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1 - Introdução

 O Brasil apresenta grande potencial para a 
produção de energias renováveis. A produção de biodiesel 
em larga escala está atrelada diretamente ao controle suas 
propriedades visando atender os padrões de qualidade deste 
insumo energético. O principal empecilho que dificulta a 
aplicação do biodiesel é sua instabilidade à oxidação1. 
  A instabilidade oxidativa exerce forte influência 
na qualidade do biodiesel principalmente em decorrência de 
longos períodos de armazenamento. O biodiesel é 
susceptível à degradação oxidativa e microbiana ao longo 
de seu processamento. Ela pode provocar graves 
consequências para os motores de combustão interna dos 
automóveis e para o mercado consumidor1,2. A resistência 
oxidativa do biodiesel não é ocasionada somente pela 
presença do ar e da luz, mas também, devido a inúmeros 
fatores até inclusive a composição química, as condições de 
armazenamento e sua sensibilidade de reagir com o 
oxigênio ligado ao combustível com o ar atmosférico. 

Na literatura encontraram-se artigos sobre a 
estabilidade oxidativa do biodiesel de dendê, do pinhão 
manso, do babaçu. Por outro lado, não se encontrou 
referências do período de indução e caracterização do 
biodiesel obtido a partir do óleo de castanha do Pará 
(Bertholletia excelsa). Assim, neste estudo primou-se pela 
investigação da capacidade à oxidação e armazenamento 
deste biodiesel ao longo de 8 meses. Dentre os impactos 
negativos resultantes da instabilidade oxidativa do biodiesel 
destacam-se a elevação na viscosidade cinemática, elevada 
acidez e a formação de compostos poliméricos. A oxidação 
é um aspecto relevante no ciclo existencial do biodiesel e 
sua produção em larga escala depende diretamente do 
controle de seus parâmetros de controle de qualidade.  

2 - Material e Métodos

 As análises físico-químicas do óleo de castanha do 
Pará (LCP) foram determinadas em termos de índice acidez 
(IA), teor de umidade (%H2O) e índice de saponificação 
(Is). Para reduzir os ácidos graxos livres (AGL) contidos no 
LP in natura realizou-se a esterificação ácida do referido 
óleo conforme recomendam Carmo et al., 20084 e Borges et 
al., 20124 e posterior transesterificação básica. A Figura 1 

mostra a sistemática do processo de esterificação ácida.
 A rota reacional para processamento do 
biodiesel de LCP esterificado consistiu de 0,26 mol 
de LCP, 1,56 mol de metanol, razão molar entre LCP 
e MeOH de 1: 6, 1% de catalisador (NaOH) em 
relação à massa base de LCP, temperatura na faixa de 
55 ±5°C e tempo reacional de 90 minutos. 

A mistura reacional foi transferida para um funil de 
decantação para separação de fases. O éster metílico obtido 

foi lavado com solução acidulada de H2SO4 a 0,5 mol.L-1,
seguida de sucessivas lavagens com água fervente. O 
biodiesel obtido foi filtrado numa coluna contendo 
adsorventes naturais para eliminação de materiais 
sedimentáveis.  

Figura 1 – Etapas do processo de esterificação do LCP 

Fonte: Próprio autor

Legenda: (a) – LCP em processo de esterificação ácida, (b) – LCP 
esterificado em fase de decantação para separação de fases e (c) –
LCP totalmente esterificado. 

O LPC in natura e o biodiesel obtido a partir do 
LCP esterificado foram submetidos a análise 
termogravimétrica e sua derivada primeira (TGA/DTG) e 
calorimetria exploratória diferencial (DSC). As curvas 
foram obtidas através do método não isotérmico de análise, 
com taxa de aquecimento de 10°C.min-1, em atmosferas 
dinâmicas de ar (para TGA/DTG) e nitrogênio (para DSC) 
com vazão de 50 mL.min-1 no intervalo de 28 – 700°C. Para 
os ensaios de TGA/DTG utilizou-se cadinho de platina (Pt) 
enquanto para os ensaios de DSC utilizou cápsula de 
alumínio (Al) contendo aproximadamente 5mg da amostra 
analisada em ambos os casos. 

3 - Resultados e Discussão

 A Tabela 1 ilustra os resultados físico-químicos 
revelados para o óleo de castanha do Pará bruto e tratado. 
Nela observa-se que o óleo bruto apresentou elevado teor 
de ácidos graxos livres (2,71 ± 0,11) e teor de umidade em 
torno de 0,33% (± 0,4). No decurso do processo de 
transesterificação tais AGL podem neutralizar o catalisador 
gerando sabão e efluentes indesejáveis. 

Tabela 1- Caracterização do óleo de Bertholletia excelsa 

Parâmetros de qualidade

Valores médios do óleo

Bruto Tratado

Umidade (%) 0,33 (±0,4) 0,81(±0,22)

IA (MG KOH/g) 5,38 (±0,22) 1,98(±0,02)

AGL (%AO) 2,71(±0,11) 0,98(±0,01)

Is(MG KOH/g) 220-228 220-228

Fonte: Próprio autor. 
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Na Tabela 1  observou-se que o ìndice de acidez e 

o teor de AGL reduziu em torno de 36,8% e 36,16% 

respectivamente. Por outro lado, observou-se uma elevação 

significativa no teor de umidade. Possivelmente devido a 

geração de água durante a fase de esterificação e que não 

foi separada eficientemente. Uma alternativa plausível para 

corrigir essa anomalia é submeter o LCP esterificado ao 

processo de desumidificação. 
 A Figura 2 mostra as curvas TG/ DTG e DSC do 
biodiesel metílico do óleo de castanha do Pará. Elas 
revelaram um patamar de estabilidade térmica em torno de 
200°C e evidenciaram o processo de decomposição térmica 
em duas etapas com Tonset 200 e 387°C aproximadamente e 
perda de massa em torno de 11,11% e 88,89% 
respectivamente. A transição térmica em Tonset=200°C pode 
ser atribuído   à decomposição de mono, di e triglicerídeos e 
glicerol. Em Tonset=387°C pode refirir-se  à decomposição 
dos ésteres metílicos. 

Figura 2 – Curvas TG/DTG e DSC do biodiesel de 
castanha do Pará.  

Fonte: Próprio autor. 

 A análise calorimétrica do biodiesel metílico 
revelou pequenas transições exotérmicas não significativas 
em 65°C, 120°C, 145°C e 150°C que provavelmente 
representam a vaporização de ácidos graxos não 
trabsesterificado e glicerol e que permanecem na forma de 
monoglicerídeos (0,69%), diglicerídeos (o,13%) e 
triglicerídeos (0,001% ), além do có-produto, glicerol 
(0,202%)  Também observou-se  na Figura 7, uma transição 
exotérmica bastante significativa em Tonset=200°C 
possivelmente associada à vaporização e combustão dos 
ésteres metílicos que representam 98% de conversão. 
 Com a finalidade de se investigar os componentes 
químicos do óleo de castanha do Pará in natura e do 
biodiesel, tais materiais foram caracterizados através da 
técnica de Cromatografia Líquida de Alta Resolução 
(HPLC). As Figuras 3ª e 3b mostram os cromatogramas 
revelados ao longo da referida análise. 

Na Figura 3a, observou-se nos tempos de 
retenção abaixo de 5 minutos e entre 6-15 minutos os picos 
revelados representam os componentes químicos do óleo de 
castanha do Pará. De acordo com Cibele e com base nos 
resultados obtidos pela técnica HPLC o material estudado 
contém ácido palmítico (12,34%), ácido esteárico (1,48%), 
ácido linolênico (48,68%) e ácido oleico (37,50%). 

Figura 8 – HPLC do óleo de castanha do Pará in natura (a) 
e do biodiesel (b). 

Fonte: Próprio autor 

 A Figura 3b ilustra os cromatogramas para o 
biodiesel obtido a partir do LCP esterificado. Comparando-
se os cromatogramas das Figuras 3a e 3b pode-se inferir que
os picos referentes aos tempo de retenção 5,17 minutos e 
6,20 minutos da Figura 3b são ésteres metílicos de ácidos 
graxos. Já o pico alusivo ao tempo de retenção em 11,4 
minutos representa o glicerol uma vez que houve 97% de 
conversão de biodiesel em relação à massa de LCP utilizada 
no processo de transesterificação. As Figuras 3a e 3b 
justificam o comportamento revelado pelo LCP e pelo 
biodiesel ao longo dos ensaios termogravimétricos que 
foram submetidos.  

4 – Conclusões

Os resultados revelados ao longo da caracterização 
do óleo e do biodiesel de castanha do Pará nos permitiram 
inferir que: 

O processo de esterificação ácida do LCP foi efetivo, 
pois, reduziu o teor de AGL de 2,71% (±0,11) para 0,98% 
(± 0,01). Por outro lado, houve acréscimo no teor de água 
de 0,33 (±0,4) para 0,88 (±0,22) provavelmente em face de 
uma desumidificação não efetiva durante a separação de 
fases.

As curvas TG/DSC para o LCP apresentaram
estabilidade térmica em torno de 237°C. Já para o biodiesel 
obtido a partir do LCP esterificado revelou estabilidade 
térmica iguala 200°C. As curvas DSC do LCP e do 
biodiesel exibiram perfis calorimétricos distintos. O LCP 
apresentou estabilidade térmica em torno de 190°C e o 
biodiesel contendo antioxidante tocoferol contido no LCC 
(óleo de castanha do Pará) revelou uma considerável 
estabilidade térmica em torno de 200°C. Por outro lado, o 
biodiesel sem antioxidante revelou uma baixíssima 
estabilidade térmica conforme indicou os ensaios realizados 

ao longo da caracterização do biodiesel.
 A caracterização através da técnica de HPLC mostrou 
que o LCP foi convertido em biodiesel em torno de 97% 
indicando que o processo de esterificação ácida é viável 
para obtenção de biodiesel a partir do óleo de castanha do 
Pará 

5 – Agradecimentos

Os autores agradecem ao suporte financeiro 
concedido pelo CAPES, CNPq, FAPERJ e PROQUALIS 
do IFMA-Campus Zé Doca. 

6 - Bibliografia
1SHAHABUDDIN, M. et al. An experimental investigation 
in to biodiesel oxidation and property determination. 
Journal Energy, vol. 44, p.616-622, ago. 2012. 
2DAMASCENO, S. S. et al. Caffeic and ferulic acids: na 

investigation antioxidants on the stability of soybean 
biodiesel. Journal Fuel, vol. 107, p. 641-646, may.20013.
3ILERI, E., KOCAR, G. Investigação do efeito de aditivos 
antioxidantes em emissões de NOx de um motor a diesel 
com biodiesel. Revista Combustível, vol. 125, p. 44-49, jun. 
2014.
4Mc CORMICK, R. L. et al.. Fatores que afetam a 
estabilidade do biodiesel em vários ensaios padrão 
acelerados. Journal Combustivel processing tecnology, vol. 
88, 2007, p. 651-657.

766


