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TRANSESTERIFICAÇÃO DE TRIACILGLICERÍDEOS DO ÓLEO DE PEQUI 

(Cariocar brasiliense Camb.) PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL VIA 

CATÁLISE HETEROGÊNEA BÁSICA COM CATALISADOR SINTETIZADO A 

PARTIR DE SÍLICA, ÓXIDO DE FERRO MAGNÉTICO E IODETO DE POTÁSSIO 

 

1.  RESUMO 

 A busca pelo desenvolvimento de novas rotas químicas para a produção de 

biodiesel tem como principal objetivo obterem-se processos tecnologicamente mais 

eficientes, ambientalmente sustentáveis e economicamente vantajosos. Os 

principais alvos dessa são os catalisadores e matérias-primas de baixo custo. O 

pequi, dentro desse contexto, além de possuir importância socioeconômica, 

atualmente tem ganhado importância no cenário de agroenergia, pois o óleo tem 

sido extraído para produção de biodiesel. Neste contexto, o trabalho aqui proposto é 

voltado à busca de novas rotas para as etapas químico-catalíticas na produção do 

biodiesel, via transesterificação utilizando como fonte de triacilglicerídeos do óleo da 

polpa de pequi. Propôs-se, essencialmente, a preparação de catalisadores 

heterogêneos a base de sílica, produzida de areia, modificada com solução de 

iodeto de potássio 35%, em compósitos com óxidos de ferro magnéticos, que 

permitem a separação do material sólido do produto final por atração magnética. O 

óleo de pequi utilizado como fonte de triacilglicerídeos foi titulado e o índice de 

acidez encontrado permitiu o obtenção do bom rendimento reacional via catálise 

básica, cerca de 93%. Este procedimento foi quimicamente eficiente, com consumo 

total do material de partida em 130 minutos de reação.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 O biodiesel é um combustível de fonte renovável de energia, composto por 

ésteres alquílicos de ácidos graxos produzidos a partir de óleos vegetais, animais ou 

de microalgas. Possui propriedades semelhantes ao diesel de petróleo, no entanto 

apresenta vantagens substanciais, como biodegradabilidade, menos poluente e 

oriundo de fonte renovável (Atadashi, 2011). Assim, a substituição do diesel de 

petróleo pelo biodiesel ou até mesmo a mistura destes combustíveis é uma 

alternativa promissora de fonte de energia.  
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 A princípio, toda substância que contém triacilglicerídeos em sua composição 

pode ser usada para a produção de biodiesel. Os triacilglicerídeos são encontrados 

em óleos vegetais e gorduras animais, além de óleos e gorduras residuais. Dados 

da ANP mostram que mais de 70% do biodiesel produzido no Brasil é oriundo do 

óleo de pequi, mas que a utilização de outras matérias-primas segue em ascensão. 

 A produção de biodiesel de óleo de pequi compete com o setor alimentício por 

recursos naturais, durante a sua produção, e por preços, durante a comercialização. 

Nesse contexto, vê-se a necessidade da ampliação de estudos e utilização de outras 

fontes de matérias-primas que não façam competição com a indústria de alimentos 

(ANP 2012). Algumas plantas nativas apresentam bons resultados em laboratórios, 

como o pequi, o buriti e a macaúba. O pequi, que pertence à família Caryocaraceae, 

é fruto típico do Cerrado, sendo distribuído espacialmente entre os estados da 

Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, São 

Paulo, Tocantins e Distrito Federal. Essa espécie possui importância 

socioeconômica observada no conjunto de atividades, que reúnem coleta, 

transporte, beneficiamento, comercialização e consumo do fruto “in natura” e de 

seus derivados. Além disso, sua exploração econômica é considerada uma prática 

ambientalmente sustentável. Além de ser usado como uma iguaria gastronômica, 

atualmente tem ganhado importância no cenário de agroenergia, pois o óleo tem 

sido extraído para produção de biodiesel (Barbosa et al., 2013). A polpa de pequi é 

considerada uma boa opção para produção de biodiesel, uma vez que possui entre 

20 a 30% de óleo (Macedo et al., 2011). O biodiesel é industrialmente obtido pela via 

química mais comum, a reação de transesterificação de triacilglicerídeos de óleos 

vegetais ou de gordura animal com um álcool (metanol, etanol, propanol ou butanol), 

em presença de um catalisador (Galvão et al.,2012), para formar ésteres de ácidos 

graxos (biodiesel) e glicerol (subproduto). 

 A catálise homogênea básica por hidróxido de cátion de metal alcalino tem 

sido a mais comumente usada nas reações de produção industrial de biodiesel, 

devido à sua velocidade e eficiência. No entanto, essa rota catalítica tem alguns 

inconvenientes, como a difícil separação do catalisador ao final da reação e a 

produção indesejada de carboxilatos, que diminuem o rendimento da reação e 

dificultam o processo de separação da glicerina do biodiesel e sua posterior 

purificação. Em razão disso, os desafios de desenvolvimento de novos catalisadores 
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heterogêneos vêm alertando pesquisadores a novas frentes de pesquisa, na busca 

de materiais relativamente simples, economicamente viáveis e quimicamente 

eficientes para uso em processos industriais de transesterificação de 

triacilglicerídeos em bio-óleos. Uma conquista tecnológica especialmente focada na 

redução do número de operações unitárias na produção industrial, em particular, 

para simplificar a separação e a purificação do biodiesel (Janaun, 2010). 

 Três tipos de catalisadores heterogêneos podem ser usados para catalisar a 

reação de transesterificação: (i) com caráter ácido, (ii) com caráter básico e (iii) 

catalisadores bifuncionais, com sítios ácidos e básicos. 

 Os catalisadores heterogêneos básicos tendem a ser mais ativos do que 

catalisadores heterogêneos ácidos, em reações de transesterificação (Hara, 2006), 

particularmente para óleos com menores proporções de ácidos graxos livres. Existe 

um grande número de catalisadores heterogêneos descritos na literatura e utilizados 

para a produção de biodiesel. Citam-se, por exemplo, Na/NaOH/γ-Al2O3, alumina 

impregnada com KNO3, sílicas modificadas, ZrO2, ZnO, SnO2/SO4, preparados, em 

geral, a partir da impregnação do catalisador em suportes sólidos específicos (Bail, 

et al., 2007). A sílica e a alumina são os principais suportes inorgânicos utilizados na 

catálise heterogênea. 

 A sílica tem características interessantes para uso em catálise heterogênea: 

(i) área superficial com grupos silanóis (reativos); (ii) pode ser funcionalizada para 

gerar grupos básicos ou ácidos; (iii) é um material de baixo custo, uma vez que pode 

ser sintetizada a partir da areia; (iv) é relativamente simples de se sintetizar e (v) é 

possível formar compósitos magnéticos com magnetita, para facilitar os processos 

de separação final e para permitir a reutilização do catalisador heterogêneo, na linha 

industrial. 

 O trabalho aqui proposto, de preparação e testes químicos de sistemas 

catalíticos à base de sílica modificada com solução básica e óxidos de ferro tem 

perspectivas particularmente promissoras para o desenvolvimento de novos 

catalisadores heterogêneos e magnéticos, para uso em reações de produção de 

biodiesel. 
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3. OBJETIVOS 

 

Geral 

O principal objetivo deste projeto consiste no desenvolvimento de um novo 

catalisador heterogêneo compósito magnético à base de iodeto de potássio 

suportado em sílica e testes, em escala de bancada, para a produção de biodiesel, 

por transesterificação, utilizando óleo da polpa de pequi como fontes de 

triacilglicerídeos. 

 

Específicos 

(i) Produzir catalisador a partir de areia de construção e iodeto de potássio 

(KI) para a síntese de biodiesel; 

(ii) Avaliar a influência da impregnação de óxido de ferro no catalisador 

produzido; 

(iii) Determinar o índice de acidez do óleo da polpa de pequi; 

(iv) Avaliar a atividade catalítica dos materiais sintetizados a base de KI e 

óxido de ferro na eficiência da reação de conversão de triacilglicerídeos 

em ésteres no óleo da polpa de pequi; 

 

4.  METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 

Matéria-prima 

A matéria-prima utilizada como fonte de triacilglicerídeos foi o óleo extraído da polpa 

de pequi. O índice de acidez foi determinado segundo método descrito por Lutz 

(1985). 

 

Síntese da Sílica 

 A sílica foi preparada conforme metodologia descrita por Prado e 

colaboradores (2005). Em um cadinho de porcelana foram misturados areia fina de 

construção com carbonato de sódio, na proporção de 1:2. A mistura foi colocada em 

uma mufla a 8500 C durante 4 h. O material transferido ainda quente para um filtro e 

lavado com água fervente. O produto solúvel foi acidificado com ácido clorídrico 
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(HCl) até pH 1. O precipitado formado foi filtrado com auxílio de uma bomba a vácuo 

e colocado em uma estufa à 150 0C para secagem e ativação da sílica gel. O 

produto foi analisado por espectroscopia de infravermelho (IV). 

 

Síntese de óxido de ferro (Fe3O4) 

 A magnetita foi obtida através do método de coprecipitação de Fe II e Fe III 

em meio alcalino conforme descrito por Bedê (2010). Cerca de 50 mL FeCl2 e FeCl3 

foram misturadas e mantidas sob agitação mecânica e temperatura de 60°C durante 

15 minutos. Posteriormente, foi gotejado hidróxido de amônio 18% (NH4OH) à 

mistura, até o que pH 12 fosse atingido. Ao término do gotejamento, a solução 

permaneceu mais 15 minutos a 60°C. A suspensão contendo a magnetita foi então 

resfriada até a temperatura ambiente, centrifugada por 10 minutos a 3000 rpm. Todo 

o sobrenadante foi descartado, e o precipitado lavado com água destilada e 

centrifugado novamente. Por fim, o precipitado foi liofilizado e analisado por 

difratometria de raios-X (DRX). 

 

Geração de sítios básicos na sílica por tratamento com iodeto de 

potássio 

 Foram pesadas sílica e magnetita na proporção de 10:1. Para cada grama de 

sílica pesados, foram adicionados 20 mL de uma solução de KI 35%. A mistura foi 

agitada e deixada em repouso por 4h. O material foi então filtrado, seco em estufa e 

calcinado a 500ºC por 2 horas. O catalisador formado, denominado Si/Fe3O4/KI foi 

armazenado em dessecador e utilizado nos processos reacionais.  

 

Reações de transesterificação 

 As reações foram conduzidas em sistema de refluxo com manta de 

aquecimento e agitação magnética. A conversão de triacilglicerídeos em ésteres de 

ácidos graxos foi realizada utilizando-se como álcool transesterificante na proporção 

metanol:óleo de 5:1 v/v. O catalisador utilizado correspondeu a 4 % da massa do 

óleo vegetal. A reação foi acompanhada por cromatografia de camada delgada 

(CCD), utilizando-se como eluente acetato de etila:hexano na razão 9:1 e iodo para 

revelação das placas. Após término da reação, o catalisador foi separado e 

reutilizado em novas reações. A parte líquida foi rotaevaporada e o metanol foi 
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recuperado. A fração contendo glicerina e biodiesel foi colocada em funil de 

decantação. A glicerina foi retirada, o biodiesel teve o pH medido e, posteriormente 

foi lavado com água destilada, seco com sulfato de magnésio e centrifugado. 

 

5. RESULTADO 

 

 O espectro de infra-vermelho da amostra de sílica preparada (Figura 2) 

mostra estruturas características, como a banda larga na região de 3500 cm-1, 

atribuída ao estiramento dos grupos OH da superfície da sílica, a banda de 

estiramento na região de 1050 cm-1, característica de grupos siloxanos (Si-O-Si) e, 

ainda, a banda em 965 cm-1 referente à deformação dos grupos silanóis livres. O 

espectro de IV da sílica preparada de acordo com os procedimentos descritos neste 

trabalho apresentou a características semelhantes às do espectro encontrado por 

Prado e colaboradores (2005). 
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Figura 1: Espectro de IV da sílica preparada conforme procedimentos descritos neste 

trabalho. 

 Foram coletados dados de difração de raios X, método do pó, para a amostra 

do óxido de ferro sintetizado. O difratograma correspondente (Figura 2) apresenta 

picos de reflexão característicos da magnetita e é comparável ao difratograma 

reportado por Bedê (2011). 

 A preparação do compósito catalisador levou à geração de propriedades 

magnéticas e sítios reativos em um material sintetizado a partir de areia, de fácil 

obtenção e custo acessível. Os grupos silanóis presentes na superfície da sílica são 

reativos, possibilitando processos de modificação, como a funcionalização de sítios 

básicos ou ácidos. Trabalhos na literatura descrevem a modificação da superfície de 



Página 7 de 10 

silicatos para produção de catalisadores utilizados em reações de produção de 

biodiesel. Smart e colaboradores (2009) utilizaram uma solução de KI 15 % para 

modificar a superfície da sílica mesoporosa e gerar sítios básicos. Macedo (2013) 

promoveu a formação de sítios ácidos na superfície da sílica sintetizada a partir de 

areia com a adição de ácido sulfúrico 10 mol L-1. 

 

Figura 2: Difratograma de raios X da amostra de magnetita sintetizada. 

 Neste trabalho, optou-se pela utilização de KI 35 % para a geração de sítios 

básicos. As vantagens da catálise básica são os elevados rendimentos, condições 

reacionais suaves e geralmente baixo tempo reacional (SHARMA e KORSTAD 

2011), sobretudo para óleos de baixo índice de acidez. No entanto, a 

transesterificação catalisada com bases necessita de um óleo mais puro. O 

catalisador heterogêneo tem importantes vantagens: facilidade de separação, 

processo de purificação mais simples, não há necessidade de lavagem para 

neutralização do produto, o que reduz a quantidade de efluentes, e a possibilidade 

de reciclagem dos catalisadores. Essas são razões pelas quais os processos 

químicos envolvendo catalisadores heterogêneos estão, hoje em dia, em ordem 

prioritária de desenvolvimento tecnológico para a produção de biodiesel.  

 A introdução de propriedades magnéticas ao catalisador heterogêneo 

desenvolvido neste trabalho, através da impregnação com magnetita, teve como 

meta facilitar processos de separação, que pode ser feito por meio de imãs ou 

peneiras magnéticas. 

 O catalisador preparado foi utilizado em reações de transesterificação com 

óleo de pequi. Utilizando-se 4 % de catalisador em relação à massa do óleo e razão 

óleo:metanol 5:1 v/v, o processo reacional se desenvolveu em 130 minutos, quando 



Página 8 de 10 

foi detectada total consumo do óleo de partida. O rendimento estequiométrico  da 

reação foi de 93,0 %. 

  Em relação a rendimento e tempo reacional, o catalisador sintetizado nesse 

trabalho apresentou resultados significativos, em relação a dados encontrados na 

literatura. No trabalho publicado por Smart e colaboradores (2009), o rendimento foi 

de 94 % na transesterificação de óleo de soja após 8 horas de reação, utilizando 

sílica mesoporosa modificada com solução de KI 15 %, 5 % p/p de catalisador, em 

relação ao óleo. Hu et al. (2011) utilizou o catalisador KF/CaO- Fe3O4 na proporção 

de 4 % p/p, em relação ao óleo, em reações de transesterificação de 3 horas, com 

rendimento de 95 %. As condições de preparação do catalisador desenvolvido no 

presente trabalho destacam-se também em relação ao tempo e à temperatura de 

calcinação (500 ºC por 2 h). Do trabalho reportado por Hu et al. (2011), supracitado, 

o catalisador foi calcinado a 600 ºC por 3 horas. Tang e colaboradores (2012) 

produziram um catalisador magnético à base de Ca/Al/Fe3O4 calcinado por 6 horas a 

600 ºC, que foi usado em reações de transesterificação com 6 % do catalisador e 

tempo reacional de 3 horas. Os rendimentos obtidos foram superiores a 98 %. 

 Após completada a reação, verificou-se que o catalisador estava aderido à 

barra magnética utilizada para agitação, não sendo necessária a filtração da mistura 

reacional. A barra com o catalisador aderido foi reutilizado em outros processos, a 

fim de se verificar a preservação de sua eficiência catalítica. 

A solução resultante contendo metanol/biodiesel/glicerina foi concentrada em rota-

evaporador e transferida a um funil onde ocorreu a separação por gravidade das 

fases: biodiesel (fase superior) e glicerina (fase inferior). 

 O biodiesel resultante apresentou pH 7, não sendo necessária a lavagem 

para neutralização do produto. Apenas um pequeno volume de água foi utilizado 

para retirada da glicerina e do catalisador residuais. Esse processo demonstrou ser 

limpo e ambientalmente correto. O biodiesel foi seco com sulfato de magnésio, 

previamente calcinado, e depois centrifugado.  

 Em trabalhos futuros, o biodiesel será caracterizado por cromatografia gasosa 

acoplada a espectrômetro de massa, ressonância magnética nuclear e o controle de 

qualidade será realizado por observância das especificações vigentes na Resolução 

ANP nº 14/2012 (Brasil, 2012). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho apresenta uma proposta viável para a produção de um 

catalisador a partir da sílica de areia de construção civil, um material abundante e de 

baixo custo; óxido de ferro, que atribui propriedade magnética, importante do 

processo de separação e KI, que confere basicidade ao catalisador. Os resultados 

obtidos indicam tempo reacional baixo e o rendimento alto. O pH neutro do biodiesel 

no final da reação permite inferir que em escala industrial a geração de efluentes 

tóxicos seria reduzida, o que atribui características sustentáveis ao processo. O 

presente trabalho indica fortes perspectivas de maiores desenvolvimentos desses 

sistemas catalíticos sólidos em reações de transesterificação de triacilglicerídeos de 

óleo de pequi, um fruto tipicamente do Cerrado, que pode gerar emprego e renda 

para a população local. Pesquisas futuras de otimização do processo reacional e 

caracterização dos produtos obtidos irão agregar mais valor tecnológico, a partir do 

estado ora alcançado de desenvolvimento na preparação do catalisador sólido e do 

processo químico de transesterificação de triacilglicerídeo de bio-óleos. 
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