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RESUMO  

O principal objetivo deste trabalho é estudar a viabilidade de se obter o 

biodiesel a partir do óleo de coco proveniente das frutas que são descartadas após o 

consumo da água de coco verde em estabelecimentos comerciais, feiras, lanchonetes 

e barracas ou quiosques de parques. 

O trabalho se iniciou com a pesquisa do consumo do coco verde na região de 

Campinas, nos estabelecimentos citados e da quantidade de óleo de coco que pode 

ser extraída. Após a coleta de dados deu-se sequência ao projeto com a extração do 

óleo de coco usando a técnica do refluxo e da extração líquido - liquido. O material 

bruto obtido foi purificado pela técnica de recristalização e utilizado na reação de 

produção do biodiesel com o etanol.  

O biodiesel obtido foi separado da água, que é um subproduto da reação, e 

passou por ensaios para determinação de suas propriedades físico-químicas, como 

densidade, viscosidade, ponto de fulgor, umidade e comparado com os padrões 

exigidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. 

 

INTRODUÇÃO 

O óleo de coco foi escolhido por se tratar de uma fonte rica de ácidos graxos, 

que pode ser extraído do coco verde. Este, por sua vez, é descartado após o consumo 

de água de coco, pois ainda não está maduro para que sua polpa seja extraída com 

as propriedades organolépticas aceitáveis. O principal componente do óleo de coco é 

o ácido láurico (cerca de 40-50%) e outros ácidos se apresentam em menor 

quantidade podendo ter cerca de dez componentes. 

OBJETIVOS  

Estudar a viabilidade de se obter o biodiesel a partir do óleo de coco 

proveniente de frutas que são descartadas. Tem-se também a intenção de aprimorar 

a extração do óleo de coco usando a técnica do refluxo e da extração líquido-líquido 

de forma a se ter um melhor rendimento do processo.  

 

 

 



METODOLOGIA 

Parte 1:  Coleta de dados- Levantamento estatístico juntamente com dados 

de propriedades físico-químicas. 

Parte 2:  Extração do óleo de coco- Pretendeu-se desenvolver uma 

metodologia adequada para a extração do óleo de coco utilizando a técnica do refluxo 

e da extração líquido-líquido, onde vários solventes foram testados (éter etílico e 

clorofórmio, a princípio), em diferentes temperaturas com suas eficácias avaliadas. 

Parte 3:  Reações de esterificação do óleo de coco- Através de 

experimentos utilizou-se a soda cáustica (hidróxido de sódio) e o hidróxido de potássio 

pelo seu baixo custo e rapidez no processo de esterificação do óleo de coco. 

Parte 4:  Determinação das propriedades físico-químicas do bi odiesel 

obtido- O biodiesel obtido foi analisado para determinação de sua densidade, 

viscosidade e índice de acidez. Outras análises como ponto de fulgor, umidade, 

cromatografia em camada delgada e cromatografia gasosa devem ser feitas para se 

conhecer a composição do produto obtido. Todos os dados obtidos serão comparados 

com os valores exigidos pela ANP, tendo sua qualidade avaliada. 

DESENVOLVIMENTO 

A extração líquido-líquido não foi tão bem sucedida, pois gerou a partir de 

quatro cocos menos que 1 ml de óleo de coco, portanto a técnica não tem um 

rendimento tão satisfatório.Com a falta de sucesso da última técnica retornamos ás 

pesquisas a fim de encontrar uma técnica possível de ser realizada em um laboratório 

com nossa capacidade. Para fins didáticos, e, como ainda não obtivemos uma 

quantidade de óleo de coco puro e significativo para criarmos nosso biodiesel, 

testamos uma técnica que origina o biodiesel. Por tudo isso decidimos continuar a 

seguir com nossas pesquisas e práticas no laboratório. 

 

 

 

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento conseguimos estudar diferentes tipos de técnicas a 

serem utilizadas, mas até agora a que obtivemos melhor extração foi a de 

Transesterificação em dois Estágios 12, e, através desta produzimos três vezes o 

biodiesel de óleo de coco. Em nosso estudo os chamamos de “Produto 1” o primeiro 

biodiesel que produzimos, de “Produto 2” o segundo, e, de “Produto 3” o seguinte. Os 

testes de qualidade utilizaram-se destes biodieseis produzidos em nosso laboratório 

e o óleo de coco extra virgem puro como controle. As densidades obtidas foram 

melhorando a cada produto e continuaram menores do que a densidade teórica do 

óleo de coco, e, segundo a teoria produtos menos viscosos induzem a eficiência do 

biodiesel a ser maior. Os fatores de retenção (Rf) também apresentaram valores ideais 

(entre 0,4 e 0,6) entretanto, a técnica de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

utilizada na identificação de uma substância é um método qualitativo, ou seja, para 

obter uma maior exatidão e as quantidades das substâncias na identificação do 

composto deve se utilizar outras técnicas. 
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