou caracterizar o biodiesel etílico, através do reconhecimento das bandas 

características dos principais grupos funcionais presentes nos ésteres. Esta técnica 

foi usada também para quantificar o percentual de biodiesel presente nas misturas 

biodiesel/diesel, pois a função carbonila dos ésteres etílicos do biodiesel é uma 
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banda única, fina e absorve em região distinta do espectro de infravermelho do 

diesel (GUARIEIRO et al., 2008 e ALISK et al., 2006). 

O espectro da Figura 4.6 apresenta as absorções características de 

biodiesel: estiramento CH (sp2) de alqueno em 3009 cm-1; estiramentos 

assimétricos de C-H em 2924 cm-1 e simétricos em 2854 cm-1; estiramentos C=O 

em 1736 cm-1 característica de ésteres; estiramento C-O-C em 1176 cm-1 

característico de ésteres; deformação angular assimétrica de CH2 em 721 cm-1, 

característico de cadeias longas (CH2)n.A ausência de uma absorção larga na região 

de 3400-2500 cm-1 indica a ausência dos grupos hidroxila, na forma de glicerina, 

álcool, água ou ácido (SILVERSTEIN et al., 2006). 

Figura 4.6: Espectros de absorção na região do infravermelho do biodiesel de 
pinhão manso, B100. 

Para determinar a concentração do biodiesel nas misturas B5, B10 e B20, 

duas bandas bem características de seus espectros (Figura 4.7) poderiam ser 

usadas, a de 1736 cm-1 e a de 1176 cm-1. Como o diesel não possui nenhuma 

absorção nestas regiões, estas bandas observadas nos espectros das misturas são 

provenientes do biodiesel. A área da banda da carbonila foi escolhida, por 

apresentar um único e bem definido pico, sendo selecionada a região entre 1800-

1650 cm-1 com espectro no modo absorbância (Figura 4.8). Foi calculada a área de 

cada espectro, utilizando o aplicativo do equipamento. Pode-se observar que, com 
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o aumento da concentração de biodiesel na mistura biodiesel/diesel 

correspondendo há um aumento proporcional na intensidade da banda C=O, 

Figuras 4.7 e 4.8. 
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Figura 4.7: Espectros de absorção na região do infravermelho do biodiesel de 
pinhão manso e suas misturas B5, B10, B20 e diesel. 

 

Figura 4.8: Espectros de infravermelho deconvoluidos na região 1800-1700 cm-1 
biodiesel de pinhão manso, suas misturas B5, B10, B20 com diesel. 
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4.2.5. Termogravimetria 
 

A termogravimetria permitiu avaliar a estabilidade térmica do biodiesel 

etílico de pinhão manso e suas misturas (B5, B10, B20) sob atmosfera de ar 

sintético e temperatura controlada.  

Para o B100 as curvas TG/DTG (Figura 4.9) identificam a temperatura de 

decomposição numa faixa de 124,2 a 557,5°C com perda de massa em quatro 

etapas (Tabela 4.6). As Etapas 1 e 2 correspondem à volatilização e/ou 

decomposição dos ésteres etílicos, principalmente linoleatos e oleatos de etila e as 

duas últimas etapas estão relacionadas a formação de peróxidos e polimerização 

do biodiesel e em seguida a combustão com  perda total de massa igual 100,2 %. 

Este resultado demonstra consumo de oxigênio devido a formação de peróxidos 

mais estáveis (SILVEIRA et al, 2005). 

 

Figura 4.9: Curvas TG e DTG do biodiesel etílico de pinhão manso em ar sintético 
com razão de aquecimento de 10°C.min-1. 
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Tabela 4.6: Dados termogravimétricos de biodiesel etílico de pinhão manso na 
razão de aquecimento de 10°C.min-1. 

Biodiesel etílico de pinhão manso (B100) 

Atmosfera Etapas Tinicial (°C) Tfinal (°C) Tpico (°C) Δ Massa (%) 

 

Ar Sintético 

1 124,2 290,6 247,5 88,7 

2 290,6 383,3 332,4 7,5 

3 393,7 488,3 424,3 2,4 

4 500,3 557,5 527,3 1,6 

Total 100,2 

 

As curvas TG na Figura 4.10 comparam o perfil do biodiesel etílico de pinhão 

manso com as misturas ao diesel (B5, B10, B20). As curvas correspondentes as 

misturas, indicam a perda de massa em uma única etapa, atribuída principalmente 

a volatilização dos hidrocarbonetos, e que a presença de oxigênio do ar sintético 

não leva a processo oxidativo importante, predominando a volatilização. Este 

comportamento das misturas (B5, B10, B20) é evidenciado nas curvas DTG da 

Figura 4.11 com perda de massa imediata no início do aquecimento, Tabela 4.7, 

com temperatura de pico em torno de 211-217°C não bem definidos e a largura da 

banda característica de processos de volatilização. A temperatura final em 

aproximadamente 300°C, com perda evidenciando resíduo de carbono. 

Tabela 4.7: Dados termogravimétricos das misturas de biodiesel etílico de pinhão 
manso/diesel na razão de aquecimento de 10°C.min-1. 

Misturas de biodiesel etílico de pinhão manso/diesel. 

Atmosfera Misturas Tinicial (°C) Tfinal (°C) Tpico (°C) Δ Massa 

(%) 

 

Ar 

Sintético 

B5 29,8 301,7 211,7 99,6 

B10 33,7 302,5 216,9 99,3 

B20 34,2 303.5 217,4 98,9 

 

Segundo os perfis termogravimétricos apresentados, podemos concluir que 

biodiesel é mais estável e menos volátil que suas misturas, oferecendo maior 

segurança em termos de armazenagem e manuseio. 
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Figura 4.10. Curvas TG do biodiesel etílico de pinhão manso (B100) e suas 
misturas com o Diesel B5, B10, B20 (%, m/m). 

 

A 

 

B

 

C 

Figura 4.11: Curvas TG-DTG das misturas. A) B5, B) B10 e C) B20, obtidos em 
atmosfera de ar sintético com razão de aquecimento de 10°C.min-1.  
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4.3. Propriedades de fluxo 

4.3.1. Comportamento reológico 
 

Estudar o comportamento reológico do biodiesel de pinhão manso 

(Jatropha curcas L.) e suas misturas com o diesel permite avaliar as propriedades 

de fluxo, fator de relevante importância para o uso como combustível, uma vez que 

a viscosidade é um fator limitante para seu uso em larga escala. O comportamento 

de cada amostra foi avaliado no início do armazenamento e após 60, 120 e180 dias, 

em relação á taxa de cisalhamento que é dada pela equação (4.1): 

                             � = �����,                                                                 (4.1) 

 

Onde � representa a viscosidade dinâmica, a uma dada temperatura, � a 

taxa de cisalhamento e K é o coeficiente de consistência e seu valor é proporcional 

à viscosidade do fluido. Como a viscosidade é uma função da temperatura, os 

valores de K e � pode mudar com a temperatura, portanto são determinados 

experimentalmente a partir de taxa de cisalhamento e viscosidade. 

Se � é inferior à unidade indica um comportamento pseudoplástico, se � é 

superior à unidade indica comportamento dilatante. Um fluido Newtoniano 

apresenta valor de � igual a um. Isto indica que a viscosidade permanece constante 

para diferentes taxas de cisalhamento.  

A Figura 4.12 evidencia o comportamento newtoniano, do biodiesel puro, 

do diesel e das misturas com diesel (B5, B10, B20) como também que a viscosidade 

do biodiesel puro é de uma ordem de grandeza maior que o diesel e as misturas 

(B5, B10, B20). Como o biodiesel possui a capacidade de formar interações 

intermoleculares em virtude de sua polaridade, decorrente da função éster, era de 

se esperar uma viscosidade superior a do diesel. O comportamento das misturas 

B5 e B10, praticamente se confundem em comparação a viscosidade do diesel. A 

mistura B20 apresenta uma ligeira variação da viscosidade em virtude da maior 

concentração do biodiesel. 
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Figura 4.12. Curvas de tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento 
para o biodiesel (B100), suas misturas (B5, B10, B20) e o diesel. 

 

A Figura 4.13 apresenta o comportamento do biodiesel de pinhão manso 

(B100) analisado ao longo de 120 dias, onde um leve aumento de viscosidade foi 

observado. Esse comportamento já era esperado pelo processo natural de oxidação 

das duplas ligações presentes nas cadeias carbônicas dos ésteres presentes neste 

biodiesel, principalmente o linoleato (C 18:2) e oleato (C 18:1) de etila. De acordo 

com o comportamento do biodiesel após 120 dias de armazenamento e levando 

consideração os dados da viscosidade dinâmica, este foi avaliado como em boas 

condições para o uso como combustível, após este período.  
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Figura 4.13: Curvas de tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento 
para o B100, no início do armazenamento e após 60 e 120 dias. 

A Figura 4.14  apresenta o comportamento das misturas (B5, B10, B20) 

durante o período de armazenamento de 120 dias, onde podemos observar um 

leve aumento de viscosidade, evidenciando que as propriedades dos ésteres do 

biodiesel se refletem no comportamento das misturas. Considerando que a 

variação na viscosidade foi pequena, podemos inferir que após este período de 

armazenamento, o biodiesel e suas misturas preservam suas propriedades para o 

uso como combustível. 

Outro parâmetro importante e útil a ser considerado é a viscosidade 

cinemática, pois engloba duas propriedades importantes do fluido, que são a 

viscosidade dinâmica e a densidade. A primeira define a resistência de um fluido 

em escoar e a segunda o potencial piezométrico de escoamento. A variação na 

velocidade de escoamento ocasionará depósitos nas paredes do tubo ao longo do 

tempo e se a camada de biodiesel não se interpuser entre as peças do motor, 

durante sua injeção, poderá ocasionar um atrito excessivo, provocando elevação da 

temperatura e ocasionando, possivelmente, prejuízo ao motor, uma vez que em 

temperaturas elevadas o biodiesel sofre oxidação e pode formar materiais 

insolúveis ao longo do seu percurso, desde o tanque até o motor.  
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C 

Figura 4.14: Curvas de Tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento 
para as misturas, A) B5, B) B10 e C) B20, no início do armazenamento e após 60 e 
120 dias.  

A Figura 4.15 apresenta o perfil do comportamento das viscosidades 

cinemáticas e dinâmicas para o biodiesel etílico de pinhão manso, correspondentes 

aos valores que constam nas Tabelas 4.8 e 4.9. Podemos observar um leve aumento 

nas viscosidades ao longo do período do armazenamento, comportamento 

esperado em virtude do início do processo oxidativo, possibilitando a formação de 
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dímeros e polímeros. As macromoléculas formadas alteram a viscosidade. Este 

comportamento foi observado também nas misturas, embora com pequena 

variação, comprovando a influência do biodiesel etílico de pinhão manso em 

processo de degradação oxidativa. 

Tabela 4.8: Viscosidade dinâmica do biodiesel de pinhão manso (B100) e suas 
misturas B5, B10, B20 e diesel. 

 Início 60 dias 120 dias 
Viscosidade 
(mPa) 

r     SD Viscosidade 
(mPa) 

r     SD Viscosidade 
(mPa) 

r SD 

B100 6,42 ± 4,8.10
-2 

0,999 0,1283 6,53 ±2,5.10
-2 0,999 0,0677 6,71±2,8.10

-2 0,999 0,0564 
B20 3,69± 5,5.10

-2  0,999 0,1470 3,77 ±5,0.10
-2 0,999 0,1197 3,86±5,5.10

-2 0,999 0,1078 
B10 3,50 ± 4,0.10

-2 0,999 0,0968 3,66± 1,0.10
-2 0,999 0,0246 3,72±2,1.10

-2 0,999 0,0197 
B5 3,50 ± 3,6.10

-2 0,999 0,0982 3,67± 1,9.10
-2 0,999 0,0461 3,71± 1,5.10

-2 0,999 0,0251 
Diesel 3,39 ± 4,1.10

-2 0,999 0,1099 3,39± 4,1.10
-2 0,999 0,1098 3,39± 4,1.10

-2 0,999 0,1098 
*Coeficiente de correlação linear, ** SD: Desvio Padrão 

 

Tabela 4.9: Viscosidade cinemática do biodiesel de pinhão manso e suas misturas 
B5, B10 e B20. 

Amostras INÍCIO 60 DIAS 120 DIAS 
Viscosidade Cinemática 

mm2/s 
Viscosidade Cinemática 

mm2/s 
Viscosidade Cinemática 

mm2/s 
B100  5,25 5,70 5,84 
B20  3,17 3,18 3,21 
B10  3,08 3,10 3,13 
B05  3,07 3,05 3,06 
Diesel 2,96 2,96 2,96 
K= 0,01583mm

2
/s

2
 do tubo utilizado à 40 °C x o tempo em s. 

 

Figura 4.15: Curvas de viscosidade cinemática e viscosidade dinâmica do B100 no 
início do armazenamento e após 60 e 120 dias. 
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4.3.2. Propriedades de fluxo em baixas 
temperaturas 

 

Estudar as propriedades de fluxo a frio como Ponto de Névoa (PN), Ponto de 

Fluidez (PF) e Ponto de Entupimento de Filtro a Frio (PEFF) do biodiesel de pinhão 

manso e sua misturas biodiesel/diesel, se faz necessário para avaliar a tendência a 

cristalização quando submetidos a baixas temperaturas. O aumento da viscosidade 

está diretamente relacionado com a diminuição da temperatura, valores elevados 

de viscosidade, como por exemplo, dos óleos in natura, o desqualifica para uso 

como combustível alternativo ao diesel, no entanto, após transesterificado atinge 

valores semelhantes ao diesel, atendendo as especificações da ANP, portanto, 

tornando-se viáveis comercialmente em todos os meses no Brasil de acordo com o 

Regulamento Técnico nº 1 da Resolução 07 de 19/03/2008 da ANP. 

O ponto de névoa (CP, Cloud Point) corresponde à temperatura inicial de 

cristalização no combustível. Esses cristais crescem à medida que a temperatura 

diminui, criando uma rede cristalina que vai aprisionando o óleo até que não possa 

mais fluir, definindo, então o ponto de fluidez (PP, Pour Point). Este ponto é uma 

medida importante para a determinação das características de armazenagem e de 

transporte do combustível. A presença de estruturas predominantemente 

insaturadas, leva a reações de oxidação, que podem ser observadas a temperatura 

ambiente, como reações complementares de decomposição térmica, cujos 

resultados podem inclusive levar à formação de compostos poliméricos mediante 

reações de condensação. Os cristais formados influenciam negativamente no 

sistema de alimentação do motor, bem como no filtro de combustível, sobretudo 

quando o motor é acionado sob condições de baixas temperaturas. Os resultados 

da Tabela 4.10, demonstram o comportamento após 120 dias de armazenamento. 

O ponto de névoa do biodiesel etílico de pinhão manso, B100 e das misturas B20, 

B10 e B5 analisados se mantiveram em torno dos valores do diesel, (Figura 4.16), 

evidenciando que a morfologia dos cristais formados no biodiesel é semelhante aos 

observados no diesel. É possível notar que o comportamento térmico de misturas 

biodiesel / diesel depende de suas concentrações. 
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Tabela 4.10: Dados de ponto de névoa, ponto de fluidez e ponto de entupimento do 
biodiesel de pinhão manso e suas misturas B5, B10 e B20. 

 Início 60 dias 120 dias 
AMOSTRA Ponto de 

névoa °C 
Ponto de 
Fluidez 
°C 

PEFF 
°C 

Ponto de 
névoa °C 

Ponto de 
Fluidez °C 

PEFF 
°C 

Ponto de 
névoa °C 

Ponto de 
Fluidez 
°C 

PEFF 
°C 

B100  8,0 1,0 12,0 9,0 1,0 9,0 7,0 -1,0 8,0 
B20  9,0 1,0 8,0 9,0 4,0 8,0 9,0 2,0 8,0 
B10  9,0 1,0 8,0 9,0 4,0 8,0 9,0 4,0 8,0 
B05  10,0 4,0 8,0 9,0 4,0 8,0 9,0 4,0 8,0 
DIESEL 9,0 4,0 8,0 9,0 4,0 8,0 9,0 4,0 8,0 
 

As misturas B5 e B10 apresentam propriedades de fluxo a frio semelhante 

ao diesel, permitindo inferir que a utilização como combustível veicular não 

ocasionaria danos aos motores no que se refere as suas propriedades em baixas 

temperaturas.  

 

 

Figura: 4.16: Ponto de névoa do B100, misturas B5, B10, B20 e diesel, °C. 
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A mistura B20, no entanto, aproxima-se do comportamento do biodiesel 

(B100) na Figura 4.17. O biodiesel de pinhão manso apresenta uma composição 

rica em ésteres de ácidos graxos insaturados, principalmente, oléico (C 18:1) e 

linoléico (C 18:2) ACHTEN et al. (2008). A presença de duas ligações duplas, nos 

ésteres etílicos de pinhão manso, apresenta isomeria cis-cis. Essa geometria 

diminui as interações intermoleculares e dificulta o empacotamento das moléculas 

SILVERSTEIN et al. (2006). Além disso, grupos funcionais volumosos (éster) 

também comprometem os arranjos entre as moléculas individuais, isso ocasiona 

uma desordem rotacional que tem como conseqüência a formação de núcleos 

cristalinos com empacotamento menos estável das cadeias, melhorando assim as 

propriedades de fluxo a frio do biodiesel de pinhão manso. 

 

 

Figura 4.17: Ponto de fluidez do B100, suas misturas B5, B10, B20 e diesel, °C. 

 

A determinação do ponto de entupimento de filtro a frio, definido como a 

maior temperatura em que o biodiesel (B100), quando resfriado não flui através de 

um filtro padronizado, ou leva mais de 60 segundos para passar através desse 
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filtro, segundo metodologias ABNT NBR 14747 e ASTM D 6371. O limite máximo 

para o ponto de entupimento de filtro a frio do diesel, do biodiesel e de suas 

misturas varia conforme a região e a época do ano, mas de maneira geral, deve 

estar dentro do intervalo de 0 a 12°C. É possível fazer associações entre este 

parâmetro e o ponto de congelamento do biodiesel. DUNN (2000) mostrou que o 

ponto de entupimento de filtro a frio de biodiesel pode ser comparado a 

temperatura Onset determinada em uma curva DSC. O autor criou ainda modelos 

que pudessem descrever a relação existente entre essas variáveis. Os pontos de 

entupimento de filtro a frio para o B100 e as misturas B20, B10 e B05, após 120 

dias de armazenamento, se apresentam dentro dos limites estabelecidos pela 

Resolução 07 de 19/03/2008 da ANP, Figura 4.18. 

O comportamento um pouco diferenciado do B100 é esperado em virtude 

do processo oxidativo, cuja diminuição do número de ligações duplas em posição 

cis e a mudança para posições trans, o que favorece o empacotamento de 

moléculas e conseqüente polimerização (SILVERSTEIN et al. 2006). 

 

Figura 4.18. Ponto de entupimento do B100, suas misturas B5, B10, B20 e diesel, °C 



 

71 

 

4.4. Estabilidade oxidativa 
 

Na composição química do biodiesel de JCL predomina os ésteres oleato (C 

18:1) e o linoleato (C 18:2), portanto, susceptível a processos oxidativos. Estes 

compostos quando submetidos a longos períodos de armazenamento, a oxidação é 

acelerada por fatores como a exposição ao ar, luz, calor, traços de metais 

(presentes no tanque de armazenamento), e outros aspectos que podem afetar a 

qualidade deste combustível, retardar este processo é um desafio para 

pesquisadores (DUNN, 2006; FERRARI et al., 2005).  

A qualidade de um biodiesel está diretamente relacionada com a sua 

estabilidade oxidativa, que não depende apenas da sua composição química, mas 

também das condições de armazenamento da matéria prima (óleo) e do biodiesel. 

A estabilidade à estocagem é geralmente definida como a resistência relativa de 

combustível líquido sofrer mudanças físicas e químicas através da interação com o 

ambiente. Com o intuito de estudar a estabilidade térmica e oxidativa do biodiesel 

de pinhão manso foram aplicados os seguintes métodos: espectroscopia de 

absorção na região do ultravioleta-visível, calorimetria diferencial sob pressão (P-

DSC) e PetroOXY. 

4.4.1. Espectroscopia de absorção na região do 
UV- Visível 

 

No estudo da estabilidade oxidativa, a análise do espectro ultravioleta 

permite fazer avaliação quanto ao estado de oxidação de compostos insaturados, 

em virtude de registrar aumento de absortividade na região ultravioleta, porque 

durante o processo de oxidação as duplas ligações presentes nos ésteres 

apresentam alteração na posição devido à ressonância da cadeia, resultando 

isomerização e conjugação. 

Como reportado por SILVA (1999), a formação de dienos e trienos 

conjugados é proporcional ao ganho de oxigênio e à formação de peróxidos ao 

iniciar o processo de oxidação. Os dienos e trienos conjugados apresentam intensa 
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absorção na região UV-VIS em torno de 220 – 230 nm e 265 – 270 nm, 

respectivamente. Já a formação dos compostos aldeídos cetônicos e cetona 

dietilênica conjugada são encontradas na região de 265-280 nm, enquanto que os 

aldeídos cetônicos α, β etilênico apontam forte absorção em torno de 220 – 250 nm 

(ARAÚJO, 2007). 

A Figura 4.19, apresenta o perfil do biodiesel etílico (B100) as misturas (B5, 

B10, B20) e diesel antes de serem armazenados. Todas as amostras apresentaram 

duas fortes absorções para em torno de 225 nm correspondentes aos dienos e 260 

nm atribuídos aos trienos. Observou-se que à medida que aumenta a concentração 

do biodiesel na mistura a absortividade de 225 e 260 nm diminui. Provavelmente 

devido às interações ocorridas entre as moléculas da cadeia dos hidrocarbonetos 

do diesel com cadeias dos ésteres etílicos do biodiesel. Outro fator a considerar é a 

presença do corante do diesel, onde a diminuição da concentração do biodiesel 

promove um aumento na coloração. A ausência de absorção em 280 nm associados 

a possíveis α-dicetona e/ou α-cetoaldeído comprova a integridade do biodiesel 

obtido na síntese, antes de submetê-lo ao armazenamento. 

 

Figura 4.19: Espectros de absorção de UV-Visível referente ao B100, suas misturas 
B5, B10 e B 20 e diesel.  
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De acordo com o perfil do biodiesel de pinhão manso (B100) apresentados 

na Figura 4.20, submetido a 120 dias de armazenamento, observamos o 

deslocamento da banda para a região de 260-280 nm característico de compostos 

aldeídos cetônicos e cetona dietilênica conjugada, que evidencia estágio de 

degradação oxidativa. Um comportamento semelhante é observado também nas 

misturas B5, B10 e B20 (Figura 4.21), demonstrando que o biodiesel em estado de 

degradação influencia no comportamento da mistura biodiesel/diesel. 

 

Figura 4.20: Espectros de absorção de UV-Visível referentes ao biodiesel etílico de 
pinhão manso (B100) em armazenamento por até 120 dias. 
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A 

 

B 

 

C 

Figura 4.21: Espectro de absorção de UV-Visível referentes as misturas A) B5, B) 
B10 e C) B20, em armazenamento por 120 dias.  

4.4.2. PetroOXY 
 

As condições de armazenamento do biodiesel ocorreram à temperatura 

ambiente e ao abrigo da luz por 120 dias. O biodiesel de pinhão manso foi 

submetido à análise através do PetroOXY, com a finalidade de avaliar o período de 

indução e conseqüentemente sua estabilidade oxidativa, (Tabela 4.11). 
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Tabela 4.11: Estabilidade oxidativa do biodiesel de pinhão manso analisado pela 
técnica PetroOXY 

Amostra de Biodiesel Pressão inicial 
kPa 

Pressão máxima 
kPa 

Pressão final   
kPa 

Tempo 
min 

B100-PM (Inicial) 600 922 830 51:51 

B100-PM (30 dias) 700 893 804 48:30 

B100-PM (60 dias) 699 922 830 34:45 

B100-PM (120 dias) 698 902 812 28:30 

 

O tempo de indução oxidativa por este método é determinado pelo consumo 

de oxigênio sob pressão. Quanto mais estável o composto, maior o tempo de 

indução oxidativa, porém, iniciado o processo oxidativo com a formação de 

radicais livres, o consumo de oxigênio se dá mais rapidamente levando formação 

de peróxidos. A aceleração se dá em virtude do processo oxidativo atingir a fase de 

propagação, que é a etapa mais importante do processo oxidativo. Isto ocorre 

porque os radicais livres formados atuam como propagadores da reação 

(autoxidação) favorecendo a dimerização, polimerização, formação de outros 

compostos oxigenados, produtos da cisão e rearranjo dos peróxidos como 

epóxidos, compostos voláteis e não voláteis.  

Este método foi usado por GALVÃO (2007) para avaliar a estabilidade 

oxidativa de biodiesel metílico de mamona, que apresenta na sua composição 

química 90% de ricinoleato, foi aditivado com o α-tocoferol e o 2,6-di-terc-buti-4-

metilfenol (BHT), demonstrando que a presença do antioxidante BHT altera 

significativamente o início do processo oxidativo, Tabela 4.12. 

Tabela 4.12: Estabilidade Oxidativa do biodiesel metílico de mamona aditivado 
com antioxidantes analisados por PetroOXY. 

Amostra de Biodiesel Tempo de Indução  
min 

Biodiesel puro 82 

Biodiesel  com 2000 ppm de α-tocoferol 83 

Biodiesel  com 2000 ppm de BHT 184 
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Comparando o tempo de Indução do biodiesel de mamona com o pinhão 

manso, observou-se que o de mamona é bem mais estável, o que é esperado em 

virtude da ausência de insaturações na cadeia carbônica do ricinoleato (80%), para 

o biodiesel etílico de pinhão manso com 34,36% de linoleato (C 18:2) e 44,25% de 

oleato (C 18:1) a presença das insaturações na cadeia carbônica favorece o 

processo oxidativo. A análise não forneceu informação à respeito dos produtos de 

oxidação formados que são bastante estáveis. Diante deste comportamento 

podemos avaliar que este método isotérmico é sensível para determinação do 

(OIT), e que permite avaliar o grau de degradação do biodiesel. Considerando os 

dados obtidos por este método de análise, o biodiesel de pinhão manso após 

armazenamento de 120 dias sofreu uma degradação oxidativa em torno de 55%, o 

que provavelmente não inviabiliza seu consumo como combustível, uma vez que 

suas propriedades de fluxo se encontram de acordo com as normas exigidas pela 

ANP. 

4.4.3. Calorimetria diferencial sob pressão (P-DSC) 
 

O estudo isotérmico por PDSC foi empregado com a finalidade de avaliar a 

estabilidade oxidativa do biodiesel etílico de pinhão manso, como método 

alternativo ao Rancimat®, usado tanto pela ANP como a comunidade européia. 

Esta técnica, fundamentada em estudos encontrados na literatura (KODALI, 2005 e 

DUNN, 2006), se diferencia do Rancimat®, por ser um método rápido, utilizando o 

gás oxigênio sob pressão (1400 kPa), possibilitando trabalhar em baixa 

temperatura (110°C) e usar pequena quantidade de amostra.  

O biodiesel etílico de JCL durante o período de armazenamento, sofreu 

variação de temperatura ambiente (29-25°C) e ficou sujeito a variação de umidade 

do ar.  

As isotermas da Figura 4.22 representam o acompanhamento do processo 

oxidativo do biodiesel etílico durante 180 dias de armazenamento. A Tabela 4.13 

apresenta os tempos de indução oxidativa, que foram determinados a partir das 

tangentes de isotermas apresentadas no Apêndice B. 
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Figura 4.22: Curvas isotérmicas referentes ao período de armazenamento de 180 
dias do biodiesel de JCL na temperatura de 110°C e pressão de 1400 kPa. 

Tabela 4.13: Tempo de indução oxidativa do B100 (P-DSC) 

Período de armazenamento Tempo de Indução Oxidativa (min)  

30 dias 41,30 

60 dias 22,63 

180 dias 7,75 

 

Observou-se que ao longo do processo de armazenamento o tempo de indução 

oxidativa diminui e a quantidade de fluxo de calor permanece constante, o que 

evidencia a degradação oxidativa. De início, a presença de duplas ligações em 

posição CH2-alílicos e bis-alílicos no oleato e linoleato de etila, é susceptível à auto-

oxidação, formando aceto-aldeídos e ácidos voláteis. À medida que o processo 

oxidativo se propaga ocorre à polimerização da cadeia dos ésteres com formação 

de produtos mais estáveis e consumindo maior quantidade de calor para degradar 

produtos mais estáveis, segundo os resultados da termogravimetria, em 

temperaturas de 124 - 555° C. 



 

78 

 

Comparando os resultados dos métodos isotérmicos (PDSC) com o 

PetroOXY, observamos a mesma tendência nos resultados, Figura 4.23. O tempo 

maior no início do processo de oxidação, esta relacionado à grande quantidade de 

duplas ligações presentes nos oleatos e linoleatos. Com o aumento do tempo de 

armazenamento, o processo de auto-oxidação prossegue e quantidade de duplas 

diminui devido à formação de radical livre e conseqüente formação de peróxidos e 

hidroperóxidos (Etapa 2 – Propagação). As amostras em estados de propagação 

avançados atingem mais rapidamente a formação de dímeros (Etapa 3-Término), 

portanto, gastando menos tempo de análise.  

 

Figura 4.23: Tempo de indução oxidativa do biodiesel etílico de pinhão manso 
pelos métodos PDSC e PetroOXY. 

Os resultados obtidos pelos métodos UV-Vis, PetrOXY e PDSC estão 

coerentes uma vez que apresentam tendências semelhantes, resultados estes 

corroborados pelos das propriedades fluidodinâmicas, onde aumento de 

viscosidade foi observado. 
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5. Conclusão 
 

Com os resultados obtidos no desenvolvimento deste trabalho, podemos 

concluir que o óleo de pinhão manso (Jatropha curcas L.) apresenta-se como fonte 

importante para a produção de biodiesel, em virtude da quantidade de óleo que 

pode ser extraído de suas sementes, favorecendo a extração mecânica, processo 

que permite obter óleo com baixo teor de acidez, facilitando assim a reação de 

transesterificação alcalina. A análise cromatográfica do óleo mostrou que os ácidos 

graxos presentes em maior quantidade são insaturados como o oléico 35,89% e 

linoléico 44,43%. Considerando que o ácido oléico é monoinsaturado e juntamente 

com os outros ácidos saturados como o palmítico 13,80 % perfazem um total 

55,57%. Esta composição favorece boas propriedades de fluxo.  

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho médio 

possibilitou caracterizar o biodiesel etílico, através do reconhecimento das bandas 

características dos principais grupos funcionais presentes nos ésteres. Esta técnica 

foi usada também para quantificar o percentual de biodiesel presente nas misturas 

biodiesel/diesel, pois a função carbonila dos ésteres etílicos do biodiesel é uma 

banda única, fina e absorve em região distinta do espectro de infravermelho do 

diesel. 

Segundo os perfis termogravimétricos apresentados, do B100 e as misturas 

B5,B10 e B20, podemos concluir que o biodiesel é mais estável e menos volátil que 

suas misturas, oferecendo maior segurança em termos de armazenagem, 

transporte e manuseio. 

A avaliação do processo oxidativo do biodiesel etílico de pinhão manso 

pelas técnicas de espectroscopia UV-Visível, PetroOXY e P-DSC apresentou 

comportamento com tendências semelhantes, indicando a presença de processo 

oxidativo, o que foi confirmado pelas análises das propriedades fluidodinâmicas. 

Observou-se um leve aumento de viscosidade, característica de processos 

oxidativos em compostos insaturados devido aos processos de dimerização e 

formação de compostos oxigenados, quando submetidos a períodos de 
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armazenamento sofrendo auto-oxidação e também variação da temperatura 

ambiente. 

As misturas biodiesel/diesel se comportaram com um leve aumento de 

viscosidade (dinâmica e cinemática), comportamento esperado em virtude do 

comportamento apresentado pelo biodiesel. Nas propriedades de fluxo a frio o 

comportamento das misturas se assemelharam ao diesel, permitindo inferir que a 

utilização como combustível não ocasionará danos a motores quando submetidas a 

baixas temperaturas. 

Apesar das avaliações indicarem a presença de processo oxidativo no 

biodiesel, as propriedades de fluxo a frio das misturas B5, B10 e B20 apresentaram 

após 120 dias de armazenamento, comportamento de fluxo compatível com as 

especificações requeridas pela ANP, portanto, ainda dentro dos padrões de 

comercialização. 

5.1. Trabalhos Futuros 
 

Levando em consideração que o pinhão manso tem uma produção perene 

de frutos, se faz necessário realizar trabalhos futuros, visando determinar a 

composição química de óleos obtidas de sementes oriundas de diversas regiões do 

país e colhidas em diferentes épocas do ano, para analisar esta influência 

estabilidade térmica e oxidativa do biodiesel. 

Uma outra proposta é avaliar a ação de antioxidantes naturais e sintéticos 

sobre a estabilidade térmica e oxidativa do biodiesel de pinhão manso e suas 

misturas ao diesel. 

  



 

82 

 

Bibliografia 
 

ABREU, R.F.;HAMAÚ,E.H.; WOLF,C.; SUAREZ,P.A.Z.; Utilization metal complexes as 
catalysts in the transesterification of brasilian vegetable oils with different 

alcohols. Journal of Molecular Catalysis, v. 209, p. 29-33, 2004. 

ACHTEN, W. M. J.; VERCHOT, L.; FRANKEN, Y. J.; MATHIJS, E.; SINGH, V. P.; AERTS, 
R.; MUYS, B., Jatropha bio-diesel production and use. Biomass an bioenergy, v. 32, p. 

1063-1084, 2008. 

AGARWAL, D.; AGARWAL, A. K., Performance and emissions characteristics of 
Jatropha oil (preheated and blends) in a direct injection compression ignition 

engine. Applied Thermal Engineering, v. 27, p. 2314-2323, 2007. 

ALISK, M. A., ZAGONEL, G. F., COSTA, B. J., VEIGA, W., SAUL, C. K., Measurement of 
biodiesel concentration in a diesel oil mixture. Fuel, v. 86, p. 1461-1464, 2006. 

ANTONIASSI, R.. Métodos de Avaliação da Estabilidade Oxidativa de Óleos e 
Gorduras. B. CEPPa, v 19, p. 353-380, 2001. 

ARAÚJO, K. L. V. Avaliação Físico-Química do Óleo de Peixe. João Pessoa, Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), Dissertação de Mestrado, 2007. 

ARRUDA, F. P.; BELTRÃO, N. E. M.; ANDRADE, A. P.; PEREIRA, W. E.; SEVERINO, L. S. 
Cultivo de Pinhão manso (Jatropha Curcas L.) como alternativa para o Semi-árido 
Nordestino. Revista Brasileira de Oleaginosas e Fibrosas, v. 8(1), p. 789-799, 2004. 

BELTRÃO, N. E. M., Considerações gerais sobre pinhão manso (Jatrofa curcas) e a 
necessidade urgente de pesquisas, desenvolvimento e inovações tecnológicas para 
esta planta em condições brasileiras. Campina Grande, PB: Embrapa, 2006.  

BERCHMANS, J. H.; HIRATA, S., Biodiesel production from crude Jatropha curcas L. 
seed oil with a high content of free fatty acids. Bioresource Technology, v. 99, p. 

1716-1721, 2008. 

BOBBIO, P. A.; BOBBIO, F. O. Química do processamento de alimentos. São Paulo, 

Livraria Varela, p.143, 2001. 

BOUAID, A.; MARTINEZ, M.; ARACIL, J., Production of biodiesel from bioethanol 
and Brassica carinata oil: Oxidation stability study. Bioresource Technology, v. 100, 

p. 2234-2239, 2009. 

CANDEIA, R. A., SILVA, M. C. D., CARVALHO FILHO, J. R., BRASILINO, M. G. A., 
BICUDO, T. C., SANTOS, I. M. G., SOUZA, A. G. Inuence of soybean biodiesel content 



 

83 

 

on basic properties of biodiesel diesel blends. Fuel (Guildford), v. 88, p. 738-743, 

2009. 

CARNIELLI, F. O combustível do futuro. 2003. Disponível em: 

www.ufmg.br/boletim/Bul 1413.  

CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2 ed. 

Campinas: UNICAMP, 2003. 

CHHETRY, A. B.; WATTS, K. C and ISLAM, M. R., Waste Cooking as an Alternate 

Feedstock for Biodiesel Production. Energies, v. 1, p. 3-18, 2008. 

CHRISTIE, W. W., Gas Chromatography and lipids: A Pratical Guid. Ary, The Oily 

Press, 69, p. 11-27, 1989. 

CONCEIÇÃO, M. M.; CANDEIA, R. A.; SILVA, F. C.; BEZERRA, A. F.; FERNANDES Jr., V. 
J.; SOUZA, A. G., Thermoanalytical  characterization of castor oil biodiesel. 

Renewable & Sustainable Energy Reviews, v. 11, p.964-975, 2007. 

CONCEIÇÃO, M. M.;CANDEIA, R. A.; DANTAS, H. J.;SOLEDADE, L. E. B.; FERNANDES 
Jr., V. J. and SOUZA, A. G., Tremoanalytical characterization of Castor Oil Biodiesel. 

Energy & Fuel, 19, 2005. 

CORTESÃO, M. Culturas tropicais: plantas oleaginosas, coqueiro, rícino, purgueira e 
aleurites. Lisboa: Livraria Clássica, 1956.  

DANTAS, M. B.; Obtenção, Caracterização e Estudo Termoanalítico de Biodiesel de 
Milho.  Programa de Pós-Graduação em Química, UFPB, Dissertação de Mestrado. 

2006. 

DIAS, J. M.; ALVIM-FERRAZ, M. C. M. and ALMEIDA, M. F., Mixtures of Vegetable Oils 
and Animal Fat for Biodiesel Production: Inuence on Product Composition and 
Quality. Energy & Fuels, v. 22, p. 3889-3893, 2008. 

DIVAKARA, B. N.; UPADHYAYA, H. D.; WANI, S. P.; LAXMIPATHI GOWDA, C. L.. 

Biology and genetics improvement of Jatropha curcas L.: A review.  

HAHEMAN, H.; KUMAR, A.; TIWARI, A. K.. Biodiesel production from Jatropha oil 

(Jatropha curcas) with high free fatty acids: An optimized process. Biomass and 

Bioenergy, v 31, p. 569-575, 2007. 

DUNN, R. O., Oxidative Stability of Biodiesel by Dynamic Mode Pressurized-
Differential Scanning Calorimetry (P-DSC). American Socety  of Agricultural and 

Biological Engeneers, v. 49(5), p. 1633-1641, 2006. 



 

84 

 

DUNN, R. O., Analysis of Oxidative Stability of Metyl Soyate by Pressurized 
Diferential Scanning Calorimetry. American Society of Agricultural Engineers, v. 
43(5), p. 1203-1208, 2000. 

EUROPEAN STANDARD EN 14112, Fatty acid methyl esters (FAME) – 
Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test). Brussels: 
European Committee for Standardization, 2003. 

FERRARI, A. R., OLIVEIRA, V. S.; SCABIO, A.. Oxidative stability of biodiesel from 

soybean oil fatty aid ethyl esters. Sci. Agri, v. 62(3), p. 291, 2005. 

FREIRE, L. M. S., Otimização da síntese etanólica do biodiesel de pinhão manso 
(Jatropha curcas L.) e determinação de seus parâmetros fluidodinâmicos. 

Programa de Pós-Graduação em Química, UFPB, Dissertação de Mestrado, 2009. 

GALVÃO, L. P. C.; Avaliação termoanalítica da eficiência de antioxidantes na 
estabilidade oxidativa do biodiesel de mamona, Natal, RN, Programa de Pós-

Graduação em Química, 2007.  

GUARIEIRO, L. L. N.; PINTO, A. C.; AGUIAR, P. F.; RIBEIRO, N. M., Metodologia 
Analítica para Quantificar o Teor de Biodiesel na Mistura Biodiesel: Diesel 
Utilizando Espectroscopia na Região do Infravermelho. Química Nova, v. 31(2), p. 
421-426, 2008. 

GOODRUM, J.W., GELLER, D.P., ADAMS, T.T., Rheological characterization of animal 
fats and their mixtures with #2 fuel oil. Biomass and Bioenergy, v.24, p. 249-256, 

2003. 

GUILLÉN,M.D.; GOICOECHEA,E., J. Agr. Food Chem. 55(26),10729-36, 2007. 

HAHEMAN, H.; KUMAR, A.; TIWARI, A.K.. Biodiesel production from jatropha oil ( 
jatropha curcas L.) with high free fatty acids: An optimized process. Biomass and 

Bioenergy, v 31, p.569-575, 2007. 

KAPILAN, N.; ASHOUK BABU, T. P and REDDY, R. P., Technical Aspects of Biodiesel 
and its Oxidation Stability. International Journal of Chem Tech Research, v. 1(2), p. 

278-282, 2009. 

KNOTHE, G., Improving biodiesel fuel properties by modifying fatty ester 

composition. Energy Environ Sci., v. 2, p 759 - 766, 2009. 

KNOTHE, G.; GERPEN, J. V.; KRAHL, J.; RAMOS, L.P., Manual do Biodiesel. Traduzido 
do original "The Biodiesel Handbook" por Luiz Pereira Ramos, São Paulo: Edgard 

Blücher, 2006. 

KNOTHE, G., Dependence of biodiesel fuel properties on the structure of fatty acid 
alkil esters, Fuel Processing Technology, v.86, p. 1059-1070, 2005. 



 

85 

 

KNOTHE, G., Monitoring a Processing Transesterification Reaction by Fiber-Optic 
Near Infrared Spectroscopy with correlation to 1H Nuclear Magnetic Resonance 
Spectroscopy. Journal American Oil Chemistis Society, v. 77, p. 486-493, 2000. 

KNOTHE, G., Rapid Monitoring of Transesterification and Assessing Biodiesel Fuel 
Quality by Near-Infrared Spectroscopy Using a Fiber-Optic Probe. Journal American 

Oil Chemists Society, v. 76 (7), p. 795-800, 1999. 

KODALI, R. D., Oxidative Stability Measurement of Hight-Stability Oils by Pressure 
Diferential Scaning Calorimeter (PDSC). Journal of Agricutulral and Food Chemistry, 

v. 53, p. 7649-7653, 2005. 

KRISNANGKURA, K.; YIMSUWAN, T.; PAIRINTRA, R., An empirical approach in 
predicting biodiesel viscosity at various temperatures. Fuel, v. 85, p. 107-113, 

2006. 

LANG, X.; DALAI, A. K.; BAKHSI, N. N.; REANEY, M. J.; HERTZ, P.B., Preparation and 
characterization of bio-diesels from various bio-oils. Bioresource Technology, v. 80, 

p. 53-62, 2001. 

LUCAS, E. F.; SOARES, B. G.; MONTEIRO, E., Caracterização de Polímeros. 

Determinação de Peso Molecular e análise Térmica, Rio de Janeiro, p. 217, 2001. 

MACHADO, J. C. V., Reologia e Escoamento de Fluidos "Ênfase na Indústria de 
Petróleo", Rio de Janeiro: Interciência, 2002. 

Mc CORMICK, R. L.; RATCLIFF, M.; MOENS, L.; LAWRENCE, R. Several factors 
affecting the stability of biodiesel in standard accelerated tests. Fuel Processing 

Technology, v. 88, p. 651–657, 2007. 

MELO, E. A.; GUERRA, N.B.. Ação antioxidante de Compostos Fenólicos 
Naturalmente presentes em Alimentos. Bol. SBCTA, v.36, n.1, p. 1–11, 2002. 

MINAMI, E., SAKA, S. Kinetics of hydrolisis and methyl esterifications for biodiesel 
productions in two-step supercritical methanol process. Fuel. v. 85, p. 2479-2483, 
2006. 

OZAWA, C. C.; GONÇALVES, L. A. G. Oxidación lipídica y nuevos métodos analíticos 
de detección. Aceites e grasas. v. 2, p. 330-338, 2006. 

PENHA, M. N. C.; SILVA, M. D. P.; MENDONÇA, K. K. M.; BRANDÃO, K. S. R.; MACIEL, 
A. P.; SILVA, F. C., Caracterização físico-química da semente e óleo de pinhão manso 
(Jatropha curcas) cultivado no Maranhão. II Congresso da Rede Brasileira de 

Tecnologia de Biodiesel, 2007. 

PIMENTEL, M. F.; RIBEIRO, G. M. G. S.; CRUZ, R. S.; STRAGEVITCH, L.; PACHECO 
FILHO, J. G. A.; TEIXEIRA, L. S. G., Determination of biodiesel content when blended 



 

86 

 

with mineral diesel fuel using infrared spectroscopy and multivariate calibration. 

Microchemical Journal, v. 82, p. 201-206, 2006. 

PINTO, A. C.; GUARIEIRO, L. L.; REZENDE, M. J. C.; TORRES, E. A.; LOPES, W. A.; 

PEREIRA, P. A. P.; DE ANDRADE, J. B.; J. Braz. Chem. Soc., v. 16, p. 1313, 2005. 

REZENDE, D. R.; SOUZA, L. F.; NUNES, D. E. B. M. R.; ZUPPA, T. O.; ANTONIOSI 
FILHO, N. R., Caracterização de ácidos graxos e triacilglicerídeos  de óleos vegetais 
com potencial econômico de produção de biodiesel na Região Centro-Oeste. I 

Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel, v. 1, 2006. 

QUINTILIANO, A. A.; DEPERON Jr, M. A.; AVELAR, R. C.; ARAÚJO, J. C.; JUNCO, B. B.; 
FRAGA, A. C.; CASTRO NETO, P.; TREVISON, J. E., Extração de óleo de pinhão manso 
em lotes de baixa qualidade física. II Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia de 

Biodiesel, 2007. 

RAMOS, L. P.; KUCEK, K. T.; DOMINGOS, A. K.; WILHELM, H. M., Biodiesel: Um 
projeto de sustentabilidade econômica e sócio-ambiental para o Brasil. Revista 

Biotecnologia Ciência e Desenvolvimento, v. 31, p. 28-37,2003. 

RINALDI, R.; GARCIA, C.; MARCINIUK, L. L.; ROSSI, A. V.; SCHUCHARDT, U.. Quim. 

Nova, Vol. 30, Nº 5, 1374-1380.2007. 

 RODRIGUES FILHO, M. G. Cardanol e Eugenol Modificados - Uso como 
Antioxidante no Processo Oxidativo do Biodiesel de Algodão. João Pessoa, 
Programa de Pós-Graduação em Química, UFPB, Exame de Qualificação, 2009. 

RODRIGUES, J. A. E.; CARDOSO, F. P., Correlating Chemical Structure and Physical 
Properties of vegetables oil Esters. Journal American Oil Chemists Society, v. 83, p. 

353-357, 2006. 

RUDNIK, E.; SZCZUCINSKA, A.; GWARDIAK, H.; SZULC, A.; WINIARSKA, A. 
Comparative studies of oxidative stability of linseed oil, Thermochimic Acta, v. 370, 

p. 135-140, 2001. 

SANTOS, J. C. O.; SANTOS, I. M. G.; CONCEIÇÃO, M. M.; PORTO, S. L.; TRINDADE, M. 
F. S.; SOUZA, A. G.; PRASAD, S.; FERNANDES JR., V. J.; ARAÚJO, A.S. 
Thermoanalytical, kinetic and rheological parameters of commercial edible 
vegetable oils. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, v. 75, p. 419-428, 2004.  

SARIN, R.; SHARMA, M.; SINHARAY, S.; MALHTRA, R. K., Jatropha-Palm biodiesel 
blends: An optium mix for Asia. Fuel, v. 86, p. 1365-1371, 2007. 

SILVA, F. A. M.; BORGES, M. F. M.; FERREIRA, M. A. Métodos para avaliação do grau 
de oxidação lipídica e da capacidade antioxidante. Química Nova, v. 22(1), p. 94-
103, 1999. 



 

87 

 

SILVEIRA, J. L., CARVALHO, J. A., VILLELA, I. A. C.. Combined cycle versus one 
thousand diesel power plants: pollutant emissions, ecological efficiency and 
economic analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 56, p. 56-64, 

2005.  

SILVERSTEIN, R.M.; WEBSTER, F.X.; KIEMLE, D.J., Identificação Espectrométrica de 
Compostos Orgânicos, 7a ed. LTC, Rio de Janeiro, 2006. 

SIMON, P.; KOLMAN, L’.; NIKLOVÁ, I.; SCHMIDT, Š. Analysis of the induction period 
of oxidation of edible oils by differential scanning calorimetry, Journal of the 

American Oil Chemists’ Society, v. 77, n. 6, p. 639 – 642, 2000. 

SHU, Q.; YANG, B.; YANG, J.; QING, S., Predicting the viscosity of biodiesel fuels 

based on the mixture topological index method. Fuel, v. 86, p. 1849-1854, 2007. 

SUAREZ, P. A. Z.; MENEGHETTI, S. M. P.; MENEGHETTI, M. R.; WOLF, C. R.. 
Transformação de Triglicerídeos em combustíveis, Materiais Poliméricos e 
Insumos Químicos: Algumas Aplicações da Catálise na Oleoquímica. Quim. Nova. V 

30, Nº 3, p 667-676, 2007. 

TAPANES, N. C. O.; ARANDA, D. A. G.; CARNEIRO, J. W. M.; ANTUNES,O. A. C., 
Transesterification of Jatropha curcas oil glycerides: Theoretical and experimental 
studies of biodiesel reaction. Fuel, v. 87, p. 2286-2295, 2008. 

VELASCO, J.; ANDERSEN, M. L.; SKIBSTED, L. H.. Evaluation of oxidative stability of 
vegetable oils by monitoring the tendency to radical formation. A comparison of 
electron spins resonance spectroscopy with the Rancimat method and differential 

scanning calorimetry. Food Chemistry, v. 85, p. 623-632, 2004. 

WAYNICK, J. A., Characterization of Biodiesel Oxidation and Oxidation Products, 

Technical Literature Review – National Renewable Energy Laboratory (NREL)/TP – 

540-39096, 2005. 

WESTBROOK, S. R.. Significance of Tests for Petroleum Products, 7ª ed., ASTM 

International: West Conshohocken, cap. 6, 2003.  

ZAGONEL, G. F.; PERALTA-ZAMORA, P.; RAMOS, L. P., Multivariate monitoring of 

soybean oil ethanolysis by FTIR. Talanta, v. 63, p. 1021-1025, 2004. 

ZHOU, H.; LU, H. and LIANG, B., Solubility of Multicomponent Systems in the 
Biodiesel Production by Transesterification of Jatropha curcas L. Oil with 

Methanol. Journal of Chemical Engineering Data, v. 51, p. 1130-1135, 2006. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

88 

 



 

89 

 

Apêndice A - Espectros de massa obtidos por CG-MS 
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Apêndice B - Espectros de absorção na região do 
infravermelho médio das misturas de biodiesel/diesel 
 

 

Espectro de absorção na região do infravermelho da mistura B5. 
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Espectro de absorção na região do infravermelho da mistura B10. 
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Espectro de absorção na região do infravermelho da mistura B20. 
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Apêndice C - Curvas PDSC isotérmicas 
 

.  

 

Curva PDSC isotérmica, com temperatura de 110°C, para determinação do tempo 
de indução oxidativa do biodiesel de pinhão manso (B100), referente ao período 

de armazenamento de 30 dias 
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Curva PDSC isotérmica, com temperatura de 110°C, para determinação do 
tempo de indução oxidativa do biodiesel de pinhão manso (B100), referente ao 
período de armazenamento de 60 dias. 
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Curva PDSC isotérmica, com temperatura de 110°C, para determinação do 
tempo de indução oxidativa do biodiesel de pinhão manso (B100), referente ao 

período de armazenamento de 180 dias. 
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Apêndice D - Espectros de ressonância magnética 
nuclear protônica (RMN ¹H) das misturas 
biodiesel/diesel 

 

 

 

Espectro de RMN1H da mistura B5 

  



 

102 

 

 

 

Espectro de RMN1H da mistura B10 

  



 

103 

 

 

 

Espectro de RMN1H da mistura B20. 

 

 

 

 

 

 

 

 




