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Resumo 
 
  Os factores negativos relativos à utilização de combustíveis de origem fóssil têm vindo a intensificar-se nos tempos 

recentes. O aumento generalizado de preços, dependência externa de importações e crescente aumento dos 

consumos no sector dos transportes constituem-se como factores compressivos da economia. Paralelamente, todo 

o ciclo de vida destes combustíveis está associado a impactes ambientais severos, de entre os quais se salienta o 

aumento da emissão de gases com efeito de estufa e a sua relação directa com a problemática das alterações 

climáticas. Também o cumprimento de metas associadas a vínculos internacionais transmite a necessidade 

imperativa do aumento progressivo da produção de biocombustíveis que venham a substituir os combustíveis de 

origem fóssil - no momento, o biodiesel é o biocombustível que se configura como melhor candidato para a 

progressiva substituição do diesel. De entre as matérias-primas possíveis para produção, as oleaginosas vegetais 

assumem-se como as mais versáteis, contudo, a produção a partir de óleos vegetais usados na alimentação e a 

subsequente competição com o mercado alimentar têm gerado apreensão no seio da comunidade científica e 

política internacional, valorizando-se a pesquisa de métodos de produção a partir de oleaginosas não alimentares. O 

óleo de sementes de mamona, além de se enquadrar neste grupo, assume outras vantagens: permite o cultivo em 

zonas mais secas como as do sul da Europa e é uma das culturas mais produtivas. 

  Este trabalho teve como principal objectivo o estudo do processo de produção de biodiesel a partir de óleo de 

mamona, nomeadamente verificar o melhor método de extracção do óleo, os valores dos parâmetros reaccionais 

que optimizam a reacção de produção do biodiesel e determinar os principais parâmetros de qualidade do produto. 

  O biodiesel foi produzido a partir de óleo cru por transesterificação básica homogénea usando metanol como álcool 

(numa razão molar metanol:óleo de 6:1) e KOH como catalisador numa concentração de 1 % (m/m), variando o 

tempo entre 2 e 8 h e a temperatura entre 55 e 65 ºC. A qualidade do produto foi controlada segundo a norma 

europeia EN 14214, sendo determinados o índice de acidez, viscosidade cinemática a 40 ºC, ponto de inflamação, 

classe corrosiva do teste da corrosão da lâmina de cobre, teor em ésteres metílicos e número de iodo. 

  Os resultados demonstraram que um método adequado à extracção do óleo das sementes segue os seguintes 

passos: trituração das sementes e extracção em equipamento Soxhlet, observando-se 54,1 % (m/m) de rendimento 

de extracção. O rendimento em biodiesel variou entre 43,3 e 74,1 % (m/m), sendo crescente com o aumento da 

temperatura e tempo. Os parâmetros de qualidade índice de acidez, viscosidade cinemática a 40 ºC, ponto de 

inflamação e teor em ésteres metílicos demonstraram variação com o tempo e temperatura da reacção. Os 

seguintes parâmetros de qualidade não se enquadraram na norma europeia: índice de acidez (0,92 - 1,87 mg 

KOH.g-1), viscosidade cinemática a 40 ºC (18,3 - 60,9 mm-2.s-1) e teor em ésteres metílicos (48,7 - 83,8 %). Por outro 

lado, verificou-se que o ponto de inflamação (165,0 - 186,5 ºC), a corrosão da lâmina de cobre (classe 1a) e o 

número de iodo (88,2 g I2/ 100 g) se enquadraram nos requisitos da norma europeia. 

  Foi possível obter modelos matemáticos válidos em função das variáveis de estudo (tempo e temperatura) para o 

rendimento em biodiesel, índice de acidez, viscosidade cinemática a 40 ºC e teor de ésteres metílicos. 

  As melhores condições reaccionais encontradas foram: 1 % (m/m) de catalisador, 6:1 para a razão molar 

metanol:óleo e transesterificação a 65 ºC durante 8 h. Os resultados sugeriram que o aumento do tempo e 

temperatura (principalmente o tempo) reaccional poderão aumentar a qualidade do produto melhorando os valores 

dos parâmetros que não se enquadraram na norma. 
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Abstract 
 
  The negative factors concerning the use of fossil fuels have been intensifying in recent times. The general rise in 

prices, dependence on foreign imports and increasing consumption by the transport sector are economic factors 

exerting pressure on the economy. In parallel, the entire life cycle of these fuels is associated with severe 

environmental impacts - among them, the increased emission of green house gases and its direct relation with the 

problem of climate change. Also, the achievement of goals associated with international agreements conveys the 

imperative of rising biofuels production to replace fossil fuels - currently, biodiesel is the biofuel that stands out as the 

best candidate for the progressive replacing of diesel. Among the possible raw materials for production, oilseed 

plants are the most versatile, however, production from edible vegetable oils and subsequent competition with the 

food market has generated concern within the scientific and political community, enhancing the need to research 

methods of production from non-edible oil seeds. The oil from castor seed fits in this group and has other 

advantages: allows the cultivation in dry areas like southern Europe, and it is one of the more productive oilseed 

cultures. 

  The present work main objective was to study the process of producing biodiesel from castor oil by determination of 

the best method for oil extraction, evaluation of reaction parameters that lead to the highest product yield and 

determination of the most important quality parameters of the product.  

  Biodiesel was produced from raw castor oil by homogeneous alkaline transesterification using methanol as alcohol 

(molar ratio methanol:oil at 6:1) and KOH as catalyst at a concentration of 1 % (w/w), varying the time between 2 and 

8 h and the temperature between 55 and 65 ºC. Product quality was controlled following the European standard EN 

14214, the following properties being determined: acid value, kinematic viscosity at 40 °C, flash point, copper strip 

corrosion (class), methyl ester content and iodine number. 

  The results showed that the best studied method for extracting the oil followed this steps: grinding the seeds and 

solvent extraction on Soxhlet extraction equipment, resulting in 54.1 % (w/w) yield of extraction. The product yield 

ranged from 43.3 to 74.1 % (w/w) and increased with increasing temperature and time. The quality parameters acid 

value, kinematic viscosity at 40 °C, flash point and methyl ester content showed a variation with time and 

temperature. The following quality parameters did not fit the standard: acid value (0.92 – 1.87 mg KOH.g-1), kinematic 

viscosity at 40 °C (18.3 – 60.9 mm-2.s-1) and methyl ester content (48.7 – 83.8 %). On the other hand the following 

parameters fitted the standard: flash point (165.0 – 186.5 °C), corrosion of the copper strip corrosion test (class 1a) 

and iodine number (88.2 g I2/ 100 g). 

  It was possible to obtain valid mathematic models in function of the studied variables (time and temperature) for the 

biodiesel yield, acidity value, kinematic viscosity at 40 ºC and methyl ester content. 

  The best reaction conditions obtained were: 1 % (w/w) of catalyst, molar ratio methanol:oil of 6:1 and 

transesterification at 65 °C for 8 h. The results suggested that the increaseof time and temperature (mainly time) may 

increase the product quality by changing quality parameter values that did not fit in the standard. 

 

 

 
Keywords: biodiesel, castor oil, homogeneous alkaline transesterification 
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Bx (B2, B20, B70, …): Mistura de diesel com x % (v/v) de incorporação de biodiesel 

C (constante): Constante de calibração do viscosímetro à temperatura considerada 

C (%): Teor em ésteres metílicos 

CEI: Concentração da solução de metil-heptadecanoato usada 

CKOH: Concentração da solução de KOH usada na titulação 

IA: índice de acidez 

q : Caudal 

m: Massa 

T: Temperatura 

t: Tempo 

ν: Viscosidade cinemática a 40 ºC 

VEI: Volume da solução de metil-heptadecanoato usada 

VKOH: Volume de KOH gasto na titulação 

 

Letras gregas: 

 

β0: Coeficiente de ordenada na origem 

β1 e β2: Coeficientes de efeito linear 

β11e β22: Coeficientes de efeito quadrático 

β12: Coeficiente de interacção 

η: Rendimento 

σ: Desvio-padrão 
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1) Introdução 

1.1) Enquadramento 

 

  A promoção do uso de biocombustíveis é uma prioridade na política energética e na política de transportes da 

União Europeia. De facto, o uso intensivo de combustíveis fósseis nos transportes tem originado consequências 

económicas graves que derivam da instabilidade das reservas, devido à finitude do recurso (não renovável), e da 

dependência dos estados Europeus face aos países produtores. Outro aspecto relevante são as pesadas 

consequências ambientais que se revelam ao longo de todo o ciclo de vida destes combustíveis. De todas elas, o 

fenómeno de aquecimento global associado à emissão de Gases com Efeito de Estufa (GEE) é actualmente o mais 

preocupante e alvo de sucessivos esforços internacionais (iniciados em Toronto em 1988 na Conferência sobre as 

Alterações Climáticas, subsequentemente na Conferência do Rio em 1992, sendo o protocolo assinado na 

Conferência de Quioto em 1997 e ratificado várias vezes posteriormente, sendo a mais recente actualização 

efectuada em 2007 na Convenção das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas em Viena). Na União 

Europeia, em 2006, os transportes produziram quase um terço das emissões de CO2 (GEE mais responsável 

fenómeno), prevendo-se um crescimento significativo das emissões devido ao crescimento do sector dos 

transportes e correspondente consumo de combustíveis fósseis [1]. 

  Para dar resposta a esta problemática, importa encontrar, no sector dos transportes, combustíveis alternativos. Os 

biocombustíveis são, até à data, a única alternativa viável renovável que permite assegurar uma redução na 

emissão de poluentes, e a vontade Europeia na intensificação do seu uso é expressa de forma concreta pela 

primeira vez na Directiva 2003/30/CE adoptada em 2003. Esta Directiva define biocombustível como “O combustível 

líquido ou gasoso para transportes produzido a partir da biomassa” [2].  

   De entre os diversos tipos de biocombustíveis para substituir o diesel e a gasolina (bioetanol, biodiesel, biogás, 

biometanol, bioéter dimetílico, bio-ETBE, bio-MTBE, biocombustíveis sintéticos, biohidrogénio e óleo vegetal puro 

produzido a partir de plantas oleaginosas), o biodiesel tem-se assumido como o melhor candidato para substituir 

progressivamente o diesel. É então essencial encontrar vias sustentáveis que possibilitem o aumento da sua 

produção. Portugal, como estado membro da União Europeia (e como tal obrigado a cumprir as metas acordadas), 

tem também de incrementar a quota de utilização de biodiesel nos transportes, sendo para isso necessário 

encontrar matérias-primas e métodos de produção mais sustentáveis. 

 

1.2) Biodiesel 

 

  A Directiva 2003/30/CE define biodiesel como sendo um “éster metílico produzido a partir de óleos vegetais ou 

animais, com qualidade de combustível para motores diesel, para utilização como biocombustível” [2]. A sua 

produção é fundamentalmente realizada através de uma reacção de transesterificação entre um triglicerídeo 

(principal constituinte dos óleos e gorduras) e um álcool, na presença de um catalisador, dando origem ao biodiesel 

(éster de ácidos gordos) e a glicerol. 

  Este combustível assume-se como uma excelente alternativa de diversificação energética, sendo neste momento a 

melhor alternativa na substituição do diesel mineral utilizado nos motores de ignição por compressão, possuindo 
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adicionalmente excelentes propriedades físico-químicas que o tornam viável e atractivo em termos de 

comportamento mecânico. 

  O biodiesel pode ser produzido na forma pura (B100), ou misturado com o diesel, em misturas que incluem várias 

percentagens de biodiesel, sendo as mais correntes de 2 % (v/v) (B2), 5 % (B5) e 20 % (B20) [3]. As suas principais 

propriedades variam conforme os métodos de produção e a matéria-prima utilizada. As propriedades 

frequentemente encontradas no B100  apresentam-se sintetizadas na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1) Perspectiva histórica 

 

  O primeiro passo no desenvolvimento de tecnologias de aproveitamento de óleos de origem vegetal como 

combustíveis provém do desenvolvimento do próprio motor diesel. Quando Rudolf Diesel desenvolveu esta 

tecnologia em 1912, projectou este motor para funcionar com óleo de amendoim como combustível [6]. Contudo, no 

início do século XX os combustíveis de origem petrolífera abundavam, o que tornou a opção de aproveitar óleos de 

origem vegetal economicamente menos atractiva. Além disso, os óleos de origem vegetal apresentavam outras 

dificuldades derivadas da sua constituição físico-química: viscosidades 10 a 20 vezes superiores originam uma 

atomização pobre do combustível e consequente combustão incompleta, e a tendência para a polimerização 

oxidativa leva a formar depósitos nos injectores e a danificar pistões [7]. Numa tentativa de resolução destes 

obstáculos, a tendência seguida neste domínio foi a de desenvolver tecnologias que adaptassem o combustível 

derivado de óleos vegetais aos motores. Schwab et al. [7] refere as 3 vias iniciais encontradas (utilizando óleos 

como matéria-prima) [7]: 

 

 - Pirólise: Reacções de decomposição térmica na ausência de O2, tendo sais metálicos como catalisadores. De 

acordo com os padrões actuais, esta alternativa torna-se inviável devido à alta viscosidade do produto final, além de 

o teor de cinzas e teor carbónico largamente ultrapassarem os limites; 

Propriedade Resultados 
Massa volúmica, 15 ºC (kg.m-3) 860 - 894 [4] 

Viscosidade cinemática, 40 ºC (mm2.s-1) 3,3 - 5,2 [4] 
Ponto de ebulição (ºC) > 202 [4] 

Ponto de inflamação (ºC) 157 – 182 [4] 
Gama de destilação (ºC) 197 – 327 [4] 

Pressão de vapor a 22 ºC (mm Hg) < 5 [4] 
Solubilidade em água Insolúvel [4] 

Aspecto visual 
Líquido amarelo claro a 

amarelo escuro [4] 

Reactividade 
Estável na ausência de 
agentes de oxidação [4] 

Estabilidade oxidativa (h) > 8 [5] 
Conteúdo em enxofre (% m/m) < 0,0015 [5] 
Resíduos carbónicos (% m/m) < 0,050 [5] 

Cinzas sulfatadas (% m/m) < 0,010 [5] 
Conteúdo em sabão (ppm) < 10 [5] 

Número de cetano > 47 [5] 

Tabela 1: Principais propriedades do biodiesel na sua forma pura (B100): 
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- Microemulsificação: Formação de dispersões termodinamicamente estáveis de 2 líquidos não miscíveis. Vários 

investigadores estudaram a microemulsificação de óleos vegetais com metanol e etanol chegando à conclusão que 

estas não são recomendáveis para uso a longo termo em motores a diesel. Os problemas são semelhantes aos 

relacionados com a pirólise: combustão incompleta e formação de depósitos carbónicos (Ziejewski et al. [7]), além 

de um comportamento instável a temperaturas baixas (Maurer [7]); 

- Transesterificação: Reacção inicialmente estudada por Duffy [7], amplamente usada a partir de 1930 na indústria 

dos sabões, tendo sida registada a patente por Bradshaw em 1941 (patente que ainda serve de modelo em diversas 

fábricas de produção de sabões). Relativamente à transesterificação com vista à produção de combustível de 

origem vegetal a primeira patente data de 1937 - a patente Belga 422,87 regista a produção de ésteres etílicos de 

óleo de palma através de uma transesterificação na presença de um catalisador ácido. Contudo, apesar desta 

tentativa pioneira, o estudo da obtenção de ésteres combustíveis estagnou durante mais de 40 anos, e só em 1980 

se reatou com a produção de ésteres metílicos de óleo de colza, com a primeira fábrica de produção industrial 

registada em 1991 em Donau (Áustria). 

   Esta tecnologia foi a que gerou maior consenso científico relativamente à melhor opção para adaptar combustíveis 

de origem vegetal a motores a diesel, devido ao bom comportamento do produto final nos motores. De tal forma, 

que actualmente, o termo biodiesel remete para combustíveis obtidos desta maneira, observando-se um 

crescimento do número de fábricas de produção durante a década de 90.  

  Desde o início da década 2000 - 2010, o número de fábricas de produção aumentou drasticamente em todo o 

Mundo. Aliado a esta popularização, ajustes na composição final do produto e adaptações da indústria automóvel 

tornaram o biodiesel um combustível cada vez mais seguro, para ser usado como combustível único, ou em mistura 

com o diesel. 

 

1.2.2) Reacção de transesterificação 

 

  Como já foi referido, o biodiesel é produzido a partir de triglicerídeos oriundos de óleos e gorduras vegetais e 

animais. Um triglicerídeo é um tri-éster formado por 1 molécula de glicerol e 3 radicais de ácidos gordos [8]. Ácidos 

gordos são ácidos monocarboxílicos de cadeia normal que apresentam o grupo carboxílico (COOH) ligado a uma 

longa cadeia alquílica.  

  Numa reacção de transesterificação, 1 mole de um triglicerídeo reage com 3 moles de álcool (relação 

estequiométrica de álcool:óleo de 3:1) na presença de um catalisador, formando uma mole de glicerol e 3 moles de 

uma mistura de ésteres de ácidos gordos [7] (Figura 1). O processo é uma sequência de 3 reacções reversíveis, nas 

quais a molécula de triglicerídeo é quebrada sucessivamente em diglicerídeo, monoglicerídeo, e finalmente em 

glicerol. Em cada um destes passos uma mole de álcool é consumida e uma mole de éster é produzida [9]. 
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  Contudo, na prática, a reacção só é totalmente reversível até certo ponto, devido ao facto de o glicerol formado ser 

imiscível no biodiesel, reduzindo a extensão da reversibilidade. No entanto, tal aspecto é positivo pois origina a 

remoção do glicerol da mistura, permitindo maior taxa de conversão [11].  

  Relativamente à ordem da reacção, Mittelbach e Trathnigg [7] defendem que a sua classificação é dependente da 

homogeneidade da mistura ao longo da reacção. A solubilidade do álcool em óleos e gorduras é pobre, pelo que os 

componentes iniciais devem ser bem misturados, período curto após o qual a mistura se torna homogénea. De 

acordo com estes autores, a partir desse momento (sensivelmente 2 minutos) a reacção prossegue a uma 

velocidade considerável, numa cinética de 2.ª ordem [11].  

  Embora uma variedade considerável de álcoois possa ser usada - metanol, etanol, propanol, butanol, álcool 

amílico – o metanol e o etanol são mais frequentes, vindo daí os 2 nomes usuais atribuídos ao biodiesel: ésteres 

metílicos de ácidos gordos – FAME, Fatty Acid Methyl Ester - no caso de se seguir a rota metílica (metanólise), ou 

ésteres etílicos de ácidos gordos – FAEE, Fatty Acid Ethyl Ester - no caso de se seguir a rota etílica (etanólise). De 

entre estes 2 álcoois, há uma clara preferência relativamente ao metanol – tal facto está relacionado com o seu 

menor custo, elevada disponibilidade e também devido há maior facilidade de separação dos ésteres do glicerol. 

Contudo, embora seja menos utilizado, o etanol apresenta menor toxicidade humana [12]. Na prática, para que o 

equilíbrio tenda para a formação dos produtos de reacção, na maioria das fábricas de produção é comum adicionar 

uma quantidade superior à proporção estequiométrica de álcool [7]. 

  Os ácidos gordos presentes no biodiesel (R1, R2 e R3 nos ésteres da Figura 1) relacionam-se com a composição do 

triglicerídeo, e são um elemento fundamental para definir a composição química do combustível. A Tabela 2 

evidencia os ácidos gordos comummente encontrados no biodiesel. 

 

 

Figura 1: 1:Reacção de transesterificação de triglicerídeos, aspecto global  [10]. 2: Perfil cinético típico da 

transesterificação de um triglicerídeo [9]. 
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1.2.3) Variáveis que afectam a reacção de transesterificação e métodos de produção 

 

  Os principais parâmetros reaccionais que afectam a reacção de transesterificação são a temperatura, o tempo de 

reacção, a razão molar álcool/óleo, a velocidade de agitação e o tipo e quantidade de catalisador utilizado. Destes 

parâmetros, importa salientar o tipo de catalisador usado, que por sua vez irá condicionar o tipo de 

transesterificação. Este é um capítulo que ainda continua a ser alvo de vários estudos no seio da comunidade 

científica, pois um consenso ainda não foi gerado em torno de uma única opção.  

 O método mais comum até à data é a produção de biodiesel usando catalisadores básicos homogéneos (catálise 

básica homogénea). Considerando sistemas deste género, referem-se de seguida os aspectos processuais mais 

importantes [10,12]. 

 Os catalisadores mais usuais são ou hidróxidos, ou carbonatos à base de sódio ou potássio (NaOH, KOH ou 

CH3ONa são os mais usuais) e a temperatura óptima do sistema tende a ser próxima à temperatura de ebulição do 

álcool usado, sendo geralmente necessário excesso de álcool para promover uma boa taxa de conversão (varia 

entre 4:1 e 20:1, contudo 6:1 é considerado por muitos autores a melhor razão molar álcool/óleo para um bom 

Ácido gordo 
 

Éster metílico 

Peso molecular 
(g.mol-1) 

Caprílico (C8:0) 
 

Metil-caprilato 

144,21 
 

158,24 
Cáprico (C10:0) 

 
Metil-capreato 

172,27 
 

186,30 
Láurico (C12:0) 

 
Metil-laureato 

200,32 
 

214,35 
Mirístico (C14:0) 

 
Metil-miristato 

228,38 
 

242,40 
Palmítico (C16:0) 

 
Metil-palmitato 

256,43 
 

270,46 
Esteárico (C18:0) 

 
Metil-estearato 

284,48 
 

298,51 
Oléico (C18:1) 

 
Metil-oleato 

282,47 
 

296,50 
Ricinoléico (C18:1:OH) 

 
Metil-ricinoleato 

298,46 
 

312,27 
Linoléico (C18:2) 

 
Metil-linoleato 

278,43 
 

292,46 
Linolénico (C18:3) 

 
Metil-linoleneato 

278,44 
 

292,46 

Tabela 2: Ácidos gordos mais comuns em triglicerídeos usados no fabrico de biodiesel e seus ésteres metílicos. Fórmula e 

peso molecular de cada elemento (adaptado de [13 - 15]): 
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rendimento da reacção). A velocidade de agitação deve ser a mais elevada possível para promover uma boa 

mistura dos reagentes, devido ao facto de o sistema se comportar como tendo 2 fases (óleo e álcool com catalisador 

dissolvido). A quantidade de catalisador usado poderá variar de 0,2 % a 2 % (m/m). Quanto à temperatura varia 

entre os 25 ºC e os 120 ºC, o que influi bastante na taxa de conversão. Este aspecto depende do catalisador 

usando, considerando-se um valor padrão de 60 ºC. 

  Considera-se também que este processo depende da acidez da matéria-prima utilizada, tomando como referência 

um máximo de 2 % de teor da matéria-prima em ácidos gordos livres [4]. 

  De acordo com um estudo comparativo entre catalisadores à base de sódio e catalisadores à base de potássio 

usados na transesterificação de diferentes tipos de óleos virgens e óleo residual, Dias et al. [10], referem que no 

global o hidróxido de potássio demonstrou ser menos eficiente que os catalisadores à base de sódio. Usando este 

tipo de catalisador, considera-se que a concentração se deverá situar nos 0,6 % (m/m) para óleos puros e 0,8 % 

(m/m) para óleos residuais. Já no caso de se usarem catalisadores à base de sódio, considera-se que esse valor 

deverá ser de 0,6 % usando metóxido de sódio, para transesterificação de óleos puros e de 0,8 % em óleos 

residuais. Para o hidróxido de sódio, os resultados oscilaram para óleos puros (0,6 a 0,8 % m/m), obtendo-se o valor 

de 0,8 % (m/m) para óleos residuais.  

  A transesterificação básica homogénea é normalmente realizada em batelada num reactor agitado, equipado com 

um condensador de refluxo. Inicialmente, é necessário que a velocidade de mistura seja mais elevada para 

promover o contacto entre o óleo, o álcool e o catalisador. Um exemplo de um esquema de produção em reactor de 

batelada encontra-se na Figura 2. 

 

 

 

  O processo de separação após terminar a reacção (separação da mistura de ésteres e glicerol) dá-se 

habitualmente num decantador gravítico, devido às diferentes densidades destes dois componentes. Para a 

separação do metanol, utiliza-se habitualmente uma unidade de evaporação. O processo de purificação pode ser 

iniciado por uma lavagem e neutralização, com o objectivo principal de remover o catalisador e algumas impurezas 

restantes ainda presentes no produto. Esta etapa consiste habitualmente numa extracção líquido/líquido, usando 

Figura 2: Transesterificação básica homogénea em reactor agitado (adaptado de [16]). 
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uma solução ácida e posteriormente água até um pH próximo do da água usada para a extracção. O processo de 

secagem tem, ulteriormente, o objectivo de remover a água residual, podendo ser efectuado por aquecimento, 

destilação ou absorção por um sal anidro. 

  O controlo da qualidade tem como objectivo final verificar se o biodiesel produzido se encontra nos limites impostos 

pela norma Europeia em vigor, EN14214 (2003) para poder ser utilizado como combustível. Esta norma refere 

limites relativos a 25 parâmetros (Anexo A). 

  Embora a transesterificação recorrendo à catálise básica homogénea seja o processo mais comum em fábricas 

industriais, há aspectos negativos a serem considerados. Salientam-se os seguintes: a remoção do catalisador é 

difícil, são necessárias quantidades consideráveis de água e na presença de excesso de água o risco de ocorrer 

saponificação aumenta, diminuindo o rendimento final e dificultando o processo de decantação e purificação. No 

sentido de alcançar uma solução processual mais viável e simples, têm sido testados à escala laboratorial uma 

variedade de catalisadores básicos heterogéneos. São exemplos o carbonato de cálcio e superbases sólidas de 

Na/NaOH/y-Al2O3 [17,18]. Contudo, na maioria destas tentativas a reacção é significativamente mais lenta, devido 

ao facto de os catalisadores heterogéneos constituírem uma terceira fase na mistura (óleo/metanol/catalisador). 

  A catálise ácida é a segunda via mais usual, usando geralmente ácido sulfúrico como catalisador. Embora a 

reacção ofereça elevados rendimentos, o tempo é considerado geralmente excessivo, podendo levar mais que um 

dia para conclusão, além de se gastar mais álcool pois a relação molar álcool:óleo ideal estará próxima de 30:1. A 

quantidade de catalisador é frequentemente de 1 mol % e a temperatura varia entre 55 e 80 ºC [12].  

  Ultimamente têm-se também desenvolvido estudos no sentido de proceder a uma catálise enzimática usando 

lipases (enzimas de fontes animais, vegetais e microbianas) como catalisador, tendo-se alcançado bons resultados 

na transesterificação de óleos vegetais. 

 

1.2.4) Vantagens e desvantagens do biodiesel face ao diesel 

  Em termos de aspectos positivos e negativos, procurando estabelecer uma comparação com o diesel 

convencional, relevam-se 4 campos distintos: aspectos mecânicos, económicos, ambientais e aspectos sobre a 

saúde humana. A análise destas áreas revela claramente a vantagem do biodiesel em relação ao diesel. 

 

a) Aspectos mecânicos: 

 

  Este combustível possui excelentes propriedades físico-químicas que o tornam viável e atractivo. Salientam-se as 

seguintes [3]: 

 

- Praticamente isento de enxofre; 

- Elevada lubricidade, originando uma combustão mais eficiente e prolongando a vida do motor; 

- Índice de cetano elevado (10 a 15 pontos acima do diesel), conferindo boa qualidade de ignição e um trabalhar de 

motor mais suave (este índice representa o atraso de ignição do combustível dentro da câmara de combustão, de 

modo que, quanto maior este índice menor será o atraso). 

 

  Comparando então as principais variáveis de desempenho mecânico entre o biodiesel e o diesel convencional, 

Boyd et al. [6] referem as seguintes diferenças, sintetizadas na Tabela 3:  
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  Embora a Tabela 3 sugira que o biodiesel se destaque positivamente em termos mecânicos, considera-se que a 

para teores a partir de 20 % de incorporação no diesel (B20) se começam a evidenciar aspectos negativos, 

agravados ao longo do tempo. A associação representativa da indústria do biodiesel nos EUA (National Biodiesel 

Board) refere os seguintes [19]: 

 

- O efeito de solvente, que poderá originar depósitos acumulados nas paredes do reservatório e em condutas, assim 

como originar oclusão de filtros; 

- A incompatibilidade com determinado tipo de materiais. O comportamento em relação aos principais componentes 

é o seguinte: O PEAD (polietileno de alta densidade) é manifestamente compatível, contudo PVC (policloreto de 

polivinilo) é lentamente degradado. Poliestirenos são também dissolvidos após longa exposição. Em termos de 

metais, materiais à base de cobre, zinco, estanho, chumbo e ferro fundido têm também uma susceptibilidade 

considerável. O biodiesel poderá também degradar borrachas naturais (frequentemente encontradas em 

componentes de motores mais antigos) [8].  

 

  Também em termos de manuseamento e segurança o biodiesel apresenta vantagens consideráveis. Tal facto 

deve-se essencialmente a um elevado ponto de inflamação relativamente ao diesel (157 – 182 ºC vs diesel 64 ºC) e 

também devido a uma baixa pressão de vapor (<5 mm Hg) que lhe confere baixa volatilidade [9]. 

 

b) Aspectos económicos: 

 

  O facto de o diesel convencional se obter através de uma fonte não renovável (petróleo) traduz-se em 

aprovisionamentos energéticos instáveis, com uma tendência efectiva a longo prazo do aumento dos preços (Figura 

3), que começa a ser sentida não só em Portugal, mas de forma geral, em todo o Mundo [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriedade Biodiesel em relação ao diesel 

Densidade Energética 
Poder calorífico de 37,27 MJ.L-1, embora este seja dependente 

da matéria-prima usada [9], valor aproximadamente 10 % 
inferior ao diesel 

Potência Comparável, diferença mínima 

Consumo de combustível 
Menor, melhorando a economia ao longo do tempo (devido ao 

efeito de “limpeza” do biodiesel em alguns componentes do 
motor, como o injector) 

Lubricidade 
Cerca de 65 % superior, conferindo maior tempo de vida ao 

motor 

Tabela 3: Comparativo entre o biodiesel relativamente ao diesel convencional em termos de performance do motor (adaptado de [6]): 
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  Este facto deve-se não só à própria finitude inerente ao recurso, como também a outros factores. A concentração 

de petróleo explorado actualmente está em áreas geográficas de conflito, o que tem um impacto no preço e na 

regularidade de fornecimento do produto. Além disso, as novas jazidas em prospecção estão situadas em áreas 

geográficas de elevado custo para a sua extracção [21]. 

  Acresce a esta instabilidade económica mundial a preocupante dependência nacional relativamente a estes 

combustíveis – em 2003, as importações de petróleo representaram 93 % da energia primária consumida, com o 

sector dos transportes como o principal contribuinte, consumindo 39 % do total das importações deste recurso [3]. 

  Sendo uma energia renovável, o biodiesel contribui para a sustentabilidade energética e permite diminuir a 

dependência externa.  

  Outro factor económico positivo é o facto de permitir uma enorme variedade de cultivo de oleaginosas como 

matéria-prima, assim como a procura de outras matérias-primas como as microalgas e as cianobactérias. 

 

c) Aspectos ambientais:  

 

Já em termos ambientais salientam-se os seguintes pontos positivos [6, 7, 22]:  

 

- Biodegradável; 

- A via de obtenção de biodiesel a partir de resíduos de origem vegetal ou animal constitui uma forma de reciclagem, 

diminuindo potenciais problemas ambientais, nomeadamente descargas poluentes nos meios hídricos, e 

contribuindo também para a redução de problemas técnicos e económicos relativos à admissão desses resíduos 

nas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR); 

- O potencial de aquecimento global é significativamente inferior ao diesel, o que se deve não só a necessidades 

energéticas inferiores para obtenção do produto final, como também à redução das emissões dos gases com efeito 

de estufa. Jungmeier et al. [7] analisaram todo o ciclo de vida de 4 tipos de combustível (3 tipos de biodiesel e diesel 

convencional), tendo verificado uma diferença significativa (Figura 4). 

 

 

Figura 3: Evolução do preço do barril de Brent desde 2004 até 2008 [20]. 
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  Contudo, há que referir alguns pontos negativos: As dificuldades de assimilação da glicerina resultante como 

subproduto no processo (entre 5 a 10 % do produto bruto) levam frequentemente à sua queima, que poderá gerar 

acroleína, elemento potencialmente cancerígeno. Também há a referir a eventual subida dos preços de matérias-

primas usadas na alimentação e a necessidade de área útil para o cultivo de oleaginosas, que poderá resultar em 

perdas de habitat. 

 

d) Aspectos sobre a saúde humana:  

 

  O biodiesel tem baixos índices de toxicidade, sendo praticamente isento de enxofre. De acordo com Sharp [7] 

parece existir um consenso relativamente às emissões de CO, hidrocarbonetos e matéria particulada serem 

inferiores ao diesel. Em termos médios, considera-se que o biodiesel usado na sua forma pura (B100) permite 

reduções de cerca de 48 % na emissão de monóxido de carbono, 67  % na emissão de hidrocarbonetos e 15 % de 

matéria particulada [23]. Contudo, nas emissões de NOx, alguns estudos apontam aumentos de emissões, embora 

a diferença não seja muito acentuada, com o valor máximo de diferença em relação ao diesel a atingir + 13 % [16].  

  Para dar uma ideia da redução associada a cada componente, a Figura 5 apresenta estudo da variação das 

emissões de poluentes para misturas com diferentes teores em biodiesel, em relação ao diesel convencional [24]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Comparativo para o potencial de aquecimento global entre o ciclo de vida do combustível diesel tradicional e do 

biodiesel proveniente de diferentes fontes (adaptado de [7]). (Legenda:OAU - Óleos Alimentares Usados). 
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1.2.5) Necessidade de produção de biodiesel  

 

  Para além das vantagens em relação ao diesel enunciadas no ponto anterior, há ainda factores preocupantes que 

acentuam a necessidade do incremento de produção de biodiesel no nosso país, relacionados essencialmente com 

2 aspectos: a tendência de aumento das necessidades energéticas no sector dos transportes e a necessidade de 

cumprimento de metas impostas, tanto a nível Europeu, como Internacional. 

 

a) Aumento das necessidades energéticas: 

 

  Em termos energéticos, a progressão verificada é a de aumento dos consumos em toda a Europa, com especial 

destaque para o sector dos transportes, para o qual se estima que as necessidades energéticas em 2030 sejam 28 

% superiores ao valor verificado em 2005 [25]. Em 2007, em Portugal, o sector energético for responsável por 70 % 

do total de emissões de GEE, sendo que para esta fatia os transportes contribuíram com 23,8 % [26] (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mudança nas emissões atmosféricas de compostos tóxicos do biodiesel relativamente ao diesel [24].  

(Legenda: HAP - Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos). 

Figura 6: Emissões de GEE em Portugal, por sector de actividade (2007) [26]. 
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b) Cumprimento de metas:  

 

  Relativamente ao cumprimento de metas legislativas ás quais Portugal está vinculado, a nível Internacional, em 

1997, foi assinado o Protocolo de Quioto (no seguimento da Conferência do Rio de Janeiro em 1992) que 

compromete uma série de nações industrializadas a reduzir as suas emissões de GEE em 5,2 %, em relação aos 

níveis de 1990, para o período de 2008 - 2012 [21]. Actualmente a meta de Quioto não está a ser rigorosamente 

cumprida pelo nosso país, verificando-se uma discrepância, em 2007, aproximadamente da ordem dos 10 % 

relativamente ao valor acordado [26] (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A nível Europeu, importa referir a Directiva 2003/30/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 Maio, 

denominada “energias renováveis nos transportes” ou “Directiva biocombustíveis” que estabelece que os Estados 

Membros devem fixar metas relativas a quotas de biocombustíveis e de outros combustíveis renováveis que 

substituam a gasolina e o gasóleo nos transportes, tomando como seu ponto de partida os valores de referência de 

2 % para 31 de Dezembro de 2005 e 5,75 % para 31 de Dezembro de 2010. Pretende-se também que até 2020 se 

deva proceder à substituição de 20 % dos combustíveis convencionais no sector dos transportes rodoviários por 

combustíveis alternativos [2]. 

  No caso Português, a transposição interna da Directiva 2003/30/CE resultou no Decreto-Lei 62/2006 de 21 de 

Março denominado “Promoção da produção e da utilização de biocombustíveis e de outros combustíveis 

renováveis”. As metas determinadas foram inicialmente idênticas às Europeias, mas uma actualização efectuada 

pelo Decreto-Lei 49/2009 determinou que para 2010 a percentagem de incorporação deveria ser alterada de 5,75 % 

para 10 % [27], contudo, a especificação EN 590 relativa à qualidade do diesel apenas permite uma incorporação de 

7 %, sendo então ajustado o valor de 10 % para 7 % [16]. 

  Relativamente ao cumprimento das metas impostas pela Directiva, à data considerada (Setembro de 2010) a 

Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) apenas menciona dados relativamente a 2008, reportando 2,49 % de 

incorporação de FAME, com base no teor energético. No total, a incorporação de biocombustíveis em 2008 foi de 

1,91 % [28]. Tais números geram bastante apreensão, visto que em 2010 a Directiva 2003/30/CE impõe uma meta 

Figura 7: Comparativo entre as emissões de GEE em Portugal até 2008 e meta acordada no protocolo de Quioto [26]. 
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de 5,75 % de incorporação de biocombustíveis, e, ainda mais preocupante, o Decreto-Lei 49/2009 refira 7 % de 

incorporação.  

  Importa também salientar que em 2006, 65 % dos veículos novos vendidos em Portugal eram a diesel, tendência 

que tem vindo a aumentar [29], sendo então fulcral aumentar a produção Nacional. 

 

1.2.6) Situação na Europa e em Portugal  

 

  Relativamente à situação Europeia, a tendência demonstrada é a de um rápido crescimento da indústria do 

biodiesel sensivelmente a partir de 2003. A Alemanha desde cedo se mostrou em grande destaque, sendo 

actualmente o maior produtor, com 2 539 000 t (cerca de 27 % do total Europeu) produzidas em 2009. Já em 2006 o 

biodiesel representava 2% do total do diesel consumido neste país e pretende-se que em 2010 esta taxa atinja 10 % 

[22]. Relativamente a Portugal, o ano de 2009 resultou em 250 000 t de biodiesel produzido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A tendência acelerativa da produção Europeia de biodiesel desde 2003 está directamente relacionada com a 

Directiva 2003/30/CE (1.2.5 b) que imputa aos Estados Membros responsabilidades, nomeadamente na 

obrigatoriedade de apresentar anualmente à Comissão “as medidas tomadas para promover a utilização dos 

biocombustíveis, ou de outros combustíveis renováveis, na substituição do gasóleo ou da gasolina no domínio 

transportes (Artigo 4.º)” [1]. Estas medidas, na prática, têm-se traduzido por incentivos fiscais que discriminam 

positivamente a indústria dos biocombustíveis. No caso Português, a necessidade de incentivos fiscais é expressa 

na Portaria n.º 69/2010, que fixa limites máximos, por produtor, de venda de biocombustíveis que benificiem de 

regime de isenção de ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos) [3]. Outras medidas 

incentivadoras incluem a celebração de acordos para a utilização de biodiesel em frotas de transportes públicos de 

passageiros e de mercadorias e a criação da figura de pequeno produtor dedicado para empresas de produção 

máxima anual de 3 000 t com origem no aproveitamento de matérias residuais ou com recurso a produtos menos 

poluentes [28]. 

  No ano de 2005 apenas 4 países da Europa dos 25 não produziam biodiesel, sendo Portugal um deles [23]. 

Embora ainda haja caminho a percorrer, é importante referir que a produção em Portugal tenha registado um 

incremento significativo após 2005, data na qual estava ainda estagnada. Tal facto deve-se à entrada em actividade 

dos principais produtores ter sido registada quase em simultâneo, ou em espaços de tempo muito próximos [22].  

 

Figura 8: Produção de biodiesel na Europa desde 1998 até 2009 [30]. 
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  Embora as 5 principais unidades industriais de produção, desde 2006 venham a registar sucessivos incrementos 

de quotas de produção de ano para ano, verifica-se que o crescimento da produção total de biodiesel em Portugal 

entre 2006 e 2009 tenha sido de apenas 25 % (200 000 t produzidas em 2006 [22] versus 250 000 t produzidas em 

2009 [30]).  

 

1.2.7) Matérias - primas para produção de biodiesel 

 

   As principais matérias-primas para produção de biodiesel subdividem-se em 3 grupos: óleos vegetais 

(alimentares/não alimentares), resíduos (de gorduras vegetais ou de gorduras animais) e matérias-primas ainda 

susceptíveis de desenvolvimento (microalgas e cianobactérias). O biodiesel poderá ser obtido a partir da maioria 

dos óleos vegetais que se podem extrair de plantas presentes na Natureza e os mais usados para o seu fabrico 

constam na Tabela 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  As opiniões divergem relativamente à melhor oleaginosa para produção de biodiesel, pois esta escolha depende 

de vários factores. Em relação à quantidade de óleo extraído por hectare, considera-se que a oleaginosa que 

oferece maior produtividade é a palma (cerca de 6000 L de óleo por hectare, Figura 9). Em relação à quantidade de 

óleo extraída das sementes, considera-se que as sementes de mamona e de sésamo são as que oferecem maior 

produtividade (cerca de 50 %, Tabela 6). 

 

 

 

 

 

 

Produtor 
Produção de biodiesel (m3) 

2009 2010 
Iberol (Alhandra) 76 159 82 426 

Torrejana (Torres Novas) 66 691 77 654 
Biovegetal (Alhandra) 54 700 68 993 

Prio (Aveiro) 52 498 67 111 
Sovena (Miraflores) 37 024 62 981 

Matéria-prima Quota de produção 
Óleo de soja 32 % 

Óleo de palma 27 % 
Óleo de colza 14 % 

Óleo de girassol 8 % 
Óleo de amendoim 6 % 
Óleo de mamona 0,5 % 

Outros 13 % 

Tabela 4: Principais produtores de biodiesel em Portugal e limites máximos, por produtor, de venda de volumes de biocombustíveis 

que beneficiem do regime de isenção de imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos em 2009 e 2010 [3]: 

Tabela 5: Principais óleos vegetais usados no fabrico de biodiesel a nível Mundial em 2003 [31]: 
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  Em relação á utilização de resíduos como matéria-prima, área de elevada importância (pois não só constitui uma 

forma de reciclagem como uma redução de custos de produção a montante do processo), vê-se que tem aumentado 

a sua quota-parte na produção de biodiesel. Os resíduos utilizados são fundamentalmente provenientes de óleos 

vegetais usados e resíduos animais (sebo de bovino, banha de porco, gordura de frango). Em Portugal, a maioria 

dos resíduos utilizados são provenientes de óleos alimentares usados (OAU), havendo já uma rede nacional de 

recolha e transformação destes resíduos. 

  O desenvolvimento de outras matérias-primas tem resultado em aumentos de eficiência produtiva em relação às 

oleaginosas já mencionadas, conseguindo obter-se cerca de 7500 L óleo/ha a partir de algas [12]. 

 

1.3) Produção de biodiesel a partir de óleo de mamona 

 

1.3.1) Obtenção do óleo dassementes 

 

   As sementes de mamona são produzidas pela mamoneira (nome científico: Ricinus communis L.) (Figura 10), uma 

planta membro da família botânica Euphorbiaceae (família de arbóreas, arbustivas, subarbustos e ervas 

encontradas frequentemente em climas tropicais) [32]. 

 

 

 

 

 

Semente Óleo/100 kg 
Mamona 50 
Sésamo 50 

Colza 37 
Palma 36 

Girassol 32 
Soja 14 

Algodão 13 

Tabela 6: Óleo extraído em cada oleaginosa tomando como referência 100 kg de sementes [12]: 

Figura 9: Produtividade em óleo por hectare de acordo com a oleaginosa [12]. 
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  A mamoneira é geralmente uma árvore ou um arbusto, que cresce até uma altura de 60 a 120 cm no primeiro ano, 

podendo atingir até 10 m nos anos subsequentes, tendo uma idade média de 4 anos de vida [32]. Embora possa ser 

encontrada e cultivada em todos os países que se encontrem nas 3 principais zonas térmicas do planeta (situadas 

entre o círculo polar árctico e o círculo polar antárctico: zona temperada do norte, zona intertropical e zona 

temperada do sul), esta planta encontra condições mais adequadas ao seu desenvolvimento nos trópicos húmidos e 

zonas secas sub-tropicais onde os níveis médios anuais de temperatura e precipitação se encontram próximos da 

sua gama óptima (750 a 1000 mm de precipitação, temperatura de 15 a 38 ºC, gama em que se enquadra a zona 

Sul da Europa) [32].  

   Em termos de rendimento de óleo por hectare cultivado, considera-se que os valores variam, de acordo com as 

práticas de cultivo e extracção, de entre 460 a 2 000 kg óleo.ha-1, o que coloca esta oleaginosa na gama das mais 

produtivas [32] (Figura 9, Tabela 6). 

  O método de recolha das sementes poderá ser manual ou mecânico. Em ambos os casos, apenas são recolhidas 

as sementes que já estiverem totalmente amadurecidas - o facto de haver sementes em toda a planta em diferentes 

estágios de formação obriga a que haja até 5 fases separadas de colheita. O método mecânico poderá ser mais 

vantajoso uma vez que facilita a recolha, pois as máquinas separam parcialmente cápsulas maduras de não 

maduras. Além disso, a separação da cápsula da semente torna-se mais rápida e eficiente [32]. 

  Assim que as sementes estiverem descascadas e secas, segue-se a fase de extracção do óleo. Scholz et al. [32] 

referem que as sementes contêm cerca de 40 a 55 % de massa de óleo, conseguindo-se obter cerca de 90 % deste 

valor com os métodos de extracção usuais. Os autores referem as 3 vias principais: 

 

- Prensagem a frio: o óleo é obtido através de um processo em que as sementes são prensadas 1 a 3 vezes por um 

equipamento mecânico de compressão à temperatura ambiente. A prensa consiste num cesto formado por barras 

de aço distanciadas por meio de lâminas, cuja espessura varia de acordo com a semente a ser processada. Este 

espaçamento das barras é regulado para permitir a saída do óleo e agir como um filtro para as partículas restantes – 

a chamada “torta”. O rendimento em óleo em relação à massa de sementes é de cerca de 30 a 36 % (m/m); 

 

- Prensagem a quente: o processo é em tudo semelhante ao anterior, mas efectuado a temperaturas superiores a 

70 ºC, obtendo-se um rendimento em óleo de cerca de 38 a 48 % (m/m); 

 

Figura 10: 1: Aspecto visual da mamoneira. 2: Sementes de mamona, com cápsula, em fase de crescimento. 3: Sementes 

de mamona após remoção da cápsula. 
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- Extracção por solventes: este processo é geralmente combinado com os anteriores, ou seja, aplica-se à torta 

resultante da compressão mecânica um solvente para extracção do óleo restante, não se obtendo, geralmente, 

valores superiores a 2 % (m/m) de óleo remanescente, não se justificando o seu uso na maioria das situações, 

devido a este valor reduzido. Contudo, Fagundes et al. [33] referem o uso exclusivo de extracção por solvente com 

trituração prévia das sementes em moinho convencional, usando álcool etílico como solvente extractor, referindo um 

rendimento mássico de extracção de 55 %. Em ambiente industrial, regra geral é utilizado hexano (dissolve o óleo 

com facilidade sem agir sobre os outros componentes da matéria oleaginosa), que penetra nos grãos triturados 

numa superfície de elevada área, removendo a maioria do óleo por simples dissolução, enquanto que o óleo 

presente no interior das células é removido por difusão, com a velocidade de extracção do óleo a decrescer com o 

decurso do processo [34]. 

 

   Martins [34] refere que a prensagem mecânica sob alta pressão aumenta o rendimento até 5 %, dispensando 

posteriormente o processo de extracção por solvente. O autor refere também que a trituração e o cozimento prévio 

das sementes poderão auxiliar ao processo. O rompimento dos tecidos das sementes resultante da trituração 

aumenta a superfície para extracção dos solventes extractores, contudo, esta deverá ser a mais rápida possível, 

pois a desintegração dos grãos activa as enzimas lipase e peroxidase. O cozimento poderá variar de 70 a 105 ºC, e 

é positivo também pois promove a coagulação e desnaturação parcial das substâncias proteicas (diminuindo a 

afinidade do óleo com as partículas da semente), inactiva as enzimas lipolíticas e aumenta a permeabilidade das 

membranas celulares libertando, assim, o óleo. 

 

   Como estágio final, o óleo poderá ainda ser refinado; contudo, não foram encontrados na literatura elementos 

suficientes que possam concluir que este factor vá alterar o rendimento da reacção de transesterificação ou 

qualidade do biodiesel produzido. O maior benefício deste procedimento poderá ser o facto de facilitar o 

procedimento de lavagem do biodiesel, uma vez que purifica a matéria-prima, evitando que ela traga impurezas que 

teriam de ser removidas a montante no processo. Martins [34] refere as seguintes vantagens provenientes deste 

procedimento para o pré-tratamento de óleo vegetal: 

 

- Remoção de substâncias coloidais, proteínas e fosfatídios; 

- Remoção de ácidos gordos livres e seus sais, lactonas e polímeros; 

- Remoção de substâncias voláteis como hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos e cetonas; 

- Remoção de substâncias inorgânicas; 

- Remoção de humidade. 

 

 O mesmo autor refere essencialmente 3 estágios para refinar o óleo: 

- Degomagem: Visa remover do óleo bruto os fosfatídios, proteínas e substâncias coloidais. Estas substâncias são 

facilmente hidratáveis, sendo removidas através da adição de água (1 – 3 %) ao óleo aquecido previamente a 60 – 

70 ºC e agitação durante 20 - 30 minutos, formando precipitados que são facilmente removidos do óleo por 

centrifugação a 5 000 – 6 000 rpm. As gomas removidas que possuem cerca de 50 % de humidade podem ser 

secas em vácuo (100 mm Hg) à temperatura de 70 – 80 0C.  
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- Neutralização: É o processo de remoção de ácidos gordos livres e outros componentes (proteínas, ácidos 

oxidados, produtos de decomposição de glicerídeos), através da adição de solução aquosa básica, como hidróxido 

de sódio ou carbonato de sódio. A quantidade de solução alcalina necessária para o processo dependerá do teor de 

ácidos gordos livres no óleo. 

- Clarificação: Visa tornar o óleo mais claro através do uso de adsorventes, como carvão activado. Para aumentar a 

eficiência dos adsorventes, o óleo neutro e degomado, deve ser seco à temperatura de 80 – 90 ºC sob vácuo (30 

mm Hg) durante 30 minutos. Após a secagem é adicionada a quantidade apropriada de adsorvente, com o qual o 

óleo é agitado à temperatura de 80 – 95 ºC durante 20 – 30 minutos. O passo final é arrefecer a 60 – 70  ºC e filtrar. 

1.3.2) Propriedades físico-químicas do óleo de mamona 

 

  Tal como outros óleos de origem vegetal, o óleo de mamona é um triglicerídeo composto por vários ácidos gordos. 

A constituição aproximada em ácidos gordos encontra-se na Tabela 7. 

 

 

 

  O alto conteúdo em ácido ricinoléico (Figura 11) e a sua influência na elevada viscosidade e na polaridade do óleo 

de mamona são o motivo da versatilidade desta matéria-prima nas aplicações industriais. 

 

 

 

 

 

 

 

   Este ácido gordo é o principal responsável pela elevada viscosidade do óleo, que, à temperatura ambiente (25 ºC) 

é de cerca de 700 mm2.s-1, valor muito superior ao óleo de colza (Figura 12). Esta elevada viscosidade deve-se ao 

grupo hidroxilo presente no ácido ricinoléico - quanto maior o número de grupos OH mais intensas serão as 

interacções intermoleculares aumentando o peso molecular, e, consequentemente, a viscosidade do fluido [36]. Este 

grupo é também o responsável pelas características de toxicidade humana do óleo. 

 

 

 

 

Ácido gordo Fórmula química 
Composição aproximada (%) 

DIN 55939  Bockish et al. 
Ácido ricinoleico C 18:1-OH 86 - 92 82 - 90 
Ácido linoleico C 18:2 2,8 - 6 3 - 6 
Ácido oléico C 18:1 2,5 - 4 2 - 4 

Ácido palmítico C 16:0 1 –1,5 1 – 1,5 
Ácido esteárico C 18:0 0,5 – 1,5 - 
Ácido linolénico C 18:3 0,2 – 0,8 0,2 – 0,6 

Tabela 7: Constituição do óleo de mamona em ácidos gordos [32]: 

Figura 11: Estrutura química do ácido ricinoléico [35]. 
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As principais características físico-químicas do óleo de mamona encontram-se expressas na Tabela 8. 

 

 

 

  Para o uso como biocombustível, salienta-se a vantagem de garantir um combustível de elevado poder calorífico 

(37,2 – 39,5 MJ.kg-1, valores próximos ao diesel que tem 43,2 MJ.kg-1 [16]) e também o elevado número de cetano 

que proporciona boa qualidade de ignição do motor e baixo teor de resíduos carbónicos, factor importante para 

prevenir oclusão de filtros. Contudo, destaca-se pela negativa essencialmente o valor extraordinariamente elevado 

da viscosidade. Tomando como referência a colza (oleaginosa recorrente para fabrico de biodiesel), que tem, a 40 

ºC, uma viscosidade cinemática menor que 36 mm2.s-1 o óleo de mamona apresenta um valor de 6 a 8 vezes mais 

elevado, o que poderá causar problemas na fase de extracção de óleo e na fase de injecção do biocombustível [32]. 

 

1.3.3) Transesterificação do óleo de mamona 

 

  Laureano et al. [36] referem que a reacção de transesterificação não deverá ser diferente da transesterificação de 

outras matérias-primas mais usuais, registando-se apenas um problema adicional: o elevado teor de água do óleo  

(1 929 mg.kg-1). O método de produção poderá então ser em tudo idêntico ao apresentado na Figura 2 (ponto 1.2.3), 

Propriedade Descrição 
Cor De praticamente incolor a amarelo alaranjado 

Massa volúmica a 20 ºC (kg.m-3) 0,952 – 0,965 [21] 
Peso molecular (g.mol-1) 932 [37] 

Humidade (mg.kg-1) 1920 [36] 
Índice de acidez (mg KOH.g-1)  2,0 max. [21] 

Índice de saponificação 177 – 187 [21] 
Viscosidade cinemática a 40 ºC (mm2.s-1) 240 – 300 [32] 

Ponto de inflamação (ºC) 229 – 260 [32] 
Poder calorífico (MJ.kg-1) 37,2 – 39,5 [32] 

Número de cetano 42 [32] 
Estabilidade oxidativa a 110 ºC (h) 95 [32] 

Conteúdo em sulfatos (mg.kg-1)  10 [32] 
Conteúdo em cinzas (% m/m) < 0,01 [32] 

Figura 12: Variação da viscosidade cinemática em função da temperatura para o óleo de mamona e óleo 

de colza (adaptado de [32]). 

Tabela 8: Principais características físico-químicas do óleo de mamona (adaptado de [21, 32, 36 e 37]): 
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sugerindo-se apenas uma alteração: o aquecimento prévio da matéria-prima a 100 ºC durante 2 h, para remoção da 

humidade. Os mesmos autores defendem que este pré-aquecimento pode mesmo assim revelar-se insuficiente para 

que o biodiesel cumpra os limites em relação ao teor de água, devido ao carácter higroscópico do óleo de mamona 

[36] que será transmitido às propriedades do biodiesel, havendo aumento do teor de água ao longo do 

armazenamento.  

 

a) Efeito das variáveis de reacção no rendimento em biodiesel e no teor de ésteres: 

 

  Em relação às variáveis que condicionam a reacção e o seu efeito no rendimento em produto (% m/m - m 

biodiesel/m óleo) e teor de ésteres (pureza do produto) os estudos encontrados na literatura sugerem o seguinte: 

 

- Laureano et al. [36]: Estes autores referem que, variando a temperatura entre 40 ºC, 50 ºC e 60 ºC e mantendo 

outros parâmetros constantes (razão molar metanol óleo 7,5:1 e 1 % (m/m) de metóxido de sódio), se observou que 

o maior rendimento mássico em produto ao longo do tempo se verificou para a temperatura mais elevada (60 ºC) 

(Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Em relação à quantidade de catalisador, os autores referem que mantendo os outros parâmetros da reacção 

constantes (razão molar metanol:óleo de 5:1, temperatura a 40 ºC) e usando metóxido de sódio como catalisador 

em percentagens de 0,5 % (m/m), 1 % (m/m) e 2 % (m/m) os melhores resultados surgiram para 1 % (m/m) seguido 

de 2 % (m/m) e finalmente 0,5 % (m/m) (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Efeito da temperatura no rendimento em biodiesel (adaptado de [36]). 

Figura 14: Efeito da quantidade de catalisador no rendimento em biodiesel  (adaptado de [36]). 
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  Quanto à razão molar metanol:óleo, variando este parâmetro entre 5:1, 6:1 e 7,5:1 e mantendo a temperatura a 40 

ºC e a quantidade de metóxido de sódio a 1 % (m/m), o maior rendimento em produto verificou-se para 5:1. Note-se 

que 6:1 registou resultados praticamente idênticos (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cavalcante et al. [37]: Os autores conduziram experiências no sentido de determinarem as condições reaccionais 

óptimas para produção de biodiesel à base de óleo de mamona sintetizado por transesterificação básica alcalina 

usando KOH como catalisador, obtendo o maior rendimento reaccional para uma razão molar metanol:óleo de 11:1 

e uma concentração de KOH de 1,75 % (m/m) a uma temperatura e tempo reaccional de 30 ºC e 1,5 h 

respectivamente. 

 

- Ramezani et al. [38]: Os autores referem que, embora a transesterificação de óleo de mamona possa ser 

efectuada usando catalisadores básicos, ácidos, ou alcalinos, a transesterificação ácida é muito mais lenta do que a 

transesterificação alcalina, tipicamente 4 000 vezes mais lenta. O ácido sulfúrico, catalisador comummente usado, 

leva a formação indesejável de sub-produtos o que requer processos de separação difíceis e uma remoção 

cuidadosa do catalisador do combustível, devido ao facto de os catalisadores ácidos poderem afectar componentes 

do motor. Já em relação à catálise enzimática, embora tenham sido efectuados progressos consideráveis nesta área 

no sentido de melhorar a relação custo-eficácia, considera-se que o elevado custo da produção enzimática é o 

maior obstáculo no sentido de comercialização massiva destes sistemas. Por estes motivos, considera-se que a 

catálise básica é no momento a melhor alternativa para produção de biodiesel à base de óleo de mamona – embora 

estes sistemas sejam extremamente sensíveis à presença de água e ácidos gordos livres na matéria-prima, 

oferecem boas taxas de conversão de triglicerídeos nos respectivos ésteres metílicos. O autor focou-se então em 

determinar qual o melhor catalisador básico para transesterificação de óleo de mamona tendo em vista optimizar a 

reacção para o catalisador escolhido. Num estudo comparativo entre NaOH, CH3OK e KOH, mantendo todos os 

outros parâmetros reaccionais constantes, verificou que o catalisador que oferecia melhores rendimentos em 

ésteres metílicos seria o CH3OK, obtendo uma conversão em ésteres metílicos de 90 % para uma reacção de 1,5 h 

usando 0,5 % (m/m) de CH3OK, a temperatura de 65 ºC e uma razão molar metanol:óleo de 6:1. O cromatograma 

obtido revelou, tal como expectável, o maior pico para o metil-ricinoleato (Figura 16). 

Figura 15: Efeito da razão molar metanol:óleo no rendimento em biodiesel (adaptado de [36]). 
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- Barbosa et al. [39]: Os autores procuraram estudar qual o efeito do tempo de reacção na conversão de óleo de 

mamona em ésteres etílicos. Para isso, produziram biodiesel de mamona pela via etílica usando óleo de mamona 

refinado, mantendo as seguintes condições reaccionais fixas: hidróxido de potássio como catalisador (razão molar 

catalisador:óleo de 1:6) e uma razão molar etanol:óleo de 5,6:1, variando os tempos de reacção entre 1 e 6 h, 

obtendo rendimentos em ésteres metílicos muito baixos (aproximadamente 30 % para todas as situações). Contudo, 

ao incluir óleo de soja na mistura inicial, verificaram que o rendimento em ésteres metílicos aumentou à medida que 

se aumentava a incorporação de óleo de soja na mistura inicial (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fagundes et al. [33]: Os autores procuraram encontrar qual o tempo reaccional óptimo na transesterificação pela 

rota etílica de óleo de mamona refinado, mantendo fixos a temperatura (65 ºC), razão molar etanol:óleo (20:1) e 

percentagem de catalisador (NaOH 1 % (m/m)), variando o tempo entre 1 e 3 h, tendo observado rendimentos em 

ésteres etílicos superiores à medida que o tempo aumentava. Salienta-se o facto de, mesmo para o tempo máximo 

(3 h), o teor em ésteres etílicos se ter revelado escasso (50 % m/m). 

 

Figura 16: Cromatograma obtido por Ramezani et al. para a transesterificação de óleo de mamona usando as seguintes condições 

reaccionais: razão molar metanol:óleo de 6:1, concentração de CH3OK de 0,5 % (m/m), T de 65 ºC e t de 1,5 h (adaptado de [38]). 

Figura 17: Rendimento em ésteres etílicos obtidos em função do tempo e em função da percentagem de incorporação de 

óleo de soja na mistura inicial (adaptado de [39]). 
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- Menenghetti et al. [40] procuraram comparar a metanólise do óleo de mamona com a etanólise. Para isso 

mantiveram o catalisador (KOH a 0,7 % (m/m)), a temperatura de reacção (65 ºC) e o tempo (2 h) constantes, 

variando o álcool usado, referindo um aumento do rendimento em ésteres no uso de metanol, facto também referido 

por trabalhos anteriores, como Fukuda et al. [40]. Os autores referem que, independentemente do catalisador 

empregue, não se observou separação de fases (biodiesel e glicerol) mesmo após repouso de 12 h, facto também 

reportado por Liu [40] na transesterificação alcalina homogénea. Para a etanólise, efectuaram um estudo de 

variação do tipo de catalisador e tempos de reacção, constatando que o incremento do tempo de reacção leva a um 

aumento do rendimento em ésteres - contudo, apenas obtiveram um máximo de 15,5 % m/m usando Na2CO3 a 0,7 

% (m/m) como catalisador (Tabela 10), referindo que será provável aumentar a eficiência reaccional aumentando 

ainda mais o tempo de reacção.  

 

b) Qualidade do biodiesel obtido a partir de óleo de mamona 

 

   Laureano et al. [36] referem que o índice de acidez (IA) do biodiesel produzido se situa entre 1,26 e 1,60 mg 

KOH.g-1. O IA revelou ser mais elevado para conversões em ésteres mais baixas. Os autores referem que as 

lavagens poderão revelar-se insuficientes para eliminar todos os ácidos gordos livres presentes no biodiesel, sendo 

que o ácido ricinoléico é o responsável pela acidez elevada [36]. Quanto à viscosidade cinemática a 40 ºC, os 

valores situaram-se entre 14,2 e 16,6 mm2.s-1, o que torna o biodiesel de mamona puro (B100) inviável para 

comercialização pois o menor valor de viscosidade obtido é 2,84 vezes superior ao limite de 5 mm2.s-1 imposto pela 

EN 14214:2003. Os autores defendem que esta elevada viscosidade se deve essencialmente às fortes ligações de 

hidrogénio intermoleculares entre as moléculas de metil-ricinoleato promovidas pelo grupo OH (tal como referido no 

ponto 1.3.2). Para resolver a questão da viscosidade, testaram o comportamento de biodiesel à base de mamona 

para diferentes teores de incorporação no diesel, obtendo valores satisfatórios apenas para incorporações inferiores 

a 50 %, valor a partir do qual o combustível deixa de cumprir a norma (Figura 18). A composição em ésteres 

metílicos revelou que o metil-ricinoleato (C18:1-OH) é o componente maioritário no biodiesel (87,10 %), tal como 

esperado (devido à composição da matéria-prima), seguido pelo metil-linoleato (C18:2) (5,27 %), metil-oleato 

(C18:1) (3,81 %), metil-estearato (C18:0) (1,31 %), metil-palmitato (C16:0) (1,25 %) e metil-linoleneato (C18:3) (0,81  

%). A massa volúmica a 15 ºC situou-se entre os 925,6 e os 926,5 kg.m-3, intervalo tão escasso que não permite 

elementos suficientes para poder relacionar a variação deste parâmetro com os parâmetros reaccionais. Este 

parâmetro situou-se também fora do limite da EN 14214:2003 (anexo A), observando-se também uma diminuição do 

seu valor para teores de biodiesel de mamona inferiores na mistura, constatando-se que é possível o 

enquadramento deste parâmetro no limite imposto para incorporações de biodiesel inferiores a B70. A estabilidade 

oxidativa a 110 ºC variou entre 1,7 (condições reaccionais desfavoráveis) e 7,9 h para as condições óptimas (T de 

60 ºC, razão molar metanol:óleo 7:1 e quantidade de catalisador 1 % (m/m)), o que enquadra este parâmetro nos 

limites da norma. Neste caso a mistura com o diesel é desfavorável (diminui o valor da estabilidade oxidativa) pois o 

diesel reage com os ésteres metílicos do biodiesel formando hidroperóxidos, que são espécies químicas muito 

instáveis. Já em relação ao teor de água, os valores situaram-se próximos a 2 000 mg.kg-1 para todas as 

experiências (superior a 500 mg.kg-1 referidos na norma), observando-se uma diminuição para 353 mg.kg-1 após 

secagem, contudo, observou-se um aumento progressivo do teor de água ao longo do tempo (devido ao carácter 

higroscópico do biodiesel de mamona). A inclusão do diesel na mistura revelou uma diminuição do teor de água do 
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combustível, enquadrando-se na norma para percentagens de incorporação de biodiesel de mamona menores a 40 

%. 

  A Tabela 9 revela os resultados relativos aos parâmetros de qualidade do biodiesel de mamona puro obtidos neste 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Outros resultados dos principais parâmetros de qualidade do biodiesel usando óleo de mamona como matéria-

prima assim como as condições reaccionais prévias encontram-se sintetizados na Tabela 10 (ponto 1.3.3 c). 

 

c) Resumo dos principais resultados encontrados na literatura 

 

  A Tabela 10 sintetiza os principais resultados encontrados na literatura relativamente à transesterificação de óleo 

de mamona. Referem-se os principais aspectos relativos à matéria-prima (se foi ou não refinada e qual o seu índice 

de acidez), os principais parâmetros reaccionais (catalisador escolhido, álcool usado e razão molar álcool:óleo, 

temperatura e tempo de reacção), qual o rendimento em termos mássicos (quantidade de biodiesel face à 

quantidade de matéria-prima) e a análise dos principais parâmetros de qualidade do produto (índice de acidez, 

Parâmetro Resultados 
Índice de acidez (mg KOH.g-1) 1,26 – 1,60 

Teor em enxofre (mg.kg-1) 0,4 
Contaminação total (mg.kg-1) 180, 5 – 385,9 

Teor em monoglicéridos (% m/m) 0,45 – 0,90 
Teor em diglicéridos (% m/m) 0,09 – 0,52 
Teor em triglicéridos (% m/m) 0,08 – 0,85 

Glicerina livre (% m/m) 0,05 – 1,23 
Glicerina total (% m/m) 1,36 
Teor de água (mg.kg-1) 1 893 – 2 000 

Estabilidade oxidativa a 110 ºC (h) 1,7 – 7,9 
Metanol (% m/m) 0,23 – 0,32 

Densidade a 15 ºC (lg.m-3) 925,6 – 926,5 
Viscosidade cinemática a 40 ºC (mm2.s-1) 14,2 – 16,6 

Cinzas sulfatadas (% m/m) 0,05 
Corrosão da lâmina de cobre (classe) 1a 

Figura 18: Variação da viscosidade cinemática para diferentes teores de incorporação de biodiesel de mamona no diesel (adaptado de [36]). 

Tabela 9: Resultados da análise de qualidade do biodiesel de mamona puro obtidos no estudo deLaureano et al. (adaptado de [36]): 
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viscosidade cinemática a 40 ºC, teor em ésteres metílicos e respectiva composição em ésteres). Note-se que a 

maioria dos estudos não refere todos estes parâmetros pelo que esse facto será definido pela sigla N. D. (não 

definido). 

   Dos estudos presentes na Tabela 10 salientam-se os seguintes aspectos:  

 

- O refinamento do óleo de mamona (particularmente a neutralização) conduz a um índice de acidez mais baixo [43]; 

- O aumento do tempo reaccional conduz a um teor de ésteres metílicos superior [33, 39, 40, 42] assim como o uso 

de metanol face ao etanol [40]; 

- Os melhores valores de qualidade do produto obtidos foram: índice de acidez de 1,03 mg KOH.g-1, viscosidade 

cinemática a 40 ºC de 14,2 mm2.s-1 e teor em ésteres metílicos de 92,5 %. 
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(Ref.: Referência; Refin.: Refinamento; Cat: Catalisador; Álc.: Álcool; Rend.: Rendimento; Comp.: Composição) 

Ref. 

Matéria-prima (óleo) Condições reaccionais Rend. Qualidade do biodiesel 

Refin. 
óleo 

IA óleo 
(mg KOH.g-1) 

Cat. 
(% m/m 
ou R. 

molar) 

Álc. 
(R. 

molar) 

T 
(ºC) 

t 
(h) 

η 
(% m/m) 

 

IA 
(mg 

KOH.g-1) 

ν, 40 ºC 
(mm2.s-1) 

C 
(%) 

Comp. em 
ésteres 
(% m/m) 

[36] N. D. 0,56 

Na(CH3O) 
(1 %) 

Metanol 
(7,5:1) 

 

40 

1 

69 1,45 N.D. 

N.D. 

C16:0=1,25 
C18:0=1,31 
C18:1=3,81 
C18:2=5,27 
C18:3=0,81 
C20:0=0,05 
C20:1=0,38 
C22:0=0,01 
C22:1=0,01 

C18:1:OH=87,10 

Na(CH3O) 
(1 %) 

50 80 1,26 15,3 

Na(CH3O) 
(1 %) 

60 96 1,36 14,4 

Na(CH3O) 
(1 %) 

Metanol 
(5:1) 

40 

85 1,50 15,3 

Na(CH3O) 
(0,5 %) 

85 1,57 16,2 

Na(CH3O) 
(2 %) 

57 1,60 14,2 

Na(CH3O) 
(1 %) 

Metanol 
(7,5:1) 

40 75 1,45 15,6 

Na(CH3O) 
(1 %) 

Metanol 
(6:1) 

40 83 1,03 15,2 

[38] Sim N.D. 
CH3OK 
(0,5 %) 

Metanol 
(8:1) 

65 1,5 76,2 N.D. 20,0 ~90 N.D. 

[40] N. D. N. D. 

KOH 
(0,7 %) 

Metanol 
(6,35:1) 

65 

2 - 

N. D. N. D. 

7,0 

N. D. 

KOH 
(0,7 %) 

Etanol 
(6,35:1) 

 

2 - 1,5 

KOH 
(0,7 %) 

6 - 7,6 

NaOH 
(0,7 %) 

6 - 19,0 

Na2CO3 
(0,7 %) 

6 - 15,5 

[33] Sim 1,13 
NaOH 
(1 %) 

Etanol 
(20:1) 

65 

1 

N.D. N.D. N.D. 

46 

N.D. 
Etanol 
(20:1) 

2 49 

Etanol 
(20:1) 

3 50 

[41] N. D. N. D. 
NaOH 
(0,4 %) 

Metanol 
(4:1) 

30 1 

81,4 

N.D. N.D. N.D. N.D. 

Metanol 
(6:1) 

84,6 

Metanol 
(8:1) 

77,8 

Metanol 
(10:1) 

91,1 

[42] Sim N.D. 

KOH 
(R. molar 
cat:óleo 

1:5) 

Metanol 
(6:1) 

60 

2 

N.D. N.D. N.D. 

70 

N.D. 
4 70 
6 70 
8 70 

10 65 

NaOH 
(R. molar 
cat:óleo 

1:5) 

Metanol 
(6:1) 

60 

2 

N.D. N.D. N.D. 

55 

N.D. 
4 60 
6 60 
8 70 

10 75 

Tabela 10: Condições reaccionais e resultados sugeridos pela literatura para a transesterificação de óleo de mamona: 



2010/2011 PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE SEMENTES OLEAGINOSAS DE MAMONA 

 

FEUP - MIEA; Dissertação em Ambiente Académico 37 

 

(Ref.: Referência; Refin.: Refinamento; Cat: Catalisador; Álc.: Álcool; Rend.: Rendimento; Comp.: Composição) 

 

 

Ref. 

Matéria-prima (óleo) Condições reaccionais Rend. Qualidade do biodiesel 

Refin.  
óleo 

IA óleo 
(mg KOH.g-1) 

Cat. 
(% m/m 
ou R. 
Molar) 

Álc. 
(R. molar) 

T 
(ºC) 

t 
(h) 

η 
(% 

m/m) 

IA 
(mg 

KOH.g-1) 

ν, 40ºC 
(mm2.s-1) 

C 
(%) 

Comp. em 
ésteres 
(% m/m) 

[39] Sim N.D. 

KOH 
(R. molar 
cat:óleo 

1:6) 

Etanol 
(5,6:1) 

N.D. 

1 

Média 
de 78 

N. D. 19,7 

~28 

N. D. 

2 ~30 
4 ~30 
6 ~28 
8 ~35 

10 ~30 

[43] 

Não 4,6 

KOH 
(0,1 %) 

Metanol 
(6:1) 

28 0,25 N.D. N.D. N.D. 

13,4 

N.D. 

KOH 
(0,5 %) 

19,9 

KOH 
(1 %) 

89,1 

Sim 
(Neutralização) 

0,4 

KOH 
(0,1 %) 

80,9 

KOH 
(0,5 %) 

92,0 

KOH 
(1 %) 

92,5 

[44] Sim N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

C16:0=1,4 
C18:0=0,9 
C18:1=3,5 
C18:2=4,9 
C18:3=0,3 

C18:1:OH=88,2 

[45] - -. - - - -. - - -           - 

C16:0=1,0 
C18:0=0,9 
C18:1=3,4 
C18:2=4,6 
C18:3=0,4 

C18:1:OH=88,7 

[37] Sim 1,24 

KOH  
1,5 % 

Metanol  
(10,2:1) 

30 

1 81,67 

N.D 17,42 N.D. N.D: 

 1,5 % (10,2:1) 2 80,06 
 2 % 10,2:1 1 67,01 
 2 % 10,2:1 2 75,30 

     1,5 % 11,8:1 1 85,75 
1,5 % 11,8:1 2 84,03 
2 % 11,8:1 1 68,95 
2 % 11,8:1 2 78,97 

1,75 % 9,65:1 1,5 74,68 
1,75 % 12,35:1 1,5 83,39 
1,33 % 11:1 1,5 80,49 
2,17 % 11:1 1,5 72,48 
1,75 % 11:1 ~0,6 74,64 
1,75 % 11:1 ~2,3 75,18 
1,75 % 11:1 1,5 86,32 
1,75 % 11:1 1,5 86,32 
1,75 % 11:1 1,5 85,29 
1,75 % 11:1 1,5 85,06 

Tabela 10: Condições reaccionais e resultados sugeridos pela literatura para a transesterificação de óleo de mamona (continuação): 

(Ref.: Referência; Refin.: Refinamento; Cat: Catalisador; Álc.: Álcool; Rend.: Rendimento; Comp.: Composição) 
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1.3.4) Vantagens e desvantagens da produção de biodiesel a partir de óleo de mamona 

 

  A informação encontrada na literatura acerca da transesterificação de óleo de mamona é relativamente escassa 

em comparação à informação encontrada para o biodiesel proveniente de outras matérias-primas [36]. Laureano et 

al. [36] referem que este desinteresse científico se deve essencialmente a dois factores particularmente 

desvantajosos:  

 

- O elevado preço pago pelo óleo de mamona relativamente às outras oleaginosas, principalmente devido ao 

crescente número de aplicações desta matéria-prima e expansão económica dos principais segmentos de mercado 

que a absorvem (em Janeiro de 2010, o preço por tonelada do óleo de mamona nos mercados internacionais foi de 

cerca de 1 330 dólares EUA [21] versus 828 dólares EUA para o óleo de soja [27], 929 dólares EUA para o óleo de 

colza [27] e 1 100 dólares para óleo de girassol [27]) torna esta matéria-prima pouco atractiva. Contudo, salienta-se 

o facto de muitos destes segmentos requererem requisitos de composição e refinação do óleo específicos, o que 

encarece o processo produtivo (estes requisitos poderão não ser necessários para o fabrico de biodiesel); 

 

- A elevada viscosidade do óleo de mamona em relação às outras oleaginosas (tomando como referência a colza - 

oleaginosa recorrente para fabrico de biodiesel - que tem, a 40 ºC, uma viscosidade cinemática menor que 36 

mm2.s-1 o óleo de mamona apresenta um valor de 6 a 8 vezes mais elevado), que torna o biodiesel demasiado 

viscoso para se enquadrar nas restrições de qualidade do combustível para que este possa ser comercializado (EN 

14214:2003 refere limites de viscosidade para o biodiesel de 3,5 a 5,0 mm2.s-1, vêr Anexo A), sendo também um 

factor que poderá causar problemas na fase de injecção do biocombustível [32]. 

 

  Como factores positivos, salientam-se: 

 

 - O elevado poder calorífico (> 38 MJ/kg), que garante um combustível de elevado teor energético [32]; 

 

- Elevado número de cetano, que proporciona boa qualidade de ignição do motor e baixo teor de resíduos 

carbónicos, factor importante para prevenir oclusão de filtros [32]; 

 

- Possibilidade de inclusão de diesel na mistura final (ponto 1.3.3 b) ou de mistura de outras oleaginosas na matéria-

prima inicial tal como óleo de soja (ponto 1.3.3 a) poderão auxiliar no ajuste de parâmetros de qualidade que se 

revelem fora do limite para o biodiesel de mamona puro [35]; 

 

- O facto de ser uma semente tóxica para consumo humano permite não competir com o mercado alimentar. Muitos 

autores defendem que a comercialização massiva de matérias-primas alimentares tais como a soja, colza e girassol 

para o fabrico de biodiesel originam um aumento do preço destas matérias-primas nos mercados mundiais devido 

ao efeito de aumento da procura, factor que poderá ser agravado pela prática de especulação. Este aumento de 

preços é particularmente nocivo para os países em vias de desenvolvimento, caracterizados por elevadas 

populações, em vias de expansão, que dependem destas matérias-primas para a sua alimentação. 
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- Permite o cultivo em terrenos menos férteis e condições climáticas que não são apropriadas para outras culturas, 

mas mesmo nestas condições a sua produtividade em óleo encontra-se na gama das oleaginosas mais produtivas. 

 

1.3.5) Mercado do óleo de mamona 

 

  Segundo dados de 2009 da FAO foram produzidas, à escala mundial, aproximadamente 1 499 kt de sementes de 

mamona, o que corresponde a cerca de 640 kt de óleo [46], sendo os maiores produtores de sementes a Índia, com 

cerca de 1 098 kt, seguida pela China com cerca de 190 kt e pelo Brasil com cerca de 90 kt.  

  Os países produtores exportam a maioria da sua produção (a Índia, dominadora do mercado, exporta 80 % do 

total). As 4 principais aplicações do óleo de mamona à escala mundial em 2009 encontram-se descritas na Tabela 

11. 

 

 

 

  O mercado encontra-se actualmente em expansão. Desde 2004 até 2009 a produção mundial aumentou em cerca 

de 15 %, tendo-se assistido a um contínuo aumento de preços (Figura 19). Os motivos deste crescimento prendem-

se com os seguintes factores [26]: 

 

- Atractividade da cultura da mamona, que poderá ser facilmente plantada em quase todos os locais, é resistente a 

cheias, requer baixa fertilidade do solo e produz rendimentos satisfatórios após curtos períodos (140 a 160 dias); 

- O óleo apresenta propriedades químicas cada vez mais valorizadas, assistindo-se actualmente a uma contínua 

expansão das suas finalidades e indústrias receptoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indústria receptora Potencial económico em 2012 (dólares EUA) 
Produtos de higiene pessoal e fabrico de detergentes 375 biliões 

Fabrico de surfactantes 16,65 biliões 
Fabrico de lubrificantes 44 milhões 

Fabrico de óleo-químicos 8,5 milhões 

Tabela 11: Principais segmentos industriais receptores de óleo de mamona e potencial de mercado estimado para 2012, 

segundo dados de 2009 da Oil World Annual [21]: 

Figura 19: Evolução dos preços médios anuais do óleo de mamona à escala mundial (adaptado de [21]). 
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2) Objectivos do trabalho 

  O presente trabalho visa alcançar os seguintes objectivos: 

� Averiguar qual o método de extracção de óleo de mamona mais eficiente: mecânico ou por solventes, e, 

para o método seleccionado, determinar qual o conjunto de procedimentos recomendável. Analisar qual a 

influência do cozimento prévio das sementes em termos de rendimento de extracção de óleo e determinar 

qual a melhor etapa para trituração das sementes; 

 

� Caracterizar a matéria-prima; 

 

� Efectuar um correcto planeamento experimental com base em estudos preliminares; 

 

� Averiguar qual a influência dos parâmetros reaccionais no rendimento reaccional e qualidade do produto; 

 

� Determinar as melhores condições de transesterificação do óleo de mamona bruto (tendo em vista o 

rendimento e a qualidade do produto); 

 

� Caracterizar o produto final para os principais parâmetros de qualidade (de acordo com a norma Europeia 

em vigor): índice de acidez, viscosidade cinemática a 40 ºC, corrosão da lâmina de cobre, ponto de 

inflamação, teor em ésteres metílicos e número de iodo. 
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3) Materiais e métodos 

3.1) Extracção da matéria-prima 

3.1.1) Recolha das sementes 

 

  Procedeu-se à recolha das sementes de mamona de uma mamoneira existente no recinto da FEUP, sendo 

posteriormente removidas as cápsulas manualmente. 

 

3.1.2) Estudo do método de extracção de óleo 

 

   Inicialmente procedeu-se a um estudo para averiguar qual o método de extracção do óleo de mamona das 

sementes com maior eficiência. Para tal, analisaram-se as opções que se apresentam descritas na Tabela 12. 

 

 

 

 

Os procedimentos de extracção apresentam-se descritos em detalhe de seguida:  

 

- Trituração manual (procedimentos 1, 2, 3, 4, 6 e 7 na Tabela 12): pretendeu simular o efeito mecânico do 

esmagamento das sementes. Para isso utilizou-se um recipiente onde se colocaram inicialmente as sementes (de 

vidro, para evitar perda de matéria prima por agregação nas paredes do material), esmagando-as através de 

movimentos rotacionais de compressão com o auxílio de um almofariz; 

 
- Cozimento (procedimentos 2, 6 e 7 na Tabela 12): efectuado com água destilada num gobelé de vidro, durante 2 h; 
 
- Secagem (procedimentos 2, 6 e 7 na Tabela 12): etapa posterior ao cozimento, inserindo-se a matéria cozida 

numa estufa a 100 ºC durante 2 h; 

 
- Compressão em extrusora mecânica (procedimento 3 na Tabela 12): recurso a uma extrusora mecânica Macocer 

de pressão 10 bar, que efectuou a compressão da matéria segundo o eixo horizontal num único sentido (Figura 20).  

 

 

 

 

Método de extracção Procedimento 

Mecânico 
Trituração 

1 i) Trituração manual 
2 i) Cozimento ii) Secagem iii) Trituração manual 

Trituração + 
Compressão 

3 
i) Trituração manual ii) Compressão em extrusora mecânica 

Solventes 
Trituração + 

Solvente 

4 i) Trituração manual ii) Extracção Soxhlet 
5 i) Trituração em moinho mecânico ii) Extracção Soxhlet 
6 i) Cozimento ii) Secagem iii) Trituração manual iv) Extracção Soxhlet 
7 i) Trituração manual ii) Cozimento iii) Secagem iv) Extracção Soxhlet 

Tabela 12: Métodos de extracção de óleo de mamona das sementes que foram analisados: 
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- Trituração em moinho mecânico (procedimento 5 na Tabela 12): Recurso a um moinho mecânico Pizzato (Figura 

21) para tentar acelerar o processo de trituração (obtenção de maiores quantidades de torta em menor espaço de 

tempo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Extracção Soxhlet (procedimentos 4, 5, 6 e 7 na Tabela 12): a extracção por solvente foi efectuada em 

equipamento Soxhlet (Figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Figura 20: Extrusora mecânica Macocer. utilizada. 

Figura 21: Moinho mecânico Pizzato utilizado. 

Figura 22:Unidade de extracção Soxhlet (com extractor de 100 mL) utilizada. 
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   Este equipamento realiza internamente a recirculação de um solvente. O objectivo é o de o solvente penetrar na 

matéria inserida na câmara de extracção para realizar a extracção do óleo contido nela, ocorrendo descargas 

cíclicas da mistura óleo/solvente para o balão de recolha. A manta de aquecimento terá de aquecer a mistura a uma 

temperatura superior à temperatura de ebulição do solvente utilizado, mas inferior à temperatura de ebulição do óleo 

extraído. Após evaporação no balão de recolha, o solvente percorre o circuito de evaporação, condensando ao 

atingir a coluna, sendo posteriormente acumulado no extractor. Quando o solvente no extractor atinge o nível de 

descarga, esta ocorre para o balão de recolha, dando-se assim por terminado um ciclo. O equipamento realiza 

vários ciclos por hora. 

  As condições operatórias para o equipamento Soxhlet usado na fase de estudo do método de extracção de óleo 

encontram-se descritas na Tabela 13. 

 

 

EquipamentoSoxhlet Solvente 
T no balão de 
recolha (ºC) 

t (h) 
Quantidade de matéria-

prima na câmara (g) 
Câmara de extracção 

de capacidade 100 
mL 

Metanol, pureza 100 % 
(v/v) 

(V = 300 mL) 
100 4 Cerca de 15,0 

 

  Para finalizar a extracção por solvente, procedeu-se à separação da mistura óleo/metanol recorrendo a um 

evaporador rotativo (Figura 23). A evaporação do metanol é auxiliada pela geração de vácuo (pressão no circuito 

inferior à pressão atmosférica). Durante esta fase, as condições registadas para cada procedimento de separação 

foram as seguintes: pressão de vácuo entre 400 e 600 mbar, velocidade de rotação de 30 rpm, temperatura do 

banho entre 65 e 72 ºC e duração de cerca de 2 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3) Selecção do método de extracçãode óleo e obtenção da matéria-prima 

 

  Após análise dos resultados do estudo efectuado em 3.1.2, seleccionou-se o método de extracção mais eficiente e 

aplicou-se esse método para obter a matéria-prima final para transesterificação.  

  Note-se que nesta fase do trabalho o equipamento Soxhlet usado foi de maiores dimensões com vista a acelerar o 

processo. As condições operatórias desse equipamento encontram-se expressas na Tabela 14. 

Figura 23: Evaporador rotativo Heidolph Laborota 4000 Efficient utilizado. 

Tabela 13: Condições operatórias para o equipamento Soxhlet usado na extracção de óleo: 
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  A Figura 24 sintetiza o aspecto visual da matéria-prima desde a fase de recolha até à fase final (óleo de mamona 

desidratado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2) Determinação do índice de Acidez 

   Esta determinação é muito importante, pois averigua se o óleo é passível de se aplicar numa transesterificação 

básica (há a possibilidade de ocorrência indesejável de sabões ao longo da reacção se a matéria-prima registar um 

IA muito elevado). 

   O procedimento seguiu o método do solvente frio com indicador que consta na norma NP EN ISO 660:2002. Para 

cada matraz adicionaram-se 20 g de óleo (de acordo com a toma de ensaio sugerida pela norma para o índice de 

acidez esperado), 100 ml de solução de éter etílico/etanol a 95 % (v/v) 1:1 (v/v) previamente neutralizada e 0,3 mL 

de solução de fenolftaleína, procedendo-se à titulação com solução de KOH 0,1 M.  

   O índice de acidez (IA) é expresso em mg KOH.g-1 de amostra e traduz a quantidade de KOH necessária para 

neutralizar os ácidos gordos livres presentes em 1 g de amostra tendo sido determinado em duplicado, através da 

seguinte equação: 

 

 

 

 

Equipamento 
Soxhlet 

Solvente 
T no balão de 
recolha (ºC) 

t (h) 
Quantidade de matéria-

prima na câmara (g) 
Câmara de 

extracção de 
capacidade 1 000 

mL 

Metanol, pureza 100 % 
(v/v) 

(V = 800 mL) 
120 4 403,8 - 503,0 

Tabela 14: Condições operatórias para o equipamento Soxhlet usado na fase de obtenção da matéria-prima: 

Figura 24: Aspecto visual das várias fases de extracção da matéria-prima: 1:  Mamoneira da FEUP. 2:  Sementes após recolha. 

3: Sementes após remoção da cápsula. 4: Sementes trituradas. 5: Óleo de mamona após desidratação. 
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Em que: 

• VKOH:  Volume gasto de KOH para titular a solução (mL); 

• CKOH:  Concentração exacta de KOH (mol.L-1) – solução usada: 0,1075 M; 

• m:  Massa da amostra (g). 

 

3.3) Produção de biodiesel 

   A síntese de biodiesel foi realizada por transesterificação básica homogénea (devido aos motivos enunciados em 

1.2.3 - método mais comum e económico até à data que oferece elevados rendimentos em curtos períodos de 

tempo) usando KOH como catalisador (escolha resultante do planeamento experimental – ponto 3.4) e metanol 

como álcool (devido ao seu custo - mais reduzido que o etanol - e maior facilidade de separação dos ésteres do 

glicerol - ponto 1.2.2). O esquema de produção adoptado consta na Figura 25. 

   Previamente à fase de ssíntese o óleo de mamona foi desidratado durante cerca de 15 min. em gobelé de vidro a 

temperatura superior a 110 ºC, para evitar ao máximo a presença de água ao longo da reacção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1) Fase de síntese 

 

  Após a fase de extracção da quantidade de matéria-prima necessária para os ensaios experimentais e respectivo 

pré-tratamento (desidratação) procedeu-se ao acondicionamento num recipiente no frigorífico, para que esta 

conservasse todas as suas propriedades ao longo das experiências. Para cada experiência que consta no 

Figura 25: Esquema de produção de biodiesel adoptado (adaptado de [4]). 

(Equação 1) 
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planeamento experimental (Tabela 16, ponto 3.4) procedeu-se à recolha de uma quantidade pré-determinada de 

óleo do recipiente e aguardou-se até que esta atingisse a temperatura ambiente.  

   A preparação dos reagentes envolveu os seguintes passos: tarar o reactor (balão de fundo redondo de 

capacidade 1 L) (Figura 26) conjuntamente com uma sogra (para garantir sustentação) numa balança de precisão 

decimal e introdução do óleo no balão com a ajuda de um funil de vidro, até atingir a quantidade pretendida. 

Paralelamente, procedeu-se à preparação da solução contendo o catalisador (KOH sólido granulado da Sigma 

Aldrich, pureza > 99 % (m/m)) e o metanol (Fischer Scientific, pureza 99 % (v/v)), num gobelé de vidro (protegido por 

um vidro de relógio para evitar evaporação), com barra magnética, em placa de agitação. As quantidades dos 

reagentes foram definidas de acordo com o planeamento experimental. Como o catalisador era sólido, esta etapa 

demorou cerca de 30 min., até dissolução completa do KOH no metanol. 

  Após acondicionamento do reactor contendo o óleo segundo a montagem explícita na Figura 26, estando já o 

banho de água destilada à temperatura desejada, colocou-se uma barra magnética no seu interior e assegurou-se 

uma agitação o mais vigorosa possível. Após se atingir a temperatura e agitação adequada no reactor, adicionou-se 

lentamente a solução de metóxido de potássio através da ampola de adição, aguardando novamente que a mistura 

atingisse a temperatura pretendida, período após o qual se procedeu ao início da contagem do tempo usando um 

cronómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2) Fase de purificação 

 

   Após término do tempo estipulado para cada reacção, procedeu-se à transferência do conteúdo presente no balão 

para uma ampola de decantação, aguardando-se até ao dia seguinte (geralmente entre 12 - 16 h) para que as fases 

(biodiesel impuro e glicerina impura) se separassem. A glicerina, como é mais densa, concentra-se no fundo da 

ampola, separando-se assim da mistura de ésteres metílicos (Figura 27, ponto 1). Note-se que no decorrer deste 

trabalho, apenas se observou separação de fases para as condições reaccionais mais extremas. 

  A seguinte fase envolveu a utilização do evaporador rotativo (já descrito no ponto 3.1.2, Figura 23) inicialmente 

para a remoção do metanol do biodiesel, seguindo-se a remoção de metanol da glicerina (etapa 6 a 8 e etapa 7 a 9 

Figura 26: Montagem experimental para a síntese do biodiesel. 
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na Figura 25). As condições operatórias do equipamento registadas nesta etapa foram: pressão de vácuo entre 150 

e 200 mbar, temperatura do banho entre 60 – 80 ºC e tempo de recuperação de 2 a 3 h. 

  A glicerina obtida foi posteriormente armazenada e o metanol recuperado inserido em recipiente adequado, 

seguindo-se para a fase de lavagem do biodiesel. Esta fase é especialmente importante pois procede à remoção de 

impurezas (maioritariamente constituídas por sabões formados ao longo da reacção e vestígios de catalisador) 

numa ampola de decantação, onde se adiciona à mistura de ésteres metílicos obtida, igual volume (50 % (v/v)) de 

uma solução de HCl a 0,2 % (v/v) observando-se, após decantação, a deposição de uma fase branca, contendo as 

impurezas (Figura 27, ponto 2). Após remoção desta fase adicionou-se água destilada em 50 % (v/v), aguardando 

novamente deposição da fase impura e subsequentemente a sua remoção. Este procedimento foi efectuado 

ciclicamente até o pH da fase removida igualar o pH da água destilada. Note-se que esta etapa revelou ser bastante 

extensa devido à quantidade notável de sabões formada após contacto com a água (20 - 30 lavagens, relativamente 

a 3 – 5 lavagens que se revelam suficientes para purificar outros tipos de biodiesel). Após lavagem, o biodiesel foi 

finalmente desidratado (etapa 12 a 13 na Figura 25) recorrendo novamente ao evaporador rotativo (condições 

operatórias: pressão de vácuo 150 - 200 mbar, 90 - 95 ºC e tempo de secagem de 2 h). 

 

 

 

 

3.4) Planeamento experimental 

  Para se planear o conjunto de experiências a realizar (quais os principais parâmetros reaccionais que 

necessitariam de ser estudados para optimizar o rendimento e qualidade do produto), efectuou-se inicialmente uma 

reacção preliminar, avaliando os principais indicadores de qualidade do biodiesel obtido.  

  Note-se que ao longo de todo o trabalho não se optou por refinar a matéria-prima. O objectivo foi o de avaliar se 

este procedimento inicial seria efectivamente necessário para obter um produto final com a qualidade enunciada na 

literatura. 

  Nesta reacção preliminar seguiu-se o método de produção já enunciado no ponto 3.3 (catálise básica homogénea 

usando metanol como álcool) arbitrando os restantes parâmetros: catalisador NaOH a 0,94 % (m/m), razão molar 

metanol:óleo de 11:1, T = 60 ºC e tempo reaccional de 2 h. Os resultados em termos de rendimento mássico em 

biodiesel (massa de biodiesel em relação à massa de óleo, % m/m) e parâmetros de qualidade críticos avaliados 

para esta experiência inicial encontram-se na Tabela 15. 

Figura 27: 1: Separação de fases em ampola gravimétrica após transesterificação. 2: Lavagem do biodiesel. 3: Biodiesel 

purificado (após desidratação). 



2010/2011 PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE SEMENTES OLEAGINOSAS DE MAMONA 

 

FEUP - MIEA; Dissertação em Ambiente Académico 48 

 

 

 

 O cromatograma obtido assim como a composição em ésteres metílicos encontram-se na Figura 28. 

 

 

 

 

 

  A análise dos resultados relativos a esta experiência sugere que a reacção terá ainda de ser optimizada para que 

se venham a atingir os melhores resultados da literatura. Analisando a Tabela 10, verificamos que o rendimento em 

termos mássicos de 78,2 % se encontra dentro dos valores referidos pela maioria dos autores; contudo, a 

viscosidade cinemática a 40 ºC é bastante superior aos resultados reportados por Laureano et al. [36] (14,4 – 16,2 

mm2.s-1), Ramezani et al. [38] (20 mm2.s-1) e Cavalcante et al. [37] (17,42 mm2.s-1), facto certamente explicado pelo 

baixo rendimento em ésteres metílicos de 32,56 % que também esteve afastado dos melhores resultados referidos 

por Sousa et al. [43] que obtiveram teores de ésteres entre 13,4 e 92,5 %. 

  Para optimizar estes resultados optou-se por realizar um conjunto de experiências em que se mantiveram fixos os 

seguintes parâmetros reaccionais:   

 

- Uso de KOH como catalisador: tendo em vista que os estudos com os melhores resultados (obtidos por 

Menenghetti et al. [42], Souza et al. [43] e Cavalcante et al. [37]) reportam o uso deste catalisador; 

 

- Catalisador a 1 % (m/m): Dias et al. [10] reportam que o valor de KOH deverá situar-se nos 0.6 % (m/m) para 

transesterificação de óleos puros. Contudo, como este valor depende também da acidez da matéria-prima utilizada, 

e esta revelou uma acidez algo elevada (1,8 mg KOH.g-1), resolveu-se fixar este valor em 1 % (m/m), valor 

comummente usado nos estudos da Tabela 10; 

 

Rendimento em 
biodiesel (% m/m) 

Qualidade do biodiesel 

IA (mg KOH.g-1) ν, 40 ºC (mm2.s-1) 
Teor de ésteres  

C (%) 
78,2 1,8 ± 0,2 62,43 ± 0,61 32,56 ± 0,50 

Tabela 15: Resultados relativos ao rendimento mássico em produto e parâmetros de qualidade do biodiesel avaliados na 

reacção preliminar: 

 

Figura 28: Cromatograma obtido após análise da amostra resultante da transesterificação preliminar de óleo de mamona 

(programa de temperatura de 120 ºC, aumentando a uma taxa de 4 ºC/min até atingir 220 ºC mantendo-se a este nível durante 

60 min. Restantes condições de análise iguais às descritas Tabela 17, ponto 3.5.5). 
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- Razão molar metanol:óleo de 6:1: Pois tal como referido previamente no ponto 1.2.3, é sugerido por muitos autores 

como a melhor razão molar álcool:óleo para obter elevados rendimentos na transesterificação básica homogénea. 

 

Assim sendo,os parâmetros que se resolveram estudar foram os seguintes: 

 

- Tempo de reacção: Pois alguns estudos tal como Menenghetti et al. [40] e Bezerra et al. [33] sugerem teores de 

ésteres do biodiesel crescentes para tempos reaccionais crescentes. Também a reacção preliminar efectuada neste 

estudo demonstrou que 2 h não são suficientes para obter um produto final com qualidade aceitável. Optou-se por 

fixar um mínimo de 2 h e um máximo de 8 h; 

 

- Temperatura: De acordo com o estudo de Laureano et al. [36] este parâmetro demonstrou ser um factor que 

influencia a conversão em ésteres metílicos, com uma influência variável ao longo do tempo (Figura 13, ponto 1.3.3 

a). Como a maioria dos autores considera que a temperatura reaccional deverá ser próxima à temperatura de 

ebulição do álcool usado (tal como referido no ponto 1.2.3) havendo um consenso generalizado para um valor 

padrão de 60 ºC, optou-se por fixar um mínimo de 55 ºC e um máximo de 65 ºC com um ponto intermédio para T = 

60 ºC. 

 

   Para efectuar o planeamento experimental recorreu-se ao software JMP 5.0 usando o desenho experimental 

“Central Composite Design” (método mais utilizado que permite encontrar pontos óptimos com elevado significado 

estatístico) com duas variáveis (tempo e temperatura), incluindo duas repetições no ponto central. O planeamento 

apresenta-se na Tabela 16. Todas as experiências foram efectuadas em duplicado. Para cada experiência usaram-

se 70 (±0,1) g de óleo de mamona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiência t (h) T (ºC) 

1 5 55 
2 2 65 
3 8 65 
4 5 60 
5 8 65 
6 8 55 
7 5 65 
8 5 60 
9 2 60 

10 2 55 
11 5 65 
12 2 55 
13 8 55 
14 2 65 
15 8 60 
16 5 60 
17 5 55 
18 8 60 
19 2 60 
20 5 60 

Tabela 16: Planeamento experimental efectuado neste estudo: 
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3.5) Análise da qualidade do biodiesel 

 

   A análise de qualidade do produto efectuou-se tendo em vista as restrições dos parâmetros de qualidade referidas 

pela norma Europeia EN 14214:2003 (anexo A). Devido às quantidades efectivas de bioidiesel obtidas para cada 

experiência foi necessário proceder à escolha dos parâmetros de análise mais importantes para avaliação de 

pureza, estabilidade do produto e comportamento mecânico. Assim, os parâmetros de qualidade analisados foram: 

índice de acidez, viscosidade cinemática a 40 ºC, ponto de inflamação, corrosão da lâmina de cobre, teor em 

ésteres metílicos e número de iodo. 

 

 

3.5.1) Índice de acidez 

 

   Procedeu-se à determinação do índice de acidez do biodiesel por titulação volumétrica de acordo com a norma EN 

14104 (2003), tal como descrito no ponto 3.2.1, diferindo na massa de amostra, que, devido à quantidade de 

biodiesel obtida em cada experiência, foi de apenas 2 (± 0,02) g.  

 

3.5.2) Viscosidade cinemática a 40 ºC 

 

   Na determinação da viscosidade cinemática a 40 ºC recorreu-se à norma ISO 3104:1994. A relevância da 

determinação deste parâmetro reside na avaliação do comportamento mecânico do combustível, nomeadamente 

durante a injecção e combustão. A instalação apresenta-se na Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para cada ensaio a temperatura do banho foi controlada de forma a manter-se a 40 ºC. O biodiesel foi inserido na 

entrada esquerda do viscosímetro (viscosímetro capilar Cannon Fenske), e com a ajuda do vácuo criado por uma 

pompete inserida na entrada direita, preencheu-se a cavidade delimitada pelos limites inferior e superior que 

constam na Figura 29. Através de um cronómetro, determinou-se o tempo de escoamento do fluido no capilar entre 

Figura 29: Instalação para determinação da viscosidade cinemática a 40 ºC. 



2010/2011 PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE SEMENTES OLEAGINOSAS DE MAMONA 

 

FEUP - MIEA; Dissertação em Ambiente Académico 51 

 

o limite superior (acima do bolbo), e o limite inferior (abaixo do bolbo) sendo o cálculo da viscosidade cinemática 

dado pela equação: 

                                                                             � � � � �                                                                     (Equação 2)  

 

 

 

 

  Para cada determinação foram realizados 3 ensaios efectuando-se posteriormente a média aritmética obtendo 

assim o valor final de ν. 

 

3.5.3) Ponto de inflamação 

 

  Determinou-se o ponto de inflamação de acordo com a norma ISO 3679 (2004) através de um método iterativo 

recorrendo ao equipamento apresentado na Figura 30. A importância desta determinação reside no facto de este 

parâmetro reflectir a inflamabilidade do biodiesel (importante para segurança no armazenamento) e também verificar 

se houve completa remoção do metanol ao longo do processo de purificação, uma vez que o metanol é altamente 

inflamável e a sua presença, ainda que em quantidades muito reduzidas, baixa significativamente o ponto de 

inflamação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para cada determinação, após iniciar o equipamento, de acordo com os passos sugeridos pelo manual, procede-se 

à ignição das 2 chamas (na Figura 30: chama 1 – chama piloto e chama 2 – chama de análise) controlando as 

dimensões exigidas pela norma, que são 12 mm em altura para a chama 1 e 4 mm em largura para a chama 2. 

Garantindo estes valores, procede-se aos seguintes passos: cerca de 2 mL de amostra são inseridos no 

reservatório fechado, aguardando-se até que este atinja a temperatura desejada, período após o qual se coloca a 

amostra em contacto com a chama 2, para verificar se esta inflama. O método é iterativo e o procedimento pára 

quando se encontra a mínima temperatura (em intervalos de avaliação de 1 ºC) à qual os vapores emitidos pela 

amostra inflamam na presença dessa chama, sendo essa temperatura o ponto de inflamação (ºC) procurado. 

Em que: 

ν: Viscosidade cinemática (mm2.s-1); 

C: Constante de calibração do viscosímetro à temperatura considerada (mm2.s-2) (cada viscosímetro apresenta 

um certificado de calibração com este parâmetro) 

t: Tempo de escoamento entre o limite superior e limite inferior (s) 

Figura 30: Equipamento STANHOPE-SETA para determinação do ponto de inflamação. 
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3.5.4) Corrosão da lâmina de cobre 

 

  Efectuou-se a determinação da classe de corrosão do biodiesel através do teste da corrosão da lâmina de cobre 

que consta na norma ISO 2160 (1998). Este parâmetro reflecte a tendência do biodiesel de atacar componentes 

mecânicos susceptíveis a corrosão (algumas partes do motor e do tanque de armazenamento). 

  Inicialmente, preparam-se as lâminas de cobre através de movimentos rotacionais e bi-direccionais de polimento 

com algodão contendo carboneto de silício em pó e ligeiramente humedecido em isoctano. Após limpeza com 

isoctano (aguardando secagem), cada lâmina é inserida num tubo de vidro contendo 30 mL de biodiesel, num banho 

termostático previamente aquecido a 50 ºC, aguardando-se 3 h (período após o qual as lâminas são removidas com 

o auxílio de uma pinça), depois do que se lava novamente com isoctano. Após secagem cada lâmina é comparada 

visualmente com o padrão que consta na Figura 31, sendo-lhe atribuída uma das classes que nele figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5) Teor em ésteres metílicos 

 

  Procedeu-se à determinação do teor de ésteres metílicos segundo a norma EN 14103:2003 usando metil-

heptadecanoato como padrão interno. A determinação deste parâmetro é fulcral uma vez que determina a pureza do 

biodiesel obtido. 

  A preparação da amostra para cromatografia tomou os seguintes passos: preparação de uma solução-mãe de 250 

mg de biodiesel em 5 mL de solução de metil-heptadecanoato da Sigma Aldrich (10 mg/mL em heptano). A partir 

desta solução, preparou-se uma solução diluída de 1:8, posteriormente armazenada no frigorífico em vial ambar de 

4 mL para análise . 

  Utilizou-se um cromatógrafo gasoso Dani GC 1000 DPC (cromatografia por ionização de chama) usando azoto 

como gás de arraste, sendo que as condições de análise se encontram na Tabela 17. 

 

 

 

Figura 31: 1: Equipamentopara determinação da classe de corrosão do biodiesel. 2: Padrão ASTM Copper Strip 

Corrosion Standards para comparação visual e atribuição da classe corrosiva. 
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  O programa de temperatura usado foi de 120 ºC, aumentando a uma taxa de 4 ºC/min até atingir 220 ºC mantendo-

se a este nível durante 40 min. Através de software apropriado procedeu-se à identificação dos ésteres metílicos, 

sendo a análise para cada amostra repetida 2 vezes de forma a sobrepôr os 2 cromatogramas para assim garantir a 

fiabilidade dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a norma referida, o teor em ésteres metílicos é dado por: 

� � �∑������
���

� ���	��
� � 100	�%� 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro Descrição e valores 

Coluna 

Coluna AT-WAX 
Comprimento: 30 m 

Diâmetro interno: 0,32 mm 
Espessura de filme: 0,25 µm 

Injector 250 ºC 
Detector de ionização de chama 255 ºC 

Gás de arraste 
N2 

q = 2 mL/min 

Injecção 
Vinjectado = 1 µL 
q = 50 mL/min 

Figura 32: Cromatógrafo gasoso Dani GC 1000 DPC. 

Tabela 17: Condições de análise do cromatógrafo usado na determinação do teor em ésteres metílicos: 

Em que: 

∑A: Somatório das áreas de pico dos ésteres metílicos compreendidos entre C14 e C24:1 

(NOTA: Neste trabalho o pico do éster metílico C18:1-OH aparece depois do C24:1 efectuando-se o somatório dos 

picos dos ésteres metílicos compreendidos entre C14 e C18:1-OH); 

AEI: Área de pico correspondente ao metil-heptadecanoato; 

CEI: Concentração da solução de metil-heptadecanoato usada (mg/ml); 

VEI: Volume da solução de metil-heptadecanoato usada (ml); 

m: Massa da amostra (mg). 

(Equação 3) 
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3.5.6) Número de iodo 

 

  Esta determinação foi efectuada com base no teor em ésteres, segundo o anexo B da norma EN 14214 (2003). 

Esta propriedade é importante pois mede o grau de insaturação do biodiesel (a existência de ligações duplas pode 

levar à formação de espuma). O cálculo é efectuado através do seguinte somatório: 

 

�ú� !"# $"#" � %%	é&� !	� �í'$(" � )*(�"!	#"	é&� !	� �í'$(" 

 

Sendo o factor de cada éster metílico expresso na Tabela 18. 

 

 

 

  Os resultados são expressos em gramas de iodo por 100 g de ésteres metílicos de ácidos gordos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éster metílico C16:1 C18:1 C18:2 C18:3 C20:1 C22:1 
Factor 0,950 0,860 1,732 2,616 0,785 0,723 

Tabela 18: Factores dos ésteres metílicos para determinação do número de iodo: 

(Equação 4) 
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4) Resultados e Discussão 

4.1) Rendimento de cada método de extracção estudado 

 

   Os rendimentos de cada opção de extracção de óleo relativamente à massa de sementes inicial (m óleo obtida/m 

sementes utilizada, % m/m) encontram-se expressos na Tabela 19. 

 

 

 

a) Análise dos procedimentos de extracção exclusivamente mecânicos: 

 

  No procedimento 1, a trituração manual das sementes resultou apenas na obtenção de torta (aglomerado sólido 

muito viscoso) não se observando produção de óleo. Embora Scholz et al. (2008) (ponto 1.3.1) defendam que o uso 

exclusivo da compressão mecânica possa resultar em rendimentos de extracção de 30 a 48 % (dependendo se é a 

frio ou a quente) a simulação manual deste efeito não resultou em qualquer produção de óleo. Tal facto poderá estar 

associado à baixa pressão compressiva gerada manualmente que não permite a dissociação do óleo do tecido 

celular das sementes, pelo que tudo indica que serão necessárias prensas mecânicas que gerem pressões 

elevadas.  

  No procedimento 2, resolveu testar-se o efeito do cozimento prévio das sementes antes da trituração, para estudar 

se a degradação do tecido celular das sementes gerada pelo cozimento facilitaria a trituração manual posterior 

(talvez se pudesse extrair o óleo mais facilmente). Contudo, mais uma vez não houve qualquer produção de óleo, 

pelo que se pode afirmar que a extracção de óleo das sementes é mais dependente da pressão gerada na 

prensagem do que do eventual destruição celular do tecido das sementes gerada pelo cozimento prévio. 

 No procedimento 3, aplicou-se à torta resultante da trituração manual uma pressão uniaxial gerada por um 

extrusora mecânica (Figura 20, ponto 3.1.2). Contudo, o rendimento em óleo demonstrou ser muito baixo. Tal facto 

poderá estar associado a dois aspectos: devido à baixa pressão (10 bar) gerada por este equipamento e também o 

facto de esta pressão ser aplicada uniaxialmente, comprimindo a matéria de maneira menos eficiente que as 

prensas industriais, que efectuam a compressão segundo maiores áreas superficiais [34]. 

  Assim sendo, os métodos de extracção seguindo exclusivamente a via mecânica resultaram em valores muito 

reduzidos de óleo extraído face aos apresentados pela literatura. Contudo não é possível validar estas conclusões 

pois os equipamentos usados poderão não ter sido os mais adequados, pelo que seria relevante de futuro realizar 

essa avaliação com uma prensa industrial. 

Método de extracção Procedimento 
Rend. 

em óleo 
(% m/m) 

Mecânico 
Trituração 

1 i) Trituração manual 0 
2 i) Cozimento ii) Secagem iii) Trituração manual 0 

Trituração + 
Compressão 

3 i) Trituração manual ii) Compressão em extrusora mecânica 0,8 

Mecânico 
+ 

Solventes 

Trituração + 
Solvente 

4 i) Trituração manual ii) Extracção Soxhlet 54,3 
5 i) Trituração em moinho mecânico ii) Extracção Soxhlet N. D. 
6 i) Cozimento ii) Secagem iii) Trituração manual iv) Extracção Soxhlet 51,2 
7 i) Trituração manual ii) Cozimento iii) Secagem iv) Extracção Soxhlet 46,6 

Legenda: Rend.: Rendimento, N.D.: Não Definido 

Tabela 19: Rendimento mássico para cada opção de extracção estudada: 
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b) Análise dos procedimentos de extracção por solventes: 

 

  Tal como referido no ponto 1.3.1, a extracção por solventes é geralmente apenas um processo adicional à 

prensagem mecânica para obter o óleo remanescente da torta prensada. Contudo, neste estudo não foi possível 

obter óleo através do método mecânico (pelos motivos enunciados na alínea prévia), pelo que o estudo da 

extracção por solventes foi efectuado em exclusivo e tal como sugerido por Fagundes et al. [33]. 

  Partindo desta base de procedimento, procurou-se estudar um possível aumento do rendimento através de 

cozedura prévia e verificar qual a melhor etapa para a mesma. Analisando a Tabela 19, pode verificar-se que a 

cozedura é no global um aspecto negativo que diminui o rendimento de extracção, possivelmente pelo facto de 

haver perdas de óleo na água. A trituração antes da cozedura resulta ainda numa maior quantidade de óleo perdido, 

o que é compreensível pois a capa das sementes funcionará como uma barreira que evita a migração do óleo para 

a água, enquanto que no cozimento da matéria triturada não só não existe essa barreira, como há maior área 

superficial para transferência de massa resultando em maiores perdas. 

  Dos métodos de extracção estudados, o maior rendimento foi verificado para a trituração manual sem cozimento, 

seguida por extracção Soxhlet observando-se 54,3 % (m/m) de rendimento o que está concordante com o valor 

referido por Fagundes et al. (2005) (55 %) e com os maiores valores sugeridos pela literatura (55 %). Daqui se 

poderá concluir que este procedimento é suficiente para garantir o maior rendimento, não havendo necessidade de 

procedimento mecânico a jusante do processo. Contudo, o uso exclusivo deste processo poderá resultar não só em 

maiores custos devido às necessidades de solvente e de energia, como também em maiores tempos de extracção, 

sendo assim necessário um estudo comparativo futuro para averiguar qual destas opções trará melhor relação 

custo/benefício em uso industrial. 

  No procedimento 5, procurou-se averiguar a possibilidade de acelerar o processo de trituração das sementes 

recorrendo para isso a um moinho mecânico (Figura 21 ponto 3.1.2); contudo, esta alternativa revelou-se inviável, 

pois a torta resultante da trituração originou a oclusão do crivo, impossibilitando a transferência de matéria para o 

recipiente de recolha, pelo que este método deveria ser adaptado para permitir essa optimização. Não se colocou a 

hipótese de se utilizar outro crivo, pois o problema não residia no diâmetro do crivo, mas sim no facto de a torta 

formar um agregado com características muito aderentes, que se acumulou nas paredes do equipamento. 

 

4.2) Obtenção da matéria-prima 

 

  Através do método de extracção seleccionado (trituração manual + extracção por metanol em equipamento 

Soxhlet) e partindo de 2 995 g de sementes obtiveram-se 1 620 g de óleo o que se traduz em 54,1 % (m/m) de 

rendimento de extracção (valor concordante com o estudo inicial deste procedimento que consta na Tabela 19), 

tendo sendo utilizadas 70 (±0,1) g de óleo em cada uma das 20 reacções que constam no planeamento 

experimental. 
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4.3) Caracterização da matéria-prima 

 

   Tal como referido no ponto 3.2.1, caracterizou-se a matéria-prima em termos de índice de acidez, obtendo-se o 

valor de 2,1 mg KOH.g-1. Apesar de a acidez não ser desprezável, sabe-se, de acordo com estudos anteriores, que 

é possível a realização de transesterificação básica homogénea sem necessidade de pré-tratamento (Dias et al., 

2009). 

 

4.4) Rendimento em produto 

 

  Este parâmetro expressa a quantidade de produto obtida em relação à quantidade de matéria-prima inicial (70 ± 

0,1 g), assumindo especial relevância no plano económico. Os factores que poderão afectar este parâmetro são os 

seguintes: as condições reaccionais (que potenciam o rendimento no caso de serem as mais favoráveis, uma vez 

que a reacção tende para o lado da formação de produtos) e a qualidade das lavagens, onde se poderão registar a 

formação de emulsões contendo sabões e biodiesel, desperdiçando desta forma produto ao longo desta etapa. É 

também muito importante que a matéria-prima tenha sido desidratada antes da reacção, pois a presença de água 

leva à formação de ácidos gordos livres, que formam sabões ao reagirem com o catalisador básico. 

  Os resultados relativos a este parâmetro variaram entre 43,3 e 74,1 % e encontrando-se expressos na Tabela 20. 

 

 

 

  Através da análise das Figuras 33 e 34, poderemos concluir que o rendimento em produto aumenta 

progressivamente à medida que aumenta o tempo de reacção, acontecendo o mesmo com a temperatura. No 

entanto, verifica-se que a influência do tempo de reacção é maior, uma vez que os incrementos de rendimento de 

ponto para ponto são superiores nesse caso (Figura 33). Daqui se infere que o tempo de reacção é preponderante 

para que a transesterificação de óleo de mamona tenda para o lado dos produtos. O maior valor de rendimento 

verificou-se para o ponto extremo (t = 8 h, T = 65 ºC).  

 

 

 

 

T (ºC) t (h) η (% m/m) t (h) T (ºC) η (% m/m) 

55 
2 43,9 

2 
55 43,9 

5 59,9 60 46,7 
8 69,8 65 55,2 

60 
2 46,7 

5 
55 59,9 

5 61,5 60 61,5 
8 71,3 65 65,4 

65 
2 55,2 

8 
55 69,8 

5 65,4 60 71,3 
8 73,6 65 73,6 

Tabela 20: Resultados do conjunto de experiências relativos ao rendimento mássico (valores médios) em biodiesel: 
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4.5) Qualidade do biodiesel produzido 

 

4.5.1) Índice de acidez 

 

  Este parâmetro expressa a quantidade de ácidos gordos livres presentes no biodiesel, dependendo 

fundamentalmente da matéria-prima usada. Valores elevados de acidez poderão originar corrosão e formação de 

depósitos nos motores, além de afectar a estabilidade do combustível, reflectindo o grau de degradação a que este 

estará sujeito durante o armazenamento. Assim sendo é importante manter este parâmetro no limite estabelecido 

pela norma EN 14214:2003 (<0,5 mg KOH.g-1). 

  Os resultados variaram entre 0,92 e 1,87 mg KOH.g-1 (não se verificando enquadramento na norma), encontrando-

se registados na Tabela 21. 

 

 

T (ºC) t (h) 
|IA|±σ  

(mg KOH.g
-1

) 
t (h) T (ºC) 

|IA|±σ  
(mg KOH.g

-1
) 

55 
2 1,8 ± 0,1 

2 
55 1,8 ± 0,1 

5 1,6 ± 0,1 60 1,9 ± 0,1 
8 1,1 ± 0,0 65 1,6 ± 0,0 

60 
2 1,9 ± 0,1 

5 
55 1,6 ± 0,1 

5 1,6 ± 0,0 60 1,6 ± 0,0 
8 1,0 ± 0,0 65 1,2 ± 0,0 

65 
2 1,6 ± 0,0 

8 
55 1,1 ± 0,0 

5 1,2 ± 0,0 60 1,0 ± 0,0 
8 0,9 ± 0,0 65 0,9 ± 0,0 

Figura 33: Variação do rendimento mássico em produto com o tempo. 

Figura 34: Variação do rendimento mássico em produto com a temperatura. 

Tabela 21: Resultados do conjunto de experiências relativos ao índice de acidez: 

T = 55 ºC T = 60 ºC T = 65 ºC 

t (h) t (h) t (h) 

t = 2 h t = 5 h t = 8 h 

T (ºC) T (ºC) T (ºC) 
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  Analisando os gráficos das Figuras 35 e 36 poderemos constatar que o índice de acidez revelou ser variável de 

acordo com as condições reaccionais. Esta variabilidade foi também referida por Laureano et al. [36] (ponto 1.3.3 a), 

no entanto, os valores obtidos neste estudo (0,82 - 1,87 mg KOH.g-1) situaram-se fora do intervalo referido pelos 

referidos autores (1,26 - 1,80 mg KOH.g-1) não sendo essa diferença muito relevante.  

  Poderemos verificar que o IA revelou ser mais baixo para condições de tempo e temperatura mais extremas, o que 

poderá ser explicado pelo facto de que, para conversões em ésteres metílicos mais baixas, há uma maior presença 

de impurezas no produto. Destas impurezas, salientam-se os ácidos gordos livres, que são de difícil remoção nas 

lavagens – particularmente o ácido ricinoléico [36]. Este facto confere acidez elevada ao biodiesel.  

 

 

 

 

4.5.2) Viscosidade cinemática a 40 ºC 

 

  Este parâmetro assume especial relevo em termos de comportamento mecânico do combustível, 

fundamentalmente a dois níveis: 

 

- Durante a injecção: uma viscosidade elevada gera resistência na bomba injectora, gerando um aumento de 

pressão e consequentemente um aumento do volume injectado, aumentando o tempo de ignição, e originando 

maiores emissões de NOx [23]; 

- Ao longo da combustão: Uma viscosidade elevada gera uma atomização pobre do combustível na câmara de 

combustão, pois o fluido oferece maior resistência para se dividir em micro-gotículas, não proporcionando assim 

maior área de troca de energia no seio do fluído para promover combustão completa, gerando resíduos carbónicos 

que poderão ocluir componentes do motor [14]. 

Figura 36: Variação do índice de acidez com o tempo. 

Figura 35: Variação do índice de acidez com a temperatura. 

t = 2 h t = 5 h t = 8 h 

T (ºC) T (ºC) T (ºC) 

T = 60 ºC T = 55 ºC T = 65 ºC 

t (h) t (h) t (h) 
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  Considera-se que valores elevados de viscosidade no biodiesel, quando o processo de fabrico é adequado e 

efectuado correctamente (particularmente ao nível das lavagens), são fundamentalmente devidos a matérias-primas 

altamente viscosas, constituídas por triglicerídeos de elevado peso molecular [7]. O óleo de mamona, de 

viscosidade elevada (240 – 300 mm2.s-1) enquadra-se neste tipo de matérias-primas. Paralelamente a este facto, 

considera-se também que haja uma relação inversa entre a viscosidade e pureza (conversão em ésteres) do 

biodiesel obtido [29]. Contudo, mesmo uma conversão elevada não é suficiente para gerar viscosidades aceitáveis 

se a matéria-prima for muito viscosa, tal como anteriormente referido. 

 

   Os valores obtidos para este parâmetro variaram entre 18,3 e 60,9 mm-2.s-1, encontrando-se explícitos na Tabela 

22. 

 

 

 

  Através da análise dos resultados que constam na Tabela 22 podemos verificar que o menor valor de viscosidade 

cinemática obtido (18,3 mm-2.s-1) se encontra próximo dos valores sugeridos pela literatura (Tabela 10, ponto 1.3.3 

c: Ramezani et al. - 20 mm-2.s-1, Laureano et al. - 14,4 - 16,2 mm-2.s-1, Barbosa et al. -19,7 mm-2.s-1, Cavalcante et 

al. - 17,4 mm-2.s-1), não se verificando o cumprimento da norma Europeia (que restringe este parâmetro a um valor 

inferior a 5 mm-2.s-1), tal como seria expectável. Verifica-se um decréscimo acentuado à medida que se aumenta o 

tempo (Figura 37), sendo esse decréscimo mais ligeiro à medida que se aumenta a temperatura na gama estudada, 

o que indica que na transesterificação de óleo de mamona, usando as gamas de parâmetros reaccionais estudadas, 

o tempo reaccional é o parâmetro mais influente para a diminuição da viscosidade. Esta conclusão torna-se 

particularmente evidente na comparação dos pontos t = 5 h, T = 65 ºC e t = 8 h, T = 55 ºC da Figura 38 onde 

poderemos observar que para uma temperatura inferior (55 ºC) se obteve uma viscosidade mais reduzida que para 

uma temperatura superior (65 ºC) daqui se concluindo que esta diminuição foi devida ao aumento do tempo 

reaccional de 5 h para 8 h. 

  A viscosidade revelou ser decrescente para condições reaccionais mais extremas, o que vai de encontro ao 

referido anteriormente: a viscosidade diminui com o aumento da conversão em ésteres metílicos (a conversão é 

maior para condições reaccionais mais extremas – verificado no ponto 4.5.5). A menor viscosidade conseguida 

(18,3 mm-2.s-1) foi obtida para uma conversão em ésteres metílicos de 83,7 %, valores semelhantes a Ramezani et 

al. [38] que obtiveram uma viscosidade cinemática a 40 ºC de 20 mm-2.s-1 para uma conversão em ésteres de 90 %. 

 

 

T (ºC) t (h) 
|ν|±σ  

(mm
-2

.s
-1

) 
t (h) T (ºC) 

|ν|±σ  
(mm

-2
.s

-1
) 

55 
2 60,9 ± 0,6 

2 
55 60,9 ± 0,6  

5 39,6 ± 0,2 60 52,2 ± 0,4 
8 31,0 ± 0,2 65 40,1 ± 0,3 

60 
2 52,2 ± 0,4 

5 
55 39,6 ± 0,2 

5 28,2 ± 0,1 60 28,2 ± 0,1 
8 21,6 ± 0,2 65 24,2 ± 0,2 

65 
2 40,1 ± 0,3 

8 
55 31,0 ± 0,2 

5 24,2 ± 0,2 60 21,6 ± 0,2 
8 18,3 ± 0,3 65 18,3 ± 0,3 

Tabela 22: Resultados do conjunto de experiências relativos à viscosidade cinemática a 40 ºC: 
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4.5.3) Ponto de inflamação 

 
  A importância do enquadramento deste parâmetro na norma Europeia relaciona-se com a segurança em termos de 

armazenamento e manuseamento do biodiesel produzido, pois traduz a temperatura a partir da qual o fluido inflama, 

quando exposto a uma chama. A norma EN 14214:2003 considera haver um risco considerável para um ponto de 

inflamação inferior a 120 ºC. 

  Para além deste aspecto, a determinação deste parâmetro dá também a noção da eficiência de remoção do 

metanol ao longo do processo produtivo. Este composto é altamente inflamável, baixando significativamente o ponto 

de inflamação do biodiesel, mesmo que em quantidades residuais. A presença de metanol residual poderá também 

trazer consequências negativas em termos mecânicos uma vez que as suas propriedades de solvente poderão levar 

à degradação de componentes metálicos. 

  Os resultados variaram entre 165,0 e 186,5 ºC (cumprindo os requisitos da norma), encontrando-se explícitos na 

Tabela 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T (ºC) t (h) |P.I.| (°C) 

55 
2 186,5 
5 183,0 
8 183,0 

60 
2 180,5 
5 179,5 
8 177,5 

65 
2 176,0 
5 172,0 
8 165,0 

Figura 37: Variação da viscosidade cinemática a 40 ºC com o tempo. 

Figura 38: Variação da viscosidade cinemática a 40 ºC com a temperatura. 

Tabela 23: Resultados do conjunto de experiências relativos ao ponto de inflamação: 

t (h) t (h) t (h) 

T = 60 ºC T = 65 ºC T = 55 ºC 

T (ºC) T (ºC) 

t = 5 h 
t = 2 h 

t = 8 h 
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  A gama de resultados obtida permite confirmar a ausência de metanol residual, ou na eventual presença de 

quantidades mínimas, a confirmação de não serem susceptíveis de causar problemas de utilização.  

  Através da análise dos gráficos da Figura 39 poderemos observar que o ponto de inflamação é menor para 

condições reaccionais mais extremas, decrescendo á medida que aumenta o tempo reaccional e a temperatura. Tal 

facto poderá ser explicado pelo aumento da conversão dos triglicerídeos (cujo ponto de inflamação é extremamente 

elevado - no caso do óleo de mamona, 229 - 260 ºC) em ésteres metílicos, compostos com um ponto de inflamação 

mais baixo. 

 

 

4.5.4) Corrosão da lâmina de cobre 

 

  Este parâmetro traduz a susceptibilidade do biodiesel em causar corrosão em compostos metálicos, que estão 

presentes no motor e tanque de armazenamento do combustível [4]. Esta tendência é maioritariamente devida à 

presença de compostos ácidos no biodiesel, pelo que existe uma relação da classe corrosiva com o índice de acidez 

do biodiesel. 

  Todas as amostras relativas ao conjunto de experiência registaram a classe corrosiva 1a (aspecto visual da lâmina 

no fim do teste idêntico ao da lâmina polida antes do ensaio) que consta no padrão da Figura 31 (ponto 3.5.4), 

cumprindo assim a EN 14214:2003 que impõe a obrigatoriedade de cumprimento da 1.ª classe corrosiva. 

 

4.5.5) Teor em ésteres metílicos 

 

  Este parâmetro reflecte a taxa de conversão dos triglicerídeos em ésteres metílicos, traduzindo a pureza do 

produto obtido. Assim sendo, uma reacção inadequada (matéria-prima mal preparada, parâmetros reaccionais 

inadequados ou etapa de purificação ineficiente) traduzir-se-á num biodiesel com um baixo teor de ésteres metílicos. 

 Os resultados relativos a este parâmetro variaram entre 48,7 e 83,8 % (não se verificando enquadramento na 

norma EN 14214:2003 que obriga a valores superiores a 96,5 %). 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Variação do ponto de inflamação com o tempo reaccional. 

t (h) t (h) t (h) 

T = 60 ºC T = 65 ºC 
T = 55 ºC 
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  Analisando os gráficos das Figuras 40 e 41 poderemos constatar que o aumento do tempo de reacção demonstrou 

ser um factor essencial para a conversão dos triglicerídeos em ésteres metílicos, o que é particularmente visível no 

gráfico T = 65 ºC da Figura 40 onde os incrementos de pureza são visivelmente acentuados, principalmente de t = 5 

h para t = 8 h. Denota-se que o efeito do aumento da temperatura é mais ténue, sendo progressivamente menos 

influente para tempos reaccionais superiores, como se pode observar no gráfico t = 8 h da Figura 41, onde a 

variação da temperatura entre 55 ºC e 65 ºC resulta em incrementos de conversão em ésteres metílicos mais 

reduzidos que no gráfico t = 2 h.  

  A elevada variabilidade deste parâmetro está de acordo com o sugerido pela literatura (Panwar et al. [40] referem 

uma variação de 7 a 19 %, Scholz et al. [33] 46 – 50 %, Menenghetti et al. [42] 55 – 70 %, Barbosa et al. [39]  28 – 

35 %, Sousa et al. [43] 13,4 - 92,5 %). Alguns autores referem em particular o efeito do tempo reaccional como o 

principal contribuinte para o aumento da pureza – Menenghetti et al. [42] referem um aumento do teor em ésteres 

metílicos de 55 para 70 % para um aumento do tempo reaccional de 2 para 8 h na transesterificação de óleo de 

mamona recorrendo a metanol como álcool (razão molar metanol:óleo de 6:1) e NaOH como catalisador (razão 

molar catalisador:óleo de 1:5). 

   A necessidade de tempos tão elevados para obter purezas maiores poderá estar relacionada com o facto de o 

óleo de mamona ser muito viscoso (240 – 300 mm2.s-1 [32]) e possuir um elevado peso molecular (932 g.mol-1 [38]) 

características maioritariamente devidas ao ácido ricinoléico (explicação no ponto 1.3.2) requerendo tempos 

elevados para promover o contacto necessário entre o álcool e o óleo para proporcionar a conversão dos 

triglicerídeos. 

  Embora o maior resultado em termos de pureza obtido neste estudo (83,8 %) seja superior ou similar à maioria dos 

melhores resultados de conversão obtidos pela literatura (Tabela 10), há que referir que a tendência evidenciada 

pelos gráficos das Figuras 40 e 41, particularmente o gráfico t = 8 h da Figura 41, sugere que ainda seja possível 

obter conversões maiores, incrementando o tempo de reacção acima das 8 h.  

  Poderemos também constatar que o refinamento prévio da matéria-prima não revelou ser um factor obrigatório 

para obter valores elevados de conversão similares à literatura, no entanto, falta ainda verificar se esse refinamento 

poderia atenuar a necessidade de condições reaccionais tão extremas (ou seja, permitir obter purezas elevadas 

para tempos menores). 

 

 

 

 

T (ºC) t (h) |C|±σ (%) t (h) T (ºC) |C|±σ (%) 

55 
2 48,7 ± 0,6 

2 
55 48,7 ± 0,6 

5 61,7 ± 0,3 60 53,5 ± 0,5 
8 69,7 ± 0,3 65 70,5 ± 0,1 

60 
2 53,5 ± 0,5 

5 
55 61,7 ± 0,3 

5 68,9 ± 0,2 60 68,9 ± 0,2 
8 77,5 ± 0,4 65 73,5 ± 0,3 

65 
2 70,5 ± 0,1 

8 
55 69,7 ± 0,3 

5 73,5 ± 0,3 60 77,5 ± 0,4 
8 83,8 ± 0,2 65 83,8 ± 0,2 

Tabela 24: Resultados do conjunto de experiências relativos ao teor em ésteres metilicos: 
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4.5.6) Composição em ésteres metílicos 

 
  Através da análise dos cromatogramas obtidos para cada experiência, identificaram-se os ésteres metílicos 

correspondentes a cada pico. A composição em ésteres metílicos e a comparação desta composição com os 

valores sugeridos pela literatura encontra-se na Tabela 25. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éster metílico 
Composição (% m/m) 

|x| ± σ (%) 
Literatura 

[36] [44] [45] 
C16:0 

(metil-palmitato) 
1,09 ± 0,09 1,25 1,4 1,0 

C18:0 
(metil-estearato) 

0,94 ± 0,05 1,31 0,9 0,9 

C18:1 
(metil-oleato) 

3,70 ± 0,06 3,81 3,5 3,4 

C18:2 
(metil-linoleato) 

4,44 ± 0,01 5,27 4,9 4,6 

C18:1-OH 
(metil-ricinoleato) 

89,93 ± 1,05 87,10 88,2 88,7 

Outros - 1,26 0,3 0,4 

Figura 40: Variação do teor em ésteres metílicos com o tempo reaccional.  

Figura 41: Variação do teor em ésteres metílicos com a temperatura. 

Tabela 25: Comparação da composição em ésteres metílicos com os valores da literatura: 

T = 60 ºC T = 55 ºC T = 65 ºC 

t (h) t (h) t (h) 

t = 5 h t = 2 h 

t = 8 h 

T (ºC) T (ºC) T (ºC) 
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  A composição obtida encontra-se de acordo com a literatura, sendo o ácido ricinoléico o éster de ácido gordo 

presente em maior quantidade (89,93 %) tal como seria expectável. O cromatograma obtido para as condições 

reaccionais em que se obteve maior pureza (t = 8 h, T = 65 ºC) encontra-se na Figura 42. 

 

 

 

 

4.5.7) Número de iodo 

 

  Tal como referido em 3.5.6, o número de iodo mede o grau de insaturação do biodiesel, relacionado com a 

existência de ligações duplas. Uma insaturação elevada poderá levar à formação de espuma no combustível. 

  Neste trabalho, o número de iodo variou entre 86,1 e 88,2 g I2/ 100 g estando de acordo com os resultados 

sugeridos por Chowdhury et al. [7] que referem uma gama de 82 a 90 g I2/ 100 g. 

  Este parâmetro enquadrou-se na norma EN:14214 uma vez que esta refere um limite de 120 g I2/ 100 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T (ºC) t (h) |x| ± σ (%) 

55 
2 86,1 ± 0,1 
5 87,2 ± 0,0 
8 86,3 ± 0,1 

60 
2 86,7 ± 0,0 
5 87,2 ± 0,2 
8 87,9 ± 0,1 

65 
2 88,1 ± 0,0 
5 87,1 ± 0,1 
8 88,2 ± 0,0 

Figura 42: Cromatograma obtido para as condições reaccionais em que se obteve maior pureza (t = 8 h, T = 65 ºC) 

(programa de temperatura de 120 ºC, aumentando a uma taxa de 4 ºC/min até atingir 220 ºC mantendo-se a este nível durante 40 min. 

Restantes condições de análise iguais às descritas Tabela 17, ponto 3.5.5). 

 

Tabela 26: Resultados do conjunto de experiências relativos ao número de iodo: 
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4.6) Modelação dos resultados 

 

   Recorreu-se ao software JMP 5.0.1 usando a metodologia de superfície de resposta para avaliar o efeito das 

variáveis estudadas no rendimento e qualidade do produto obtido. As respostas (Y) estudadas foram: rendimento, 

índice de acidez, viscosidade cinemática a 40 ºC, ponto de inflamação, teor em ésteres metílicos e número de iodo. 

Estas podem ser representadas num modelo matemático genérico em função das variáveis estudadas (temperatura 

e tempo, x1 e x2), através da regressão quadrática que se apresenta na equação 5, que tem em conta os efeitos 

lineares, de interacção entre as variáveis e efeitos quadráticos [47]. 

  O software determina os coeficientes β relativos a estas interacções assim como os parâmetros estatísticos que 

determinam a validade do modelo. 

 

 

+= β0 + β1x1 + β2x2 + β11x1
2 + β22x2

2 + β12x1x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Importa também salientar que as variáveis estão normalizadas para aplicação do modelo sendo que se 

apresentam os valores de -1, 0 e 1 relativamente ao mínimo, ponto central e máximo x1 (-1 = 55 ºC, 0 = 60 ºC, 1 = 

65 ºC) e x2 (-1 = 2 h, 0 = 5 h, 1 = 8 h) podendo efectuar-se a conversão na equação anterior de acordo com as 

equações 6 e 7: 

� 

,� � - − 60
5  

 

,1 � � − 5
3  

 

  Após introdução dos dados respectivos aos resultados no software e início da corrida do modelo (“run model”) 

obtiveram-se os coeficientes β. Não se encontrou necessidade de modelizar o ponto de inflamação e o número de 

iodo uma vez que os resultados obtidos não apresentaram variabilidade significativa e enquadraram-se na norma 

EN:14214. Os restantes modelos obtidos obtiveram significado estatístico, tal como se apresenta na Tabela 27, 

sendo os seguintes: 

 

 

(Equação 5) 

Em que: 

Y: Parâmetro de estudo (η, IA, v, P.I., C, nr. iodo); 

x1: Temperatura (ºC); 

x2: Tempo (h); 

β0: Coeficiente de ordenada na origem; 

β1 e β2: Coeficientes de efeito linear; 

β11e β22: Coeficientes de efeito quadrático; 

β12: Coeficiente de interacção. 

(Equação 6) 

(Equação 7) 
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Modelo 1 - Rendimento (% m/m): Y1 = 61,389 + 3,433 X1 + 11,467 X2 + 1,446 X12 – 2,254 X22 – 1,875 X1X2 

Modelo 2 - Índice de acidez (mg KOH.g-1):Y2 = 1,538 – 0,119 X1 – 0,384 X2 –0,1 X12 – 0,09 X22 + 0,00625 X1X2 

Modelo 3 - Viscosidade cinemática a 40 ºC: Y3 = 29,060 – 8,171 X1 – 13,723 X2 + 1,956 X12 + 6,978 X22 + 2,02 X1X2 

Modelo 4 - Teor de ésteres metílicos (%): Y4 = 67,739 + 7,958 X1 – 9,725 X2 + 0,971 X12 – 1,129 X22 – 1,913 X1X2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Verifica-se que para o modelo 1 (Rendimento) o parâmetro que influencia mais a resposta é o tempo (x2) uma vez 

que o coeficiente de efeito linear é significativamente superior ao da temperatura (β1 = 3,433, β2 = 11,467) assim 

como o seu coeficiente de efeito quadrático (β11 = 1,446, β22 = -2,254). Verifica-se que para este modelo o efeito 

linear de X2 é o que assume maior peso (β2 = 11,467) entre todos os efeitos. 

  Quanto ao modelo 2 (índice de acidez) o parâmetro que mais influencia a resposta é o tempo (x2) maioritariamente 

devido ao valor do seu coeficiente de efeito linear aproximadamente 3 vezes superior ao efeito linear da temperatura 

(β1 = -0,119, β2 = -0,384). Verifica-se uma fraca interacção entre as variáveis (β12 = 0,00625). 

  Relativamente ao modelo 3 (viscosidade cinemática a 40 ºC) o parâmetro que mais influencia a resposta é, 

novamente, o tempo, uma vez que coeficiente de efeito linear e coeficiente de efeito quadrático são superiores aos 

coeficientes relativos à temperatura (β1 = - 8,171, β2=  -13,723, β11 = 1,956, β22 = 6,978). 

  Para o modelo 4 (teor de ésteres metílicos), e tal como para os restantes 3 modelos, o tempo demonstrou ser a 

variável de maior peso na resposta, assumindo maiores coeficientes de efeito linear e de efeito quadrático (β1 = 

7,958, β2 = -9,725, β11 = 0,971, β22 = -1,129). 

 

  Os gráficos da Figura 43, indo de encontro aos valores referidos na Tabela 27, evidenciam a boa adequação 

destes modelos, uma vez que os pontos experimentais não se afastam muito das rectas dos modelos teóricos 

obtidos. Nos gráficos, as rectas a vermelho representam os ajustes possíveis dos modelos teóricos e os pontos 

representam os resultados experimentais. 

Modelo R2 Adj R
2 Prob>F 

1 0,988 0,984 < 0,0001 

2 0,949 0,932 < 0,0001 

3 0,992 0,989 < 0,0001 

4 0,963 0,951 < 0,0001 

F: rácio entre o quadrado médio do não ajustado e o quadrado médio do erro puro 

Tabela 27: Parâmetros estatísticos relativos aos 4 modelos encontrados: 
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   Recorrendo ao software Sigmaplot 10.0 efectuou-se a representação tridimensional dos modelos: Z (Resposta) vs 

X (variável T) vs Y (variável t), sendo os pontos gráficos determinados recorrendo às 4 equações obtidas (Figura 

44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Adequação dos modelos teóricos aos resultados experimentais. 



2010/2011 PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE SEMENTES OLEAGINOSAS DE MAMONA 

 

FEUP - MIEA; Dissertação em Ambiente Académico 69 

 

 

 

 

 

  A análise da Figura 44 demonstra mais uma vez a análise dos resultados já efectuada nos pontos 4.4 e 4.5: o IA 

baixa com o aumento do tempo e temperatura, o teor em ésteres metílicos aumenta com o aumento do tempo e 

temperatura, o rendimento mássico aumenta com o aumento do tempo e temperatura e a viscosidade cinemática a 

40 ºC diminui com o aumento do tempo e da temperatura. Em suma, estes parâmetros caminham no sentido 

positivo (relativamente à norma EN:14214) com o aumento dos valores dos parâmetros reaccionais estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Representação tridimensional dos resultados do modelo teórico recorrendo ao software Sigmaplot 10.0: 1: Índice de 

acidez. 2: Teor de ésteres metílicos 3: Rendimento mássico. 4: Viscosidade cinemática a 40 ºC. 
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5) Conclusões 

  O presente trabalho permitiu retirar importantes conclusões relacionadas com a extracção do óleo de mamona e 

principais parâmetros reaccionais que optimizam a qualidade do biodiesel produzido. Relativamente à extracção da 

matéria-prima conclui-se que os métodos mecânicos estudados não foram eficientes. Aparentemente, a extracção 

de óleo das sementes usando exclusivamente este método é dependente da pressão gerada na prensagem, 

havendo necessidade de aplicar pressões elevadas. Concluiu-se também que este facto é mais preponderante para 

extrair o óleo do que a eventual destruição do tecido celular gerada pelo cozimento prévio – este processo não 

favoreceu a extracção tendo resultado em perdas de óleo na água de cozimento. 

   Dos métodos de extracção estudados, o melhor rendimento 54,1 - 54,3 % (m/m) foi verificado para a trituração 

manual seguida por extracção Soxhlet usando metanol como solvente à temperatura de 120 ºC durante 4 h. 

  Relativamente à transesterificação do óleo de mamona, foi possível utilizar um óleo cru, com um índice de acidez 

de 2,1 mg.KOH.g-1 para produzir biodiesel por transesterificação básica. As melhores condições reaccionais obtidas 

foram as seguintes: t = 8 h, T = 65 ºC, fixando-se a concentração de catalisador (KOH a 1 % (m/m)) e a razão molar 

metanol:álcool em 6:1,obtendo-se, no global, resultados reaccionais e de qualidade do produto similares ou 

próximos aos melhores resultados encontrados na literatura, não se verificando ser essencial o refinamento prévio 

do óleo. 

   O rendimento da transformação da matéria-prima em biodiesel variou entre 43,3 e 74,1 % (m/m). Em relação à 

qualidade do produto, o índice de acidez (0,92 - 1,87 mg KOH.g-1), a viscosidade cinemática a 40 ºC (18,3 - 60,9 

mm-2.s-1) e o teor em ésteres metílicos (48,7 - 83,8 %) não se enquadraram na norma Europeia de qualidade do 

combustível (EN:14214, 2003 – Anexo A), sendo que o ponto de inflamação (165,0 - 186,5 ºC), corrosão da lâmina 

de cobre (classe 1a) e número de iodo (86,1 - 88,2 g I2/100 g)enquadraram-se na gama exigida, não se constituindo 

como factores limitantes à produção. O aumento do tempo e temperatura da reacção conduziram a melhores 

resultados tanto no rendimento em produto como nos parâmetros de qualidade que não se enquadraram, 

verificando-se maior influência do tempo. Salienta-se o efeito deste parâmetro no aumento do teor em ésteres 

metílicos do biodiesel, o que poderá ser explicado pelo elevado peso molecular do óleo de mamona, requerendo um 

tempo elevado para que ocorra a conversão dos triglicéridos em ésteres metílicos. Relativamente à composição em 

ésteres metílicos obtida encontra-se de acordo com a literatura, sendo o metil-ricinoleato o éster de ácido gordo 

presente em maior quantidade (89,93 %), seguido pelo metil-linoleato (4,44 %), metil-oleato (3,70 %), metil-palmitato 

(1,09 %) e metil-estearato (0,94 %). 

   Este trabalho permitiu também verificar a existência de uma relação inversa entre a viscosidade e o teor em 

ésteres metílicos, pois quando há uma baixa conversão, há ainda a presença de triglicerídeos não convertidos, que 

são espécies químicas de maior peso molecular que os ésteres metílicos conferindo elevada viscosidade ao 

produto. 

   Importa também referir a presença maioritária de ácido ricinoléico (82 – 92 %) na constituição do óleo de mamona 

e o seu grupo OH, que conferem elevada viscosidade ao óleo (240 – 300 mm2.s-1 - literatura), transmitindo essa 

propriedade ao biodiesel, que apresenta uma viscosidade cinemática a 40 ºC (18,3 - 60,9 mm-2.s-1 no conjunto de 

experiências) muito superior a outros tipos de biodiesel. 

   Foi utilizada metodologia de superfície de resposta para avaliar o efeito do tempo e temperatura da reacção no 

rendimento e qualidade do produto obtido e foi possível obter modelos estatisticamente válidos relativos à variação 
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do rendimento mássico em produto, índice de acidez, viscosidade cinemática a 40 ºC e teor de ésteres metílicos 

com as variáveis estudadas (tempo e temperatura). A representação gráfica tridimensional dos modelos demonstrou 

que o aumento do tempo e temperatura conduz a melhores resultados tanto no rendimento em produto como na 

qualidade do biodiesel, verificando-se, através da análise dos 4 modelos matemáticos, uma maior influência do 

tempo. 
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Anexos 

� Anexo A: 

 

 

 

 

Tabela 28: Norma Europeia EN 14214:2003 relativa à qualidade dos ésteres metílicos de ácidos gordos (biodiesel) para 

motores diesel (“Automotive fuels – fatty acid methyl esters for diesel engines – requirements and test methods”).  

Valores-limite relativos aos 25 parâmetros de qualidade e métodos de teste: 


