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O destilado desodorizado de óleo de soja (DDOS), além de ser uma fonte residual, 

dispõe da vantagem logística de estar no mesmo local do óleo refinado. A síntese 

térmica com o uso de fontes ácidas é uma alternativa promissora, já que estes são 

solúveis em meio alcoólico, deste modo em temperaturas elevadas, a energia cinética 

promove conversões elevadas sem o uso de catalisadores homogêneos. Além disso, a 

purificação é mais simples devido à ausência da etapa de lavagem para remoção dos 

catalisadores. Neste estudo uma metodologia e um reator foram desenvolvidos para 

investigar a produção de ésteres através da reação esterificação em batelada sem 

catalisador usando-se etanol/metanol supercrítico e subcrítico e também catalisado por 

H2SO4. O ambiente supercrítico mostrou-se não adequado para síntese com fontes ricas 

em ácidos graxos, a maior conversão obtida foi de 89,04 % a 280 ºC e 105 minutos de 

reação. A síntese sem catalisador em ambiente subcrítico apresentou excelentes 

conversões, 99,5 % com metanol a 200ºC e razão álcool/DDOS de 10 em 105 minutos 

de síntese. Quando se utilizou etanol, a conversão reduziu em 12,4 % nas mesmas 

condições. A catálise ácida, as condições com metanol foram mais brandas do que as 

utilizadas com etanol, à conversão metílica máxima foi de 95,7%, a 80 ºC com razão 

molar metanol/DDOS de 3 com 120 minutos de reação, com etanol a conversão máxima 

foi 99,7%, com razão de 10, 100 ºC e 180 minutos. O estudo incluiu uma parte 

computacional envolvendo o equilíbrio químico e de fases para avaliar seis conjuntos 

diferentes do modelo Peng-Robinson quanto à representação de dados do pseudo-

equilíbrio observado nos experimentos, coletados da literatura aberta, de misturas 

binárias e ternárias dos componentes envolvidos na síntese de ésteres em meio 

supercrítico, subcrítico com e sem catalisador ácido. 



v 
 

Abstract of a Thesis presented to Curso de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos 
Químicos e Bioquímicos - EQ/UFRJ as partial fulfillment of the requirements for the 
degree of Doctor of Science with emphasis on Petroleum and Natural Gas. 
 
 

USE OF DEODORIZED DISTILLATE OF SOYBEAN OIL AS RAW 
MATERIAL FOR ESTERS PRODUCTION 

 
Hugo Gomes D’Amato Villardi 

September, 2017 
 
Supervisor: Prof. Fernando Luiz Pellegrini Pessoa, D.Sc. 
Prof. Andrea Medeiros Salgado, D.Sc. 
  
 

The soybean oil deodorized distillate (SODD), besides being a residual source, has the 

logistic advantage of being in the same place as the refined oil. Thermal synthesis with 

acid sources is a promising alternative, since these are soluble in alcoholic medium, thus 

at high temperatures, the kinetic energy promotes high conversions without the use of 

homogeneous catalysts. Further, purification is simple due to the absence of the washing 

step for removal of the catalysts. In this study a methodology and a reactor were 

developed to investigate the production of esters through the batch esterification 

reaction without catalyst using supercritical and subcritical ethanol / methanol and also 

catalyzed by H2SO4. The supercritical environment was not suitable for synthesis with 

sources rich in fatty acids, the highest conversion obtained was 89.04% at 280 ° C and 

105 minutes of reaction. Subcritical thermal catalysis showed excellent conversions, 

99.5% with methanol at 200ºC and alcohol / DDOS ratio of 10. When ethanol was used, 

the conversion reduced by 12.4% under the same conditions. Acid catalysis, conditions 

with methanol were milder than those used with ethanol, the maximum methyl 

conversion was 95.7%, at 80 ° C with methanol / DDOS molar ratio equal to 3 to 120 

minutes reaction, with ethanol at the conversion The study included a computational 

part involving the chemical and phase equilibrium to evaluate six different sets of the 

Peng-Robinson model for the representation of pseudo-equilibrium data observed in the 

experiments, collected from the open literature, of binary and ternary mixtures of the 

components involved in the synthesis of esters in supercritical medium, subcritical with 

or free acid catalyst. 
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CAPÍTULO 1 

Introdução 
Neste capítulo será feita uma breve introdução ao tema da presente tese. Serão 

abordados os assuntos que estimularam o desenvolvimento da pesquisa.   

1.1 - Matriz Energética 

Os desafios ambientais do século XX foram observados por reflexões de 

especialistas que as relataram em convenções mundiais sobre o meio ambiente. Nestes 

encontros foram feitos questionamentos sobre as relações socioambientais existentes e o 

bem estar das gerações futuras. As respostas são óbvias, o mundo está cada vez mais 

poluído, porém as ações são mínimas, nesta temática, a reflexão mais recorrente é a 

responsabilidade com a gestão dos recursos naturais, pois estes são os mais sacrificados 

pelo ser humano. (PINHEIRO, 2014) 

Apenas na década de 1970, a população mundial passou a ter informações dos 

problemas ambientais e suas consequências. O elemento central das discussões passou a 

ser a sustentabilidade, tanto individual quanto coletivamente. Países e empresas 

precisariam descobrir maneiras de promover o crescimento de suas economias 

interferindo o mínimo possível no meio ambiente, assim, consequentemente, 

melhorariam a vida das pessoas com as quais mantém conexão, conceituando assim, a 

sustentabilidade. (DIAS, 2017) 

O conceito de sustentabilidade é baseado em três vertentes: ambiental, social e 

econômica, porém o interesse desta última sempre sobrepõe às demais. Avaliação do 

grau de sustentabilidade do Estado se relaciona com a avaliação do consumo das suas 

fontes de energia, sejam renováveis ou não. A relação energia renovável/fóssil é a 

maneira mais simples de avaliar a sustentabilidade de um recurso energético e de definir 

se o mesmo é sustentável ou não. (PALACIO e colaboradores, 2012) 

Em dezembro de 2015 ocorreu a 21ª Conferência das Partes (COP21), o evento 

tornou-se um marco histórico devido a sinais encorajadores de um comunicado conjunto 
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histórico pelos Estados Unidos e China, e promessas climáticas apresentadas por uma 

gama diversificada de países. (IEA, 2015) 

Na COP 21, a energia esteve no centro da discussão, sua produção e uso 

contabilizavam dois terços dos gases do efeito estufa (GEE). No entanto, o acordo não 

representou cortes profundos nas emissões, já que os países participantes alegaram a 

necessidade do crescimento de suas economias. 

As fontes de energia renovável são aquelas em que os recursos naturais 

utilizados são capazes de se regenerar, ou seja, são considerados inesgotáveis, diferente 

do petróleo. Os combustíveis renováveis são combustíveis que provem de matéria-

prima renovável para a natureza, como a cana-de-açúcar, utilizada para a fabricação do 

álcool e também de vários outros vegetais como a soja para a fabricação do biodiesel ou 

outros óleos vegetais que podem ser usados diretamente em motores diesel com 

algumas adaptações. (REN21, 2015) 

A Figura 1.1 reporta a matriz energética mundial média. Os dados são do ano de 

2015 e apresentam a dependência do mundo ao petróleo. A Figura 1.2 apresenta a o tipo 

de energia utilizada na produção primária brasileira. (EPE, 2016) 

Figura 1.1 - Matriz energética mundial média do ano de 2015 

 
Fonte: (REN21, 2015) 
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Figura 1.2 - Matriz energética Brasileira do ano de 2015 

 

Fonte: (EPE, 2016) 

É possível constatar que a matriz mundial é dependente da produção de energia a 

partir de combustíveis fósseis e que a maior contribuição da energia renovável refere-se 

à energia hidráulica e a lenha, embora não se possa considerar a discussão da 

sustentabilidade em torno dessas fontes.  

A introdução dos biocombustíveis (o biodiesel, o etanol, o metano e o carvão 

vegetal) na matriz energética eleva o grau de sustentabilidade baseada na relação 

energia renovável/fóssil. (SILVA e colaboradores, 2011) Sendo assim, países com 

características climáticas favoráveis e maior disponibilidade de terras para a produção 

de matérias-primas para a produção dos biocombustíveis estão mais propícios ao 

desenvolvimento de uma matriz energética sustentável. (PALACIO e colaboradores, 

2012) 

1.2 - Biodiesel 

O biodiesel pode ser produzido a partir de qualquer fonte de ácidos graxos, além 

de apresentar uma emissão menor de carbono em seu ciclo. A produção deste 

biocombustível representa a redução da dependência de diesel mineral do país. Ele 

apresenta vantagens significativas, por exemplo, na combustão, pois emite baixas 

quantidades de monóxido de carbono, materiais particulados, e o gás carbônico 

produzido pode ser reciclado pela fotossíntese da matéria prima, minimizando o 

impacto do efeito estufa, além do que melhora a lubricidade, reduz o desgaste e aumenta 

a vida útil do motor. (KNOTHE e GERPEN, 2005) 
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Este biocombustível é considerado um combustível biodegradável produzido a 

partir de recursos renováveis provenientes de biomassa, que diminui a dependência do 

petróleo. No Brasil, dentre as biomassas que podem ser usadas na produção do 

biodiesel, estão às espécies vegetais de soja (77,26%), algodão (1,00%), fontes de 

gorduras animais como as gorduras bovina (15,64%), de frango (3,87%) e porco 

(0,69%), além de outros materiais graxos (1,53%), tal como o óleo de residual de fritura 

(0,44%). (ANP, 2014) 

Neste contexto, a produção do biocombustível biodiesel a partir de óleo vegetal é 

relativamente limitada devido aos custos de refino e competição com o uso para 

produção de alimentos, além da geração de resíduos que interferem na qualidade do 

biodiesel exigindo várias etapas de purificação que agregam mais custos ao 

processo. (DEMIRBAS, 2009; VAN KASTEREN e NISWORO, 2007) 

No Quadro 1.1 são apresentados valores de produção referentes a agosto de 2016 

da Agência Nacional do Petróleo, onde é possível observar a estagnação da capacidade 

de operação e produção de biodiesel no Brasil. Através da análise dos dados fica 

evidente o não interesse na produção do biocombustível, reforçando a necessidade 

constante de buscar novas tecnologias e aperfeiçoar as existentes. 

Quadro 1.1 - Plantas de biodiesel e capacidade de produção (Boletim mensal da ANP, 

2016). 

Tipo de plantas Quantidade 
Capacidade 

(m³/dia) 

Autorizadas para operação 0 0 

Autorizadas para construção 3 2135 

Autorizadas para ampliação da produção 3 812 

Sendo assim, para integrar a produção de biodiesel com as propostas de 

sustentabilidade e fonte renovável, e ainda sim manter os conceitos de química verde e 

de engenharia verde, deve-se partir para as inovações tecnológicas de reação, com 

matérias-primas não competidoras com a produção de alimentos, com geração de 

produtos “limpos” e que melhorem relação dos custos, os benefícios ambientais e as 

propriedades físico-químicas. (ZIMMERMAN e ANASTAS, 2003) 
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Um modo de agregar valor à produção do biodiesel é através da utilização de 

matérias-primas não competidoras com o setor de alimentos e de baixo custo. No caso 

especifico de síntese de biocombustíveis podem ser citados os rejeitos lipídicos como as 

borras de refinação de semente, os óleos residuais de frituras e a matéria graxa de 

esgotos. (ANP, 2014; DEMIRBAS, 2009) 

As reações de transesterificação quando ocorrem em condições supercríticas, ou 

esterificação com fontes ácidas em ambiente subcrítica (síntese térmica), dispensam o 

uso de catalisadores (DAMBISKI, 2007;VALLE e colaboradores, 2008) e tornam as 

etapas de purificação dos produtos (biodiesel e glicerina) simplificadas, logo, de menor 

custo (KUSDIANA e SAKA, 2001; VAN KASTEREN e NISWORO, 2007).  

1.3 - Biorefinaria 

Estudos sobre a obtenção de biodiesel a partir de fontes oleosas existem a um 

longo tempo, mesmo sendo conhecidos os processos químicos e físicos básicos de sua 

produção, ainda não se obteve sucesso em produzi-lo em condições de concorrer, em 

termos técnicos financeiros e de volume, com o diesel.  Além disso, os ésteres metílicos 

apresentam propriedades não favoráveis para combustíveis, como: teor de oxigênio alto; 

baixa fluidez a temperatura ambiente; baixa estabilidade térmica e oxidativa; estes 

fatores restringem o seu uso nos motores modernos, mesmo misturados ao diesel, sendo 

o limite máximo de 8% em volume. Esta regra foi estabelecida pela Resolução nº 

11/2017 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) (ZHAO e colaboradores, 

2013) 

Desta forma, a viabilidade da produção do biodiesel, de forma ampla, só ocorre 

devido a incentivos governamentais como, a desoneração fiscal e a garantia de mercado, 

assim como seu apelo, sob o rótulo de “produto verde”, perante o consumidor final. As 

limitações têm incentivado muitos estudos para síntese de combustíveis verdes que 

superem as deficiências de seus antecessores. Estes têm sido chamados de 

biocombustíveis de segunda geração. (BEZERGIANNI e DIMITRIADIS, 2013) 

1.4. Objetivos 

Deste modo, o objetivo geral do estudo é avaliar novas metodologias, 

aproveitando biomassa residual disponível, buscando estender a capacidade produtiva, 
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sem gerar subprodutos. A proposta do trabalho é avaliar o potencial de uma fonte 

residual para produção de ésteres utilizando tecnologia alternativa. O produto a ser 

gerado terá como uso principal a queima como biocombustível, conforme esquema 

apresentado na Figura 1.3. 

Figura 1.3 - Ilustração da proposta de tese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez apresentado este capitulo introdutório, esta proposta de tese terá 

sequencialmente: o segundo capítulo com um breve histórico de biocombustíveis, uso 

principal de ésteres graxos e assuntos referentes aos embasamentos teóricos pertinentes 

à análise dos resultados; o terceiro capítulo, uma revisão bibliografia com um panorama 

atual dos assuntos convenientes ao tema desta tese, incluindo de forma resumida, uma 

tabela contendo as referências e os estudos avaliados.  

No quarto capítulo serão apresentados os materiais utilizados, juntamente com a 

descrição das metodologias para o desenvolvimento do presente trabalho. O capítulo 

cinco apresenta os resultados obtidos bem como as discussões pertinentes. Por fim, o 

capítulo seis contempla as conclusões obtidas na tese e as sugestões para futuros 

estudos. 

 

 

 

 

 

Sustentabilidade 

Engenharia e  
Química Verde 

Rotas de produção inovadoras e matérias-
primas não competidoras  

Ésteres graxos 

Biodiesel 



Capítulo 1 – Introdução 
 

22 
 

Os resultados obtidos neste trabalho proporcionaram duas publicações diretas, 

dois sob revisão e um em desenvolvimento. O conhecimento gerado foi importante para 

a publicação de dois artigos com temas relacionados. Os título e identificação dos 

artigos produzidos estão disponíveis no ANEXO XI. 
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CAPÍTULO 2 
Aspectos fundamentais 

Neste capítulo serão apresentados aspectos fundamentais que nortearam e 

justificaram a escolha e análise de diversas etapas do presente trabalho, incluindo as 

rotas alternativas para a síntese de ésteres com objetivo de produzir biodiesel, metodologias 

e matérias primas. Além disso, será discutido o embasamento para a modelagem realizada 

na presente tese. 

2.1 - Histórico da utilização de óleos vegetais como combustíveis 

A utilização de óleos vegetais como combustível alternativo foi uma constante 

na ciência do século XIX. Em 1883, o inventor alemão Rudolph Diesel publicou um 

artigo intitulado “A teoria e a construção de uma máquina térmica racional” que 

descrevia um motor revolucionário onde o ar era comprimido por um pistão à alta 

pressão e temperatura. Este foi o inicio do motor diesel, ele previu a importância dos 

óleos vegetais como combustíveis: “O uso de óleos vegetais como combustível é visto 

como insignificante hoje em dia, mas estes óleos podem chegar a ser tão importantes 

como o petróleo e o carvão são hoje em dia”. (KNOTHE, 2006) 

O motor original proposto pelo alemão deveria ser movido com petróleo cru ou 

óleo vegetal, e na Exposição de Paris em 1900, Rudolph Diesel utilizou o óleo de 

amendoim para mover um de seus motores. Devido às altas temperaturas alcançadas o 

motor foi capaz de operar com óleos vegetais diversos.  Na Exposição Universal 

Mundial de 1911, em Paris, Diesel tornou a operar o motor com óleo de amendoim e 

declarou que o motor a diesel poderia ser alimentado com óleos vegetais e poderia 

ajudar consideravelmente no desenvolvimento da agricultura dos países que utilizassem 

esta tecnologia. (AGARWAL e colaboradores, 2007) 

Os conflitos armados iniciados na década de 30 afetaram o abastecimento de 

petróleo no mercado mundial, com isso os países europeus foram obrigados a buscar 

alternativas energéticas para as suas colônias tropicais. Isto fez com que houvesse uma 

busca por soluções para a substituição dos combustíveis provenientes de fontes fósseis 

(SUAREZ e MENEGHETTI, 2007). Deste modo, foram estudados diversos processos, 
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como a transesterificação, a esterificação e o craqueamento dos triglicerídeos e ácidos 

graxos provenientes dos óleos para produção de combustíveis. As reações referentes aos 

processos mencionados são apresentadas na Figura 2.1. 

A utilização em escala comercial de ésteres provenientes de óleos vegetais nesta 

época foi iniciada pelo governo francês, a fim de conseguir independência energética do 

petróleo, devido à escassez provocada pela Segunda Guerra Mundial. No entanto, outros 

países também adotaram a utilização deste combustível vegetal, dentre eles China, Índia 

e Bélgica, este último utilizava combustível a base de óleo de palma para locomoção de 

linhas férreas. (DEMIRBAS, 2008) 

Figura 2.1 - Obtenção de combustíveis líquidos a partir de ácidos graxos e triglicerídeos 

pelas reações de: (i) craqueamento de óleos ou gorduras; (ii) craqueamento de ácidos 

graxos; (iii) transesterificação de óleos ou gorduras e (iv) esterificação de ácidos graxos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de SUAREZ e MENEGHETTI (2007). 

A primeira concessão de patente para produção de combustíveis a partir de óleos 

vegetais foi adquirida por G. Chavanne, na Universidade de Bruxelas, na Bélgica, 
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(patente número 422.877), em 1937. (INPI, 2008) A utilização direta de óleos crus 

acarretava uma série de fenômenos indesejáveis nos motores quando comparadas ao 

Diesel, tais como: incrustações, ineficiência de lubrificação, obstrução nos filtros e o 

comprometimento da durabilidade do motor (KNOTHE, 2006). 

A maior causa destes problemas era atribuída à combustão incompleta que 

formava depósitos de carbono no motor, além das reações de polimerização (no caso de 

óleos muito poli-insaturados) provocando o aumento considerável dos custos de 

manutenção. Deste modo o processamento destes tornou-se imprescindível, fato que 

incentivou o pesquisador G. Chavanne a propor a transesterificação do óleo de palma. O 

mecanismo da reação é apresentado na Figura 2.2, e melhorava as propriedades do 

combustível e evitava os fenômenos indesejáveis. (SOLOMONS e FRYHLE 2012) 

Figura 2.2 – Mecanismo para a transesterificação de triglicerídeos 

 

Fonte: (SOLOMONS e FRYHLE, 2012) 

A vantagem da transformação de triglicerídeos e ácidos graxos em ésteres está 

nas propriedades comburentes das substâncias, os ésteres, e por serem compostos 

oxigenados, apresentam um maior poder de combustão, pois dispõe de um número 

maior de cetano. Esta propriedade é o padrão usado na avaliação das propriedades 

ignitoras de diesel e combustíveis semelhantes. (ANASTOPOULOS, 2005) 
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Contudo, os ésteres não só melhoram sua qualidade de ignição, mas também 

ajustam os índices de viscosidade e de densidade específica do processo de combustão 

no motor Diesel. (WERNER e colaboradores, 1983; STOURNAS e colaboradores, 

1995; SHAY, 1993) 

Com o fim da guerra, o abastecimento de petróleo se normalizou, somado a isso, 

houve o aumento das importações provenientes do Oriente Médio. Apesar do aumento 

das pesquisas e do uso de biocombustíveis durante o conflito, o desenvolvimento dos 

combustíveis de origem vegetal acabou sendo abandonado no período de paz 

procedente. (MA e HANNA, 1999) 

Em 1973, os membros árabes da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP), como forma de retaliação ao apoio americano e europeu à Guerra de 

Yom Kippur, reduziram a produção de petróleo e como consequência o preço do barril 

subiu 300%. Com a demanda por combustíveis alta, as atenções voltaram para a 

modificação de óleos e gorduras, a reação de transesterificação voltou ao cenário 

mundial como solução para beneficiamento destas matérias-primas para aproveitamento 

em motores. (FARES, 2007). 

A similaridade entre as estruturas do palmitato de etila (produto da reação de 

transesterificação) e o hexadecano (padrão de cetano do diesel), que pode ser observada 

na Figura 2.3, demonstram o potencial comburente do produto da transformação dos 

triglicerídeos e ácidos graxos. Neste contexto, surge o biocombustível, renovável, 

denominado de biodiesel, que apresenta propriedades compatíveis às do diesel 

convencional, e que pode ser usado integralmente nos motores ou como misturas 

biodiesel/diesel. (KUCEK, 2004) 

Figura 2.3 - Comparação das estruturas do hexadecano (representante do diesel) (a) e do 

palmitato de etila (biodiesel) (b). 
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A definição de biodiesel é distinta em variados lugares. No Brasil é o 

biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a compressão ou, que 

possa substituir parcial ou totalmente os combustíveis de origem fóssil. (RAMOS e 

colaboradores, 2011) 

Na União Européia, a definição de biodiesel  é  mais  restrita: “ésteres  metílicos 

produzidos a partir de óleos vegetais ou animais, com qualidade de combustível para 

motores a diesel”. (PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, 2003) 

A definição nos Estados Unidos segue a norma ASTM D 6751 de 2008. Neste caso 

o biodiesel são os mono-alquil ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, produzidos a partir 

de óleos vegetais ou animais para ser utilizados em motores a diesel. 

2.2 - Histórico brasileiro do biodiesel 

Na década de 20, o Instituto Nacional de Tecnologia (INT) já estudava 

combustíveis alternativos aos derivados de petróleo, porém apenas na década de 1970 

houve um maior desenvolvimento desses estudos. O INT, em conjunto com outros 

órgãos governamentais, elaborou um combustível proveniente de óleo vegetal muito 

semelhante ao diesel mineral. (LIMA, 2005) 

Em 1975, a crise do petróleo estimulou a substituição da gasolina pelo álcool, o 

que levou a criação do Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL). Além disso, a 

utilização de óleos vegetais como recurso energético, incentivou a criação do Plano de 

Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos (PRÓ-ÓLEO). O principal 

motivador foi à geração de excedente de óleo vegetal para tornar os custos de produção 

competitivos em relação aos do petróleo. (MASIERO e LOPES, 2008) 

Proporções variadas da mistura biodiesel/diesel convencional foram testadas. Os 

resultados apontam que o biocombustível não interfere no funcionamento dos 

automóveis a compressão. Todavia, a diminuição do preço do petróleo e o elevado custo 

de produção em relação ao diesel impediram o avanço do uso comercial do biodiesel 

mundialmente. (ANDRADE e colaboradores, 2009) 

Em 30 de outubro de 1980, houve o depósito da primeira patente sobre o 

biodiesel e querosene vegetal para aviação, por um brasileiro chamado Expedito 
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Parente. (LIMA, 2005; PARENTE, 2003) No decorrer da década de 80, a Petrobrás 

conduziu estudos sobre a transformação de óleos vegetais em biodiesel e sua utilização 

em motores estacionários e em frotas cativas no Rio de Janeiro. (MA e HANNA, 1999) 

Impulsionados pelo expressivo aumento da quantidade de biocombustíveis, em 

1999, a produção mundial de óleos vegetais apresentou valores perto de 57 milhões de 

toneladas. (DERMIBAS, 2008) O Brasil, no final da década de 90, passou a olhar o 

biodiesel como solução à dependência ao diesel mineral, combustível mais utilizado 

devido a uma frota preferencialmente rodoviária. Para suprir a demanda, no ano 2000, 

era necessário importar 18% do diesel utilizado, isto somado à pressão ambiental pela 

redução das emissões de gases poluentes emitidos pela combustão do diesel. Outra 

motivação seria a geração de emprego e renda a partir da produção do biodiesel. 

(LIMA, 2005; HOLANDA, 2004) 

Em outubro de 2002, o Ministério de Ciências e Tecnologia – MCT lançou o 

Programa Brasileiro de Desenvolvimento Tecnológico do Biodiesel – 

PROBIODIESEL. A finalidade do programa era promover as tecnologias de produção e 

o mercado de consumo de biodiesel no Brasil, além de promover e organizar ações de 

especialistas e entidades responsáveis para o desenvolvimento do setor. (ARANDA, 

2004) 

No ano de 2005, foi publicada a lei n° 11.097, que introduziu o biodiesel na 

matriz energética brasileira. A partir da publicação desta lei, a ANP assumiu a 

atribuição de regular e fiscalizar as atividades relativas à produção, controle de 

qualidade, distribuição, revenda e comercialização do biodiesel e da mistura 

biodiesel/diesel (BX), onde, BX significa o percentual de biodiesel misturado ao diesel, 

cuja venda se tornou obrigatória em todo país. (ANP, 2013) 

Em decorrência de ações ocorridas em países membros da OPEP (Organização 

dos países produtores de petróleo) e a influência da Venezuela de Hugo Chávez sobre a 

organização, em 2007 aconteceu a terceira crise do Petróleo, que promoveu um aumento 

exorbitante do preço do Barril. Em decorrência deste cenário geopolítico mundial, o 

Brasil passou a incentivar a produção de combustíveis alternativos, e o Biodiesel se 

encaixou perfeitamente nessa função. Assim, em 2008, houve a realização de dois 

marcos regulatórios para estimular sua produção e consumo, o primeiro foi assinado em 
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janeiro, obrigando o fornecimento da mistura de 2% de biodiesel no diesel (B2) e 

segunda, em julho, instituía o B3 na legislação. (DANTAS e PINHEIRO, 2013; ANP, 

2013; ONIP, 2013) 

Desde 1º de março de 2017, o diesel comercializado em todo o Brasil contém 8% 

de biodiesel (B8), fazendo do Brasil um dos maiores produtores e consumidores de 

biodiesel do mundo, fato comprovado pelos dados de produção, que apresentavam em 

2016, um volume de 3,8 bilhões de litros anuais de biodiesel produzido e uma 

capacidade instalada de cerca de 7,2 bilhões de litros anuais.  

O petróleo e seus derivados possuem grande representatividade no mercado de 

energia brasileiro, o diesel, em 2016, representava 37,3% dos combustíveis distribuídos, 

como mostrado na Figura 2.4. Esse valor representou um consumo de aproximadamente 

60 bilhões de litros de diesel no referido ano. (EPE, 2016) 

Figura 2.4 - Distribuição percentual das fontes energéticas do Brasil em 2016. 

 

Fonte: (EPE, 2016) 

A Figura 2.5, apresenta os valores de biodiesel produzidos desde o ano de 2007. 

Os dados apontavam um crescimento gradual da utilização do biocombustível. A 

análise destes resultados leva a uma falsa sensação de evolução do mercado do 

biodiesel. O setor tem que lidar com alguns obstáculos e desafios para sua consolidação 

no Brasil; a necessidade de criação de um mercado mundial para o biodiesel, a 

resolução das questões produtivas e de choques tecnológicos, redução de contestações 

ambientais e a necessidade do convencimento de seu papel social. Há ainda, a demanda 

por aprimoramentos operacionais, como o do sistema de leilão de venda de biodiesel, 
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para uma maior inclusão de pequenos produtores, como no caso de se propor um projeto 

para um novo marco legal ou outras medidas legislativas. (TÁVORA, 2012) 

Figura 2.5 - Produção de biodiesel (2007 - 2016) no Brasil em milhões de litros 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ANP, 2017) 

Outros problemas operacionais como o custo da matéria prima (óleo de soja), 

propriedades (oxidação) e também o valor de venda, maior que a do Diesel, torna a 

produção pouco atrativa. Deste modo o governo se vê obrigado a subsidiar a produção 

deste biocombustível, pois são pressionados a cumprir a demanda do óleo, que é 

obrigatória e prevista em lei. Dados de capacidade instalada, demanda compulsória e 

produção anual (Figura 2.6), confirmam o não interesse na produção do biodiesel. 

Figura 2.6 – Dados da produção de biodiesel no Brasil (fev/2016 a jan/2017). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ANP, 2017) 
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Com os dados apresentados anteriormente, é visível que a utilização do biodiesel 

apresenta diversos prós e contras, assim, no Quadro 2.1, são apresentados os principais 

pontos da consolidação do mercado deste biocombustível. 

Quadro 2.1 - Prós e contras do Programa Nacional de Produção e uso do Biodiesel.  

Prós Contra 

Introdução do biodiesel na matriz energética 
nacional de forma sustentável, permitindo o 

crescimento da participação das fontes 
renováveis; 

Ambição social teria sucumbido por 
não haverem práticas tradicionais e 

pela oferta vinda das fazendas 
localizadas Centro-Sul. 

Geração de emprego e renda para a 
agricultura familiar; 

Ameaça à segurança alimentar. 

Diminuição das emissões de poluentes e dos 
gastos ao combate dos males da poluição; 

Inviável economicamente, pois não 
pode competir com o diesel, e não 

apresenta competitividade; 

Economia de divisas, com redução de 
importações de diesel; 

Matérias-primas centradas na soja, o 
que torna o preço oscilatório; 

Concessão de incentivo, propiciando 
financiamento e assistência técnica e 

conferindo sustentabilidade econômica, social 
e ambiental à produção do biodiesel; 

Fontes alternativas são inviáveis 
tecnicamente. 

Adaptado de TÁVORA, 2012 

A observação dos prós e contras torna transparente que a manutenção ou 

modificação de uma política de biodiesel só se justifica se o uso do biocombustível 

gerar ganhos de bem-estar à sociedade. Por outro lado, se a produção de biodiesel não 

tiver rentabilidade (tanto em termos econômicos quanto em termos sócio-ambientais), a 

criação de incentivos poderá apenas beneficiar os empresários interessados em 

viabilizar suas produções ineficientes. (CAMPOS e CARMÉLIO, 2009) 

Entre as matérias-primas destinadas à produção de biodiesel, têm-se os óleos 

vegetais. Estas fontes de triglicerídeos também apresentam, em menores proporções, 

componentes como, ácidos graxos livres, água, fosfolipídios, esteróis, assim como 

produtos de reações oxidativa e hidrolíticas, que podem ocasionar problemas na 

qualidade do biodiesel gerado. (RAMOS e colaboradores, 2011) O óleo vegetal 

utilizado pode ser previamente refinado a fim de garantir a mínima interferência de 

possíveis contaminantes nas etapas do processo produtivo. 
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O processo de obtenção dos óleos vegetais consiste na realização de etapas 

físicas, como a prensagem, e químicas, como a extração por solventes. Vale citar que 

durante a etapa de purificação, antioxidantes naturais, são removidos junto às demais 

impurezas, o que torna necessária a inclusão de aditivos, que na formulação do 

biodiesel, favorecem a estabilidade oxidativa. (CASTRO, 2009) Dessa forma, a 

obtenção dos óleos vegetais usados na produção de biodiesel consiste na extração do 

óleo da oleaginosa e no refino do óleo produzido a fim de eliminar as impurezas 

supracitadas. (BARROSO, 2010) 

Assim, em função da origem e da qualidade das matérias-primas utilizadas, 

alterações no processo produtivo podem ser propostas. (KNOTHE e colaboradores, 

2006) Além disso, deve-se mencionar que a matéria-prima ideal é aquela que possibilita 

uma boa qualidade de produto final com o menor custo associado. Um exemplo da 

influência da matéria-prima é a estabilidade oxidativa apresentada pelo biodiesel, que 

tem relação direta com a quantidade de insaturações provenientes da estrutura dos 

ácidos graxos presentes nos óleos vegetais. (BARROSO, 2010) Essa propriedade é 

importante, pois a degradação do biodiesel ocasiona a elevação do índice de acidez, da 

viscosidade e a tendência à formação de depósitos. 

A matéria-prima também apresenta influência na tecnologia a ser adotada no 

processo de produção de biodiesel. Cargas mais ácidas requerem uma reação em duas 

etapas: um pré-tratamento (esterificação com catalisadores ácidos) e uma posterior 

transesterificação (com catalisador alcalino). Isto porque, a presença de material 

alcalino em meio ácido conduz à formação de saponatos que irão prejudicar a 

purificação do biodiesel, uma vez que dificulta sua separação da fase glicerol, co-

produto da reação. (KNOTHE e colaboradores, 2006) 

Dessa forma, somente as matérias-primas com baixo teor de acidez permitem 

uma transesterificação alcalina direta. (KNOTHE e colaboradores, 2006). Em suma, 

entre as matérias-primas envolvidas na metodologia clássica de produção do biodiesel 

estão, além de óleos vegetais, ou qualquer outra fonte de triglicerídeos, alcoóis de 

cadeias curtas e catalisadores. (BARROSO, 2010) 

2.3 - Fontes oleaginosas 

Os óleos vegetais são definidos pela legislação brasileira como produtos constituídos 
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principalmente de triglicerídeos de ácidos graxos de espécies vegetais. 

 Estas fontes podem conter pequenas quantidades de outros lipídeos como 

fosfolipídios, constituintes insaponificáveis e ácidos graxos livres presentes 

naturalmente no óleo. Estes podem ser classificados como mistos ou compostos e os 

chamados modificados, que são aqueles produtos obtidos a partir de óleos ou gorduras e 

submetidos a processos físicos ou químicos tais como fracionamento e hidrogenação. 

(BRASIL, 2004) 

Diversos autores reportam o uso de fontes alternativas para a síntese do 

biodiesel. DANTAS e colaboradores (2007) apontam o biodiesel de palma e de canola 

como os melhores no quesito rendimento e sustentabilidade para substituição do diesel 

convencional, POUSA e colaboradores (2007) reportam o uso de óleo de mamona como 

o óleo mais precursor para o biodiesel devido aos baixos custos de obtenção quando 

comparados a outras fontes de óleos vegetais, FRANÇA e colaboradores (2009) 

complementam esta teoria afirmando que a mamona é uma boa opção, pois pode ser 

cultivado por agriculturas familiares nas terras semiáridas das regiões nordestinas. 

A utilização de óleos vegetais, principalmente canola e girassol, por terem em 

sua composição ácidos graxos poli-insaturados e benéficos á saúde humana, é reportado 

como incoerente por COSTA NETO e colaboradores (2008). O óleo de rícino, extraído 

da mamona, apresenta-se como uma boa opção à produção de biocombustíveis por não 

ser adequado ao consumo humano. Porém o florescimento dessincronizado e a alta 

viscosidade do óleo tornam esta espécie inapropriada para a produção de biodiesel. Com 

o intuito de viabilizar a utilização do biodiesel de mamona, propõe-se a mistura com 

ésteres de outras oleaginosas e viscosidades inferior.  

A gordura animal ou sebo é o produto obtido a partir de tecidos adiposos, 

previamente lavados e triturados, cujo teor de gordura geralmente varia entre 60 a 90% 

dos animais como bovinos, ovinos, suínos e peixes, que contenham de 10 a 20% de óleo 

como reportado por GUNSTONE (2002). A competição com as indústrias alimentícias 

dificulta a obtenção das matérias primas, necessárias à produção, no entanto, o não 

aproveitamento de oleaginosas para outros fins também pode ser visto como uma 

desvantagem, considerando que o produtor fica dependente apenas do mercado de 

biodiesel. 
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A supremacia da soja frente às demais matérias-primas para produção de 

biodiesel pode ser justificada pela análise de duas variáveis: o preço e o volume 

produzido de óleo. Segundo a Figura 2.7, observa-se que, historicamente, os óleos de 

soja e de canola têm apresentado o segundo menor preço nas cotações internacionais, 

atrás apenas do óleo de palma. Como se tratam de commodities, o preço cotado nas 

bolsas internacionais tende a ser referência no mercado interno. 

Figura 2.7 - Preços internacionais dos óleos vegetais. 

 

Fonte: (MME, 2017) 

Entretanto, apesar de o óleo de palma apresentar o menor preço na cotação 

internacional (Figura 2.7), no Brasil o óleo de soja se destaca como o mais produzido. 

Na Tabela 2.1, verifica-se que aproximadamente três milhões de toneladas do óleo de 

soja produzido no país são destinados ao mercado interno (consumo humano). A 

segunda parte estava sendo direcionada para exportação. Contudo, observa-se que, nos 

últimos anos, o uso para produção de biodiesel tem ocupado parte da quantidade voltada 

para a exportação, isto se deve ao aumento do teor de biodiesel no óleo diesel. 

Tabela 2.1 - Destino do óleo de soja produzido no Brasil. (ABIOVE, 2017) 

 
2015 2016 2017 (Abril) 

Produção 8,07 7,88 8,10 

Consumo Interno 6,52 6,58 6,85 

Exportação 1,66 1,26 1,30 

Apesar de o óleo estar presente em baixos teores na soja (19 % m/m), sua 

produção em grandes quantidades deve-se ao fato da colheita mecanizada e sua elevada 

demanda nos mercados nacional e internacional. 

2.3.1 - Composição de óleos e gorduras 

Óleos vegetais e gorduras são compostos de triglicerídeos ou triacilgliceróis 
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(TAGs) e ácidos graxos livres (AGLs). Ácidos graxos são ácidos carboxílicos, 

geralmente obtidos da hidrólise de óleos e gorduras e classificados conforme o número 

de insaturações presentes na cadeia carbônica (saturados, insaturados e poliinsaturados). 

(BUENO, 2005) A fórmula estrutural dos TAGs é apresentada na Figura 2.8. Os termos 

mono, di e triglicerídeos referem-se ao número de ácidos presentes na molécula, logo, 

triglicerídeos é o nome dado à molécula de óleo vegetal formada por três ésteres ligados 

a uma molécula de glicerina.  

Figura 2.8 - Estrutura química geral da molécula de triglicerídeo. 

 

Fonte: (BUENO, 2005) 

A composição dos ácidos graxos nas moléculas dos triacilgliceróis varia 

conforme a oleaginosa considerada. Uma vez que este trabalho trata especificamente do 

biodiesel de soja, o Quadro 2.2 apresenta a composição aproximada dos ácidos graxos 

que constituem o óleo de soja. Nesta, os números entre parênteses correspondem as 

posições em que há presença de duplas ligações entre os átomos de carbono. 

Quadro 2.2 - Faixa de ácidos graxos presentes no óleo de soja. (COSTA NETO, 2002) 

Número de 
Carbonos/Insaturações 

Ácidos graxos Concentração (%) 

C12:0 Láurico 0,1 (máx.) 
C14:0 Mirístico 0,2 (Max.) 
C16:0 Palmítico 9,9 – 12,2 

C16:1 (9) Palmitoleico Traços – 0,2 
C18:0 Esteárico 3 – 5,4 

C18:1 (9) Oléico 17,7 – 26,0 
C18:2 (9,12) Linoléico 49,7 – 56,9 

C18:3 (9, 12, 15) Linolénico 5,5 – 9,5 
C20:0 Araquídico 0,2 – 0,5 

C20:1 (5) Gadoléico 0,1 – 0,3 
C22:0 Behénico 0,3 – 0,7 
C22:1 Erúcico 0,3 (máx.) 

Sabe-se que quanto maior a presença de insaturações nas moléculas de ácidos 
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graxos, maior o favorecimento à oxidação e degradação, além disso, as duplas ligações 

reduzem a cetanagem do combustível, diminuindo a qualidade da combustão. O óleo de 

soja apresenta alto teor de ácidos graxos insaturados, entre 70% e 80%. Estas 

insaturações conferem maior instabilidade ao biodiesel e, consequentemente, favorecem 

sua degradação e prejudicam seu armazenamento, em contrapartida compostos mais 

facilmente degradados são mais vantajosos no ponto de vista ambiental. Avaliando 

todas as propriedades dos ácidos graxos, conclui-se que combustíveis com 

predominância de cadeias mono-insaturadas (oléico, ricinoléico) apresentam as 

melhores propriedades. (DERMIBAS, 2008) 

2.4 - Fontes alternativas 

KUMAR e colaboradores (2006) relatam que as gorduras provenientes de abates 

de animais são um atrativo econômico para a produção de biocombustíveis, pois a 

grande quantidade de resíduos gordurosos produzida implica baixo custo e 

disponibilidade imediata da matéria-prima em áreas agroindustriais colaborando ainda 

para a redução de impactos ambientais. 

Segundo dados da EMBRAPA (2001), a cada ano, são produzidos em média no 

Brasil 2,5 milhões de toneladas de gordura provenientes do abate industrial de aves, 

bovinos, suínos e peixes. A utilização de biocombustível proveniente de sebo animal em 

motores a diesel foi estudada por MORAES (2008). No trabalho é reportado que o 

produto gerado não vem sendo utilizado puro, apenas em formulações com o diesel 

convencional, devido à sua alta viscosidade. Os autores reportam conversões de até 95% 

de ésteres metílicos e também uma maior estabilidade oxidativa do que os de origem 

vegetal. Entretanto, os ensaios realizados em motores com o biocombustível de origem 

animal puro e em formulações com o diesel mineral mostraram um consumo específico 

um pouco maior em relação à utilização de diesel puro.  

No Quadro 2.3, é apresentado um resumo dos óleos e gorduras de origem vegetal 

ou animal, que se apresentam como matérias primas alternativas à soja para produção de 

biocombustível. (KNOTHEe colaboradores, 2005) 
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Quadro 2.3 - Matérias primas potenciais para produção de biodiesel. (KNOTHE e 

colaboradores, 2005) 

Classificação Tipos 

Óleos convencionais Soja, girassol, palma, amendoim, algodão, coco e canola 

Óleos usados Frituras 

Óleos alternativos Linho bastardo, sésamo, crambe, pinhão-manso, alcachofra 

Gorduras animais Sebo de vaca, de porco e frango 

Outros Algas e microalgas, bactérias e fungos, borra de refino 

Mesmo com a possibilidade de utilização de qualquer fonte de ácidos graxos 

para a produção, e com os preços dos óleos vegetais mais elevados que o óleo diesel, os 

dados de produção ainda apontam a soja como a fonte principal para produção de 

biocombustível. Alguns trabalhos, como o de PINTO e colaboradores (2005), afirmam 

que as características do biodiesel proveniente de fontes menos nobre são comparáveis 

aos de soja em termos de composição, emissões de gases e desempenho nos motores, no 

entanto, a soja ainda é a escolhida. 

Segundo BOMTEMPO (2012), alguns pontos devem ser considerados no caso 

de fontes residuais. Existe a necessidade de construir a disponibilidade da matéria 

prima, já que a produção se dispersa em grandes áreas, o que acarreta em custos com a 

logística. Além disso, os rejeitos são objetos de competição por outros usos, como a 

borra de soja (DDOS), que é convertida em ração animal. Com tudo isto, a soja 

continua sendo a matéria dominante na produção do biodiesel, mesmo com um 

rendimento inferior a outras oleaginosas, porém apresenta níveis avançados de 

colheita/refino e logística.  

Esta avaliação é apresentada também por MELÉNDEZ e colaboradores (2012), 

que mostram uma gama de matérias primas residual para utilização em biorrefinarias, o 

que representaria um custo baixo de aquisição, no entanto os autores enfatizam que a 

logística para obtenção das mesmas pode acarretar em custos elevados. Com base nisso, 

os autores afirmam que os custos de aquisição da cadeia de abastecimento devem ser 

mantidos o mais baixo possível para entregar essas matérias-primas de forma eficiente 

para as biorrefinarias. 
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2.5 - Refino de óleos vegetais 

A refinação consiste num conjunto de processos que visam transformar os óleos 

brutos em óleos comestíveis. O processo de refino tem como finalidade melhorar a 

aparência, odor e sabor do óleo, o que ocorre com a remoção de determinados 

componentes do óleo bruto. Existem dois tipos de refino, químico e físico. Esses nomes 

são relacionados ao processo para remoção dos ácidos graxos no óleo, que são 

indesejados. O refino químico saponifica os ácidos através de uma solução alcalina e 

dilui os sabões gerados em água para posterior remoção do processo por separadores. O 

refino físico é um processo que separa os ácidos considerando o ponto de ebulição 

destes, que é menor comparado ao do triglicerídeo do óleo. 

As principais etapas dos processos de refino são: degomagem (hidratação), 

neutralização (desacidificação), branqueamento (clarificação) e desodorização. (CELLA 

e colaboradores, 2000) Na Figura 2.9 é apresentado um esquema simplificado da 

extração e refino dos óleos vegetais. 

Figura 2.9 - Fluxograma simplificado da extração e refino do óleo de soja. 

 

Fonte: (FONTANA, 2011) 

A remoção de traços de componentes responsáveis por odores e sabores 

indesejáveis ocorre na etapa chamada de desodorização. A operação ocorre num 

“stripper”, onde o vapor (1 a 3%) é injetado no óleo de soja sob pressão baixa (1 a 6 

mmHg) e temperatura suficiente para vaporizar os ácidos graxos e os compostos 

odoríferos e carreá-los do óleo. A temperatura de desodorização é variável, pois afeta 

diretamente a pressão de vapor dos constituintes voláteis a serem removidos, afetando 

diretamente a taxa de remoção desses componentes. (BUCZENKO e colaboradores, 

2002) Segundo ALMEIDA (1994), a redução dos ácidos graxos livres contidos nos 



Capítulo 2 – Aspectos fundamentais 
 

39 
 

óleos promove a remoção de sabores e odores, a uma faixa de 0,01% a 0,03% 

eliminando as características indesejáveis do óleo. 

O tempo de desodorização pode variar com o tipo de equipamento utilizado. 

Tempos de 15 a 60 minutos são requeridos para cargas que já tenham passado por um 

refinamento químico e que contenha menos de 1% de ácidos graxos. Se as cargas 

possuírem de 1,5 a 3% em ácidos graxos, esse tempo de desodorização chega a ser o 

dobro do relatado anteriormente. (FONTANA, 2015) Esta etapa gera um resíduo 

conhecido como destilado da desodorização do óleo de soja (DDOS), usualmente 

chamado de borra. Segundo MA e HANNA (1999), esta substância é concentrada em 

tocoferóis (vitamina E), esteróis e ácidos graxos. A borra (DDOS) consiste na 

precipitação de uma fase aquosa durante a desodorização, sendo que os compostos de 

interesse são insolúveis em água, como reportado nos trabalhos apresentados por 

BRUNNER (1991). 

2.5.1 - Composição do destilado desodorizado do óleo de soja 

 Segundo LEE e colaboradores (1991), o destilado desodorizado de soja (DDOS) 

concentra tocoferóis e tocotrienóis, por exemplo, que dispõe de um alto valor agregado, 

devido sua atividade como vitamina E. 

2.5.1.1 - Tocoferol 

Os tocoferóis são os antioxidantes mais amplamente distribuídos na natureza. Na 

natureza estão presentes na forma de quatro isômeros homólogos (α, β, γ e δ) e por 

terem atividade como vitamina E são muito utilizados como antioxidantes e aditivos em 

alimentos.  

Uma estimativa nos permite chegar a uma faixa de tocoferol disponível para 

comercialização. Os dados de composição apresentados apontam uma faixa de 7,0 a 

12,0% de tocoferol no DDOS. Considerando a produção do óleo refinado em 2016, 

segundo a ABIOVE (2016), de 7,9 milhões de toneladas, e considerando que o destilado 

desodorizado equivale a 0,1% de todo óleo refinado produzido, como reportado por 

ARAÚJO e colaboradores (1996) pode-se concluir que existe uma quantidade de 

tocoferóis disponíveis no DDOS de 490 a 840 t. 

2.5.1.2 - Ácidos graxos 
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Outros componentes de grande interesse presentes no DDOS são os ácidos 

graxos. Segundo WUST (2004), os ácidos presentes em óleos são constituídos, em 

média, por ácidos carboxílicos que contêm de 4 a 30 átomos de carbono. A utilização 

destes para produção de biocombustível torna-se vantajosa, pois se mostra como 

substituto potencial aos óleos refinados, já que não existe a concorrência da indústria 

alimentícia. 

O destilado gerado na desodorização tem composição dependente do tipo de 

refino, o químico fornece um DDOS com menos ácidos graxos (40 - 50%) devido à 

saponificação utilizada no processo, já o físico, devido a não alteração da composição 

dos ácidos, gera um subproduto mais ácido (70 - 80% de ácidos graxos). 

(ZELDENRUST, 2012) 

Neste seguimento, LOURENÇO e colaboradores (2009) estudou a produção de 

ésteres a partir do destilado desodorizado de óleo de soja, na razão de DDOS/etanol de 

1:4, temperatura de 100ºC e 1 hora de reação. A catálise da reação se deu pelo uso de 

ácido sulfúrico (catálise homogênea) em várias concentrações (0,1%, 0,25% e 0,5%) 

atingindo conversões de 85, 91 e 90%, respectivamente. 

Segundo ARANDA e MORLOCK (2007), para produzir uma tonelada de 

biodiesel são necessários 0,91 toneladas de ácidos graxos. Fazendo um cálculo 

semelhante aquele realizado para o tocoferol, tem-se uma estimativa de 3600 a 5400 

toneladas de ácidos graxos presentes no DDOS, o que forneceria 3956 a 5934 toneladas 

de biodiesel. Esses valores foram obtidos com os valores de produção de óleo refinado 

obtido da ABIOVE (2017) (7,2 milhões de toneladas), considerando a produção de 

destilado desodorizado de 0,1% e a faixa de ácidos graxos neste rejeito de 50 a 80%. 

A produção de biodiesel em 2016, como apresentado na Figura 2.5, foi de 3,9 

milhões de m³, então o tratamento do DDOS para obtenção dos ácidos graxos 

disponibilizaria matéria prima para a produção de 12,8 a 19,1% do biodiesel necessário 

ao mercado nacional. 

2.5.1.3 - Esteróis 

 Além de tocoferóis e ácidos graxos, existem outros componentes presentes no 

destilado desodorizado do óleo de soja de grande importância, os esteróis. 
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A composição rica dos rejeitos oriundos do refino dos óleos vegetais é reportada 

por FRANKEL (1996), onde o autor cita que as perdas de tocoferóis durante o 

tratamento afetam a estabilidade oxidativa de alguns óleos refinados. Essas perdas 

variam de acordo com o processo e o óleo bruto, por exemplo, para o óleo de soja, 4,3% 

é perdido após o refino, 15% após o branqueamento e de 20-51% durante o processo de 

desodorização. Já segundo FERREIRA e colaboradores (2015), as perdas na etapa de 

neutralização chegam a 30%, de 14 a 18% no branqueamento, e de 14 a 35% no 

processo de desodorização. Essas perdas para o óleo de soja não comprometem sua 

estabilidade oxidativa, pois a quantidade final permanece entre 700-1000 µg/g, que 

ainda está acima das condições ótimas (400-600 µg/g). 

A Tabela 2.2 reportada por AUGUSTO (1988), apresenta as porcentagens de 

tocoferóis e esteróis contidos no óleo após cada etapa do processo de refino. 

Os dados apontam que a etapa que sofre maior perda, em relação a quaisquer dos 

compostos, é a da desodorização, com 10 a 27% em relação aos tocoferóis e 35 a 45% 

para os esteróis, ou seja, o resíduo gerado no processo contém uma composição rica em 

compostos de alto valor agregado. 

Tabela 2.2 - Perdas de tocoferol e esteróis em cada etapa do refino do óleo de 

soja. (AUGUSTO,1988) 

Etapa 
Tocoferol  

mg % 
Esteróis 
mg % 

Degomagem 15 - 20 23 - 30 

Clarificação 7 - 10 55 - 73 

Desodorização 10 - 27 35 - 45 

Como reportado por FONTANA (2015), no processo de desodorização de óleos 

vegetais ocorre principalmente à remoção de ácidos graxos que são indesejáveis no 

produto final. Esta matéria graxa tem um valor comercial muito maior que o DDOS, 

podendo ser consumida em combustores, desde que a legislação local permita a queima 

de óleos vegetais e que os queimadores estejam devidamente preparados para tal 

finalidade. 

Para entender a potencialidade deste resíduo, alguns trabalhos analisaram a 

composição do DDOS, e os resultados, junto com a composição apresentada pelo 

fornecedor, são apresentados na Tabela 2.3. Os valores apresentados são os dados 
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reportados por VERLEYEN e colaboradores (2001); MENDES (2002) e; YUAN e 

colaboradores (2014). As informações apresentadas pelo fornecedor, e o descritivo 

completo encontram-se disponíveis no ANEXO I. 

Estes valores demonstram que a composição de cada rejeito é variável, no caso 

depende da composição do óleo bruto que esta sendo refinado, do tipo e da eficiência 

dos equipamentos utilizados. 

Tabela 2.3 - Comparação da composição do DDOS obtido de três autores e fornecedor. 

Componente 
Verleyen e 

colaboradores, 
2001 

Mendes, 2002 
Yuan, Ju e Jin, 

2014 
Fornecedor 

(COMIGO SA) 

Ácidos graxos 63,5 81,9 65,0 72,0 - 81,0 

Tocoferóis 16,2 10,2 14,1 7,0 -12,0 

Esteróis 15,3 2,0 18,7 5,0 - 8,0 

Esqualeno 0,9 3,8 2,2 - 

Umidade - - - Máx. 2,0 

Outros 4,0 2,1 - Máx. 2,0 

A revisão da bibliografia apresentada anteriormente aponta o potencial do 

destilado desodorizado frente a sua composição, o que é reforçado pelo fato de ser 

resíduo da indústria de refino do óleo de soja, o que facilita a logística, pois já existe 

uma rede estruturada de distribuição do óleo refinado. 

2.6  - Processos de Produção do Biodiesel 

As tecnologias de obtenção do biodiesel diferenciam-se quanto à escolha da 

matéria prima. Os processos, com exceção dos termoquímicos, utilizam catalisadores. O 

catalisador e os reagentes estão dispersos em uma mesma fase, geralmente, líquida. A 

utilização de catalisadores homogêneos em reações de transesterificação para a 

produção de biodiesel envolve maior número de etapas, pois necessitam de tratamento 

para remoção dos mesmos, elevando os custos.  

2.6.1 - Síntese por catálise ácida 

A técnica de esterificação por catálise ácida é utilizada quando as matérias 

primas apresentam elevada acidez. Em óleos com teor de ácidos graxos superior a 3%, a 
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taxa de conversão é lenta. Rendimentos acima de 95% só são possíveis com 

temperaturas superiores a 90°C e tempos reacionais de 3 horas. (ROSSET, 2011) 

Quando a reação utiliza uma fonte com acidez alta (> 50% de ácidos graxos 

livres), a reação de esterificação, apresentada na Figura 2.10, é mais rápida em relação à 

transesterificação, pois ocorre em uma única etapa. Neste caso, a esterificação de 

destilado desodorizado de óleo de palma (DDOP) foi realizada com metanol na razão 

8/1 em relação ao DDOP na temperatura de 70 ºC e a conversão foi de 91% com 60 

minutos de reação. (CHONGKHONG e colaboradores, 2007) 

Figura 2.10 - Esquema da esterificação de ácidos graxos. 

 

Fonte: (SOLOMONS e FRYHLE, 2012) 

2.6.2 - Síntese em ambiente supercrítico 

Como discutido no tópico 2.6, a utilização de catalisadores é de suma 

importância para a redução do tempo na síntese de ésteres, porém a sua presença no 

meio reacional demanda mais etapas de tratamento para sua remoção, o que ocasiona 

num processo com mais equipamentos. 

A síntese sem o uso de catalisadores foi estudado por KUSDIANA e SAKA 

(2001) com metanol e por FALCÃO (2011) com etanol. Estes autores utilizaram óleos 

refinados em ambiente supercrítico e produziram ésteres idênticos aos obtidos por 

catálise alcalina, com altas taxas de conversão. A não utilização de catalisadores 

químicos facilita a separação dos produtos, no entanto os pontos negativos ficam por 

conta das altas temperaturas necessárias, entre 320° e 350ºC, visto que abaixo a 

esterificação não ocorre e acima acontece a degradação térmica dos ésteres. Além destas 

condições, tem-se altas pressões (100- 200 bar) e o uso de álcool supercrítico, que 

aumentam o custo dos reatores para a síntese. (QUINTELLA e colaboradores, 2009) 

2.6.3 - Craqueamento Térmico (Pirólise) 

O processo de craqueamento ou pirólise de óleos e gorduras é a conversão de uma 

substância em outra através da ação do calor, seja a pressão atmosférica ou na ausência de 
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ar. (MA e HANNA, 1999) A Figura 2.11 ilustra a quebra de triglicerideos pelo 

aquecimento, a temperaturas superiores a 450ºC. 

Figura 2.11 - Mecanismo de craqueamento térmico dos triglicerídeos. 

 

Fonte: (SOLOMONS e FRYHLE, 2012) 

Os triglicerídeos são decompostos, levando a formação de ácidos graxos, esses 

são degradados em acroleínas, alcadienos e ácidos carboxílicos de cadeia curta, que por 

sua vez, nas condições do processo geram alcanos, alcenos e cicloalcenos. Este produto 

tem baixa viscosidade e elevado número de cetano se comparados aos óleos vegetais 

puros. (ROSA, 2009) A produção tem altos custos e o rendimento é baixo (60%) se 

comparado aos demais processos citados. (WOLFF e colaboradores, 2008) 

2.7 - Alcoóis 

Além dos óleos vegetais, outra matéria-prima envolvida na produção de 

biodiesel é o álcool. Dentre os alcoóis utilizados, o metanol e o etanol são as 

alternativas mais viáveis na produção comercial, sendo o primeiro de maior importância 

industrial devido a sua maior reatividade, o que permite o uso de temperaturas mais 

baixas e menores tempos reacionais (rota alcalina). (KNOTHE e colaboradores, 2006) 

Outro aspecto que favorece a utilização do metanol é o fato de que o etanol, por 

apresentar maior cadeia hidrofóbica, permite a maior dispersão da glicerina no 

biodiesel, o que dificulta a separação dos mesmos na etapa de decantação. (LÔBO e 

colaboradores, 2009) Além disso, o etanol forma azeótropo com a água, o que ocasiona 

maiores dificuldades na etapa de purificação e torna necessário o uso de destilação 

extrativa ou peneira molecular para reaproveitamento do álcool, fato que encarece o 

processo. 

Assim, o metanol é o álcool mais utilizado não somente por apresentar 
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propriedades físico-químicas que tornam sua utilização mais fácil, rápida e menos 

operacionalmente dispendiosa. 

Vale citar que, mesmo no Brasil, apesar do etanol apresentar maior oferta, em 

função da matéria-prima do qual se origina, a rota metílica ainda é a mais difundida. 

(CASTRO, 2009; ANP, 2013) 

Uma vez que um excesso de álcool é essencial para aumentar o rendimento da 

reação de transesterificação do óleo vegetal, o processo de purificação do metanol ou 

etanol é uma etapa preponderante para economicidade da planta de processo, visto que 

permite o reuso deste reagente e apresenta-se como um parâmetro importante ao lucro 

de uma planta industrial. 

O Quadro 2.4 apresenta as principais diferenças entre os alcoóis metanol e 

etanol, os dados são adaptados de BARROSO (2010). 

Quadro 2.4 - Vantagens e desvantagens do metanol e do etanol anidro 

Metanol Etanol 

Baixo custo de processo Elevado custo de processo 

Menor gasto energético Maior gasto energético (azeótropo) 

Menor tempo de processo 
(maior reatividade) 

Geração de ocupação e renda no meio rural 

Pouca disponibilidade Grande disponibilidade 

Separação biodiesel/glicerina fácil Separação biodiesel/glicerina difícil 

Maior polaridade Baixo risco de incêndio 

Alto rendimento (H2O = 1%) Baixo rendimento (H2O ate 8%) 

Elevada toxicidade 
(sintetizado de fontes fósseis) 

Baixa toxicidade 
(obtenção de recursos naturais) 

Elevada volatilidade Biodiesel = mais cetano e lubricidade 

 

Outro fator que favorece o uso de metanol nas reações é o fato do etanol, no Brasil, 

ser considerado anidro a partir de  99,30% (7000 ppm de água). Já o metanol é anidro com 

99,99% (100 ppm de água). Essa diferença interfere significativamente na velocidade, já 

que para fontes de triglicerídeos a água favorece a reação paralela de formação de sabão. 

Quando se utiliza fontes ácidas, a água presente no meio desloca o equílibrio favorecendo 
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assim o consumo dos ésteres formado, reduzindo, em ambos os casos, a eficiência do 

processo. O Quadro 2.5 mostra as diferenças operacionais, de consumo e de rendimento 

reacional com base na comparação do uso de etanol e do metanol para plantas que 

utilizam a transesterificação como procedimento. 

Quadro 2.5 - Condições usuais comparativas entre metanol e etanol anidro. 

(BARROSO, 2010) 

Quantidades e condições médias usuais Metílica Etílica 

Quantidade de álcool por mil litros de biodiesel (kg) 90 130 

Excesso de álcool, recuperável pós-reação (%) 100 650 

Temperatura recomendada de reação (ºC) 60 85 

Tempo de reação (min) 45 60 

Apesar das diferenças apresentadas, se o aumento da produção do biodiesel tem 

como uma das causas, as preocupações ambientais crescentes que apontam para a 

substituição dos combustíveis fósseis, o etanol se apresenta como uma matéria-prima 

proveniente de fontes renováveis, enquanto o metanol é produzido a partir do gás de 

síntese, que, por sua vez, se origina do gás natural, uma fonte fóssil. (CAVALCANTE, 

2010). 

Em suma, vale citar que a escolha do álcool a ser utilizado na produção do 

biodiesel influencia diretamente na rota operacional (desde a reação até a purificação) e, 

por isso, é um fator importante para definir a viabilidade comercial da rota de produção. 

(BARROSO, 2010) 

O tipo de álcool utilizado irá influenciar no comportamento da síntese de ésteres, 

visto que o meio reacional terá suas propriedades dependentes da mistura. Além disso, o 

equilíbrio termodinâmico é função da interação entre os componentes presentes na 

reação, logo tanto reagentes quanto produtos e inertes presentes no DDOS irão 

influenciar no comportamento da reação. 

2.8  - Equilíbrio de fases 

A mudança de fase é caracterizada por uma mudança abrupta de uma ou mais 

propriedades físicas, com uma pequena ou nenhuma mudança em variáveis intensivas, 
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como temperatura e pressão. Para a relação quantitativa das variáveis que descrevem o 

estado de equilíbrio, considera-se que as fases são homogêneas e livres para trocar 

energia e matéria entre si. Entende-se como fase qualquer região homogênea, 

fisicamente distinta das demais, onde o valor de todas as propriedades intensivas 

(densidade, pressão, temperatura e composição) é uniforme no espaço. Qualquer 

alteração nessa condição implica em mudança no equilíbrio de fases. (ROCHA e 

colaboradores, 2014) 

O equilíbrio é um estado no qual não ocorrem modificações macroscópicas no 

sistema, portanto temperatura e pressão são constantes, segundo PRAUSNITZ e 

colaboradores (1986), o equilíbrio interno entre as fases de um sistema fechado deve 

seguir alguns critérios, tais quais: 

 Inexistência de transferência de calor entre fronteiras de fases no sistema, 

exigindo que a temperatura seja uniforme em todos os pontos do mesmo;  

 Manutenção das fronteiras entre fases, o que exige a uniformidade da pressão em 

todos os pontos do sistema;  

 Ausência de deslocamento de componentes através de fronteiras de fases do 

sistema, que corresponde a uniformidade do potencial químico em todos os pontos do 

sistema. 

Em um sistema fechado constituído por duas fases em equilíbrio, cada fase 

individual esta aberta e no mínimo de energia. O equilíbrio é caracterizado por 

temperatura (T) e pressão (P) constantes. Além disso, o mesmo representa a 

minimização da energia de Gibbs (G) (Equação 2.1) e neste caso sua variação também é 

zero (Equação 2.2). (ARVELOS, 2013) 

    (2.1)  

        (2.2) 

Onde V=volume; S=entropia; n=número de moles; µ=potencial químico; α/β=fase. 

 Para um sistema fechado, o número total de moles (nT) é constante (Equação 
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2.3), logo a variação de moles entre as fases é zero (Equação 2.4), o que representa a 

igualdade dos potenciais químicos do componente em cada fase (Equação 2.5). 

          (2.3) 

       (2.4) 

 (2.5)  

O embasamento termodinâmico pode ser condicionado a uma relação de 

equilíbrio, baseado na igualdade dos potenciais químicos de cada componente nas fases 

existentes no meio. A fugacidade é uma função auxiliar que representa qualquer fluido 

puro. Para misturas de gases ou soluções líquidas o potencial químico se relaciona com 

a fugacidade através da relação apresentada pela Equação 2.6.(SMITH e colaboradores, 

2007) 

         (2.6) 

Onde Гi(T) = função da temperatura para adequação dos valores. 

Com base nos critérios de equilíbrio, a igualdade pode ser expressa em função de 

fugacidade de todos constituintes presentes em todas as fases da mistura (Equação 2.7). 

         (2.7) 

Onde µ=potencial químico; α=fase alfa; β=fase beta; i=componente i; f=fugacidade. 

A razão entre a fugacidade de uma espécie i numa mistura e sua pressão parcial 

é conhecida como coeficiente de fugacidade (Øi) (Equação 2.8), considerando a relação 

da energia de Gibbs, obtém-se a relação do coeficiente de fugacidade com temperatura, 

pressão e número de moles (Equação 2.9). (ARVELOS, 2013) 

         (2.8) 

     (2.9) 
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A relação de pressão, temperatura e composição que permite o cálculo do 

coeficiente de fugacidade é através de equações de estado. Nesta tese foi utilizada a 

equação de estado cúbica Peng-Robinson e sua abordagem será discutida no capítulo 4. 

As fugacidades de cada componente que dependem de pressão, temperatura e 

composição, também podem ser expressas por modelos simétricos (SMITH e 

colaboradores, 2007), ou seja, pelo coeficiente de fugacidade. A Equação 2.10 

representa o equilíbrio para as fases liquida e vapor, comum na síntese de ésteres a 

partir de ácidos graxos. 

      (2.10) 

Onde x=fração molar da fase líquida; y=fração molar da fase vapor. 

A definição de equilíbrio é de extrema importância para a modelagem 

termodinâmica, já que a cinética irá determinar as condições onde a síntese atinge o 

equilíbrio químico e consequentemente o de fases. Deste modo, o próximo tópico irá 

abordar as definições de equilíbrio químico e os parâmetros que o definem.  

2.9  - Equilíbrio químico 

A predição do equilíbrio químico em sistemas que envolvem alcoóis de cadeia 

curta sob condições sub e supercrítico é difícil, pois as reações raramente alcançam o 

equilíbrio em condições reais, sendo necessária a extrapolação da taxa de reação para a 

determinação da composição reacional. (GLISIC e ORLOVIC, 2012) 

 A literatura reporta que, em sua maioria, estudos com transesterificação de 

triglicerídeos, segundo GLISIC e SKALA (2010), na temperatura de 240 ºC, em 166,67 

minutos, a composição reacional é constante, o que caracteriza o equilíbrio químico. 

Para uma reação com ácidos graxos, o tempo seria menor, pois não necessita passar 

pelas três reações prévias como a síntese com óleos vegetais virgens. Através do modelo 

cinético os autores afirmam que nessas condições a conversão é máxima e o sistema 

encontra-se em equilíbrio químico. 

 O equilíbrio é caracterizado pelo critério da minimização de energia, inclusive a 

de Gibbs. A constante de equilíbrio químico (Kquímico) é determinada pela relação de 

concentração dos produtos e os reagentes da reação em função do grau de avanço da 



Capítulo 2 – Aspectos fundamentais 
 

50 
 

reação (ε), que representa a conversão máxima da reação nas condições experimentais. 

Outro modo de calcular a constante é através do produtório dos coeficientes de 

atividade  da espécie i na fase onde ocorre a reação como representado na Equação 

2.11. 

    (2.11) 

Onde n=número de moles; V=volume; νi=coeficiente estequiométrico dos componentes; 

R=constante universal dos gases; Gi
0=energia de Gibbs da espécie i no estado padrão; 

T=temperatura. 

Na presente tese, a cinética irá confirmar o momento onde as sínteses avaliadas 

irão atingir os equilíbrios químicos e posteriormente o de fases. Os cálculos, através de 

equações de estado, possibilitarão a simulação do processo, e a metodologia para 

estimação será discutida no capitulo 4. Para definir a estratégia de cálculo é necessário 

entender o comportamento da mistura referente aos constituintes do DDOS, alcoóis de 

cadeia curta, ésteres e água em função de temperatura e pressão, deste modo no próximo 

capítulo serão apresentados trabalhos disponíveis na literatura que estudaram a 

produção de ésteres oriundos de ácidos graxos.    

2.10 - Considerações gerais 

A utilização de biocombustíveis na malha energética mundial se apresenta como 

necessidade, pois a utilização dos derivados de petróleo é deveras prejudicial ao meio 

ambiente. O biodiesel mostra-se como um potencial substituto, porém a produção 

tradicional apresenta dificuldades para competir devido a tecnologia e a matéria prima 

utilizada. Neste contexto as rotas alternativas, como a síntese ácida ou térmica, técnicas que 

possibilitam a utilização de matérias primas de baixo custo, como o destilado 

desodorizado, se apresentam como opções para superar estas desvantagens.  

O entendimento do equilíbrio de fases e químico é de extrema importância para a 

otimização da produção convencional e as alternativas de biocombustíveis. Este 

conhecimento  permite conhecer detalhadamente a influência das variáveis de processo na 

cinética e nos equilíbrios ao longo do processo. Tal conhecimento pode ajudar a escolher 

criteriosamente modelos matemáticos, sejam eles cinético ou termodinâmico para as 

atividades de projeto, avaliação e otimização de unidades de produção. 



Capítulo 3 – Revisão bibliográfica 
 

51 
 

CAPÍTULO 3 
Revisão bibliográfica 

O estudo da esterificação do destilado desodorizado do óleo de soja demanda 

uma análise de trabalhos que avaliaram a síntese de ésteres através de fontes compostas 

por ácidos graxos, visto que a fonte utilizada no presente trabalho apresenta esses 

elementos na maior totalidade da sua composição. Deste modo, neste capitulo, foram 

levantados trabalhos da literatura que estudaram a esterificação através de fontes ricas 

em ácidos graxos, residuais ou não, e também a metodologia com e sem utilização de 

catalisador. 

Além disso, trabalhos que estudaram o equilíbrio de fases de sistemas 

constituintes da esterificação foram avaliados e uma análise crítica foi realizada. 

3.1 - Síntese de ésteres com catalisador 

 A análise de trabalhos que utilizaram catalisadores para a síntese de ésteres 

através de fontes constituídas por ácidos graxos é de extrema importância para o 

entendimento do potencial do destilado desodorizado como matéria prima para síntese 

de ésteres graxos. 

HAAS e colaboradores (2003) esterificaram óleo ácido (resíduo da indústria da 

soja) com metanol visando à síntese de ésteres utilizando ácido sulfúrico. A matéria 

prima dispõe de 59,3% de ácidos graxos livres (AGL) e 32,4% de triglicerídeos (TG) e 

diglicerídeos (DG) em sua composição. O trabalho aponta uma redução de 88,9% dos 

ácidos a 65ºC utilizando razões molares de AGL/metanol/H2SO4 em 1/15/1, num 

intervalo de 26h. Um procedimento alternativo também foi realizado, onde os autores 

saponificaram os TG e DG do resíduo com o objetivo de concentrar os ácidos graxos. 

Neste caso o óleo ácido passou a dispor de 96,2% de AGL, utilizando essa substância, 

na mesma temperatura, apresentando a mesma redução do primeiro procedimento num 

tempo de 14h e com razões (AGL/metanol/H2SO4) de 1/8/2, ou seja, a matéria prima 

com a maior quantidade de ácido graxo demandou menos tempo e catalisador, 

apontando a dificuldade de esterificação dos ácidos na presença de TG e DG. 
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NAGESHA e colaboradores (2004) buscaram a produção de ésteres através do 

DDOS utilizando esterificação enzimática em ambiente supercrítico. Utilizando dióxido 

de carbono e butanol, o procedimento foi dividido em duas etapas. A primeira 

centrifugava a matéria-prima para remoção de sedimentos e esteróis. Na sequência o 

produto era hidrolisado com lípase Candida rugosa em CO2 supercrítico. Os testes 

foram conduzidos nas faixas de 120 - 180 bar; 36 - 50 ºC; razão molar butanol/ácido 

graxo de 1,2 - 2,0; razão mássica enzima/reagentes de 1,0 - 3,0% e tempo de incubação 

de 1,0 - 3,0 horas. O melhor resultado apresentou conversão de 95,2% e foi obtido a 122 

bar, 36ºC, com razão molar butanol/ácido graxo de 1,2, 1,2% v/v de enzima em relação 

aos reagentes e 3 horas de reação. Os dados de caracterização dos ésteres e a 

porcentagem do DDOS convertida não foram apresentados. 

SENDZIKIENE e colaboradores (2004), utilizando uma mistura de óleo de colza 

refinado e ácido oléico, demandaram um tempo de 90 a 180 minutos, para reduzir a 

concentração de ácidos graxos livres totais (100%) para aproximadamente 30 % em 

massa. Os autores relatam que o tempo é alto para a redução dos ácidos graxos quando 

comparado a outros trabalhos e tem explicação na dificuldade de deslocamento devido à 

presença dos triglicerídeos no óleo de colza, o que demonstra a influência destes no 

tempo da síntese de ésteres. 

Na sequência do trabalho, HAAS (2005) promoveu a avaliação econômica do 

processo proposto no trabalho anterior, realizou o scale-up dos resultados e analisou a 

sua viabilidade. Em relação à eficiência de queima do produto em motores e as 

emissões, os resultados apontaram valores semelhantes ao biodiesel oriundo de soja via 

transesterificação. A análise econômica apontou uma redução de 25% no custo da 

produção frente ao convencional com óleo de soja refinado. O valor obtido por litro no 

estudo foi US$ 0,41 por litro, demonstrando o potencial de fontes residuais para 

produção de biocombustíveis.  

CHONGKHONG e colaboradores (2007) avaliaram a esterificação do destilado 

desodorizado do óleo de palma (DDOP) utilizando metanol e ácido sulfúrico. Os 

autores reportam uma redução de 93,0% para 2,0% em peso de ácidos graxos no final 

da reação utilizando esterificação contínua com um reator CSTR e razão molar de 

metanol para DDOP de 8 com 1,83% em peso de H2SO4 a 70 ° C e pressão ambiente 

com um tempo de retenção de 60 min. 
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WANG e colaboradores (2007) sintetizaram ésteres metílicos a partir de um óleo 

ácido (OA) enriquecido de resíduo da indústria da soja. O trabalho utilizou ácido 

sulfúrico à temperatura ambiente, e obteve um material com 50,0% de AGL, 15,5% de 

TG e 3,1% de DG. Estes valores representam uma recuperação de 97% (p/p) dos ácidos 

graxos da amostra inicial. O produto final continha 97,6% de ésteres, dentro da 

especificação da Coréia, país onde a pesquisa foi realizada, com a reação ocorrendo a 

95ºC em 5 horas com razões molares OA/metanol/H2SO4 de 1/5/1. O trabalho não 

apresentou nenhuma modelagem ou avaliação econômica dos resultados apresentados. 

ARANDA e colaboradores (2008) avaliaram a síntese homogênea ácida de uma 

mistura de ácidos graxos num reator batelada com etanol e metanol. Os catalisadores 

utilizados foram ácido sulfúrico, fosfórico, tricloroacético e metanossulfônico e os 

dados cinéticos foram obtidos no intervalo de 5 a 60 minutos. A síntese com os ácidos 

sulfúrico e metanossulfônico apresentaram as maiores conversões, com 0,1% peso e 

razão álcool/matéria prima igual a 3. Em 15 minutos, com metanol, 90% dos ácidos já 

estavam esterificados, já com etanol, 80% de conversão foi obtido com 30 minutos, fato 

esperado devido à maior facilidade de conversão do metanol pelos melhores 

rendimentos obtidos. A correlação dos dados foi realizada com um modelo de ordem n e 

irreversível. Este apresentou dependência da concentração dos ácidos graxos, visto que 

limitam a reação pelo número de moles disponível. Os autores não apresentaram os 

desvios entre os dados calculados e experimentais, porém determinaram a energia de 

ativação das reações através da linearização das constantes cinéticas pelo inverso da 

temperatura e o fator de correlação de todas as sínteses foram maiores que 0,980.  

LIU e colaboradores (2009) utilizaram destilado desodorizado de óleo de colza 

(DDOC) para produzir biodiesel metílico. Os autores promoveram a síntese em duas 

etapas. Na primeira etapa, o objetivo era esterificar os ácidos livres e para isso foi 

utilizado uma coluna de recheio, com uma taxa de injeção de 1mL.min-1, temperatura de 

60ºC, razão metanol/óleo de 8 e 14% de enzima/kg de óleo. A segunda etapa tinha 

como objetivo aumentar o rendimento do processo, e para isso foi realizado uma 

transesterificação a 60ºC, com 1,1 mg de KOH por grama de óleo, razão metanol/óleo 

de 8 e agitação de 200 rotações por minuto (RPM). Assim como no trabalho anterior, o 

rendimento é reportado como porcentagem de esterificação. O valor máximo chega a 

97%, porém a caracterização e a eficiência energética do DDOC não são apresentados. 
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GOMES (2009) através de hidrólise com gordura residual de peixe utilizando 

uma metodologia enzimática e química promoveram a síntese de ésteres metílicos. A 

primeira metodologia fazia uso de Penicillium simplicissimum a 200ºC com 15% de 

ácido nióbico para hidrólise da matéria prima, e a conversão máxima obtida foi de 

56,6%. A reação ocorreu a 300ºC e o processo apresentou uma eficiência de 92% em 

ésteres. 

SILVA e colaboradores (2010) investigaram o processo contínuo de produção de 

biodiesel do DDOS com etanol. Os autores utilizaram faixas de pressão de 100 – 200 

bar, temperaturas de 250 – 325ºC e razão molar etanol: óleo de 10 e 40 utilizando reator 

microtubo (diâmetro interno 0,76 mm). A influência do CO2 como cosolvente foi 

avaliada e sua introdução não influenciaram significativamente a reação. Os resultados 

apontam rendimentos em ésteres de aproximadamente 70% com baixo percentual de 

decomposição térmica dos produtos formados (inferior a 5%, base mássica). Os 

resultados não apresentam a caracterização dos produtos obtidos e o rendimento da 

matéria-prima como fonte potencial para produção de biodiesel. 

CARMONA e colaboradores (2010) buscaram extrair esteróis do destilado 

desodorizado do refino do óleo de girassol (DDOG). Para isso os autores esterificaram 

os ácidos graxos com metanol na presença de ácido clorídrico, sulfúrico e p-

toluenosulfonico (PTS) como catalisadores. As reações foram realizadas por 4 horas na 

temperatura de 65 ºC. Os testes revelaram que as melhores condições para a 

esterificação do DDOG com metanol foram com PTS concentrado em 0,05 molar, razão 

álcool/DDOG de 1, e tempo ótimo de 2 h. Os ésteres obtidos foram removidos com 

destilação a vácuo, porém os produtos obtidos e a eficiência de esterificação não foram 

apresentados pelos autores. 

Resíduo de fritura proveniente de óleo de palma foi estudado por OMAR e 

SAIDINA (2011) como fonte para a produção de ésteres metílicos utilizando catálise 

heterogênea com Sr/ZrO2. O estudo promoveu uma análise das variáveis temperatura, 

tempo, percentagem de catalisador e razão molar metanol/matéria prima. Os melhores 

resultados, com conversão de 79,7%, foram obtidos a 115,5ºC em 87 minutos com 2,7% 

em peso de Sr/ZrO2 e razão molar de 29. O trabalho não realizou nenhuma modelagem 

com os resultados obtidos. 
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PENG-LIM e colaboradores (2012) utilizaram óleo ácido com alto teor de ácidos 

graxos para produzir ésteres metílicos, e duas metodologias sequenciais para otimizar a 

síntese. Primeiro foi promovida a esterificação dos ácidos graxos com alginato férrico 

na razão molar 0,16 para 1 de óleo ácido e razão molar metanol/óleo ácido igual a 15 a 

65ºC e 3 horas. O produto obtido nessa etapa dispõe de baixos índices de acidez, já que 

os ácidos foram convertidos. Deste modo o material é transesterificado com metanol na 

mesma razão e temperatura da primeira síntese utilizando uma mistura de calcário e 

óxido de cálcio como catalisador por 30 minutos. Os autores relatam uma conversão 

próxima de 100%, porém uma discussão referente aos custos da metodologia e uma 

análise teórica dos resultados não foram realizados.  

WIDAYAT e colaboradores (2013) propuseram uma metodologia diferente para 

esterificação de ésteres com catalisador ácido (H2SO4). O trabalho faz uso de semente 

de seringueira diretamente e o processo promove a extração e a reação 

simultaneamente. Esta proposta reduz o custo da extração do óleo, porém demanda mais 

tempo e energia, deste modo apenas um estudo econômica mostraria se é vantajoso ou 

não a metodologia. Tecnicamente a metodologia é viável, pois os resultados apontam 

uma conversão de 91,1% em ésteres com razão molar metanol/semente igual a 3, 

porcentagem de 0,25 % em volume de catalisador, a 60ºC e 120 minutos de 

extração/reação.   

 ONG e colaboradores (2014) utilizaram óxido de cobre suportado em carbono 

(CuO/C) para síntese de ésteres. O ponto ótimo para a síntese de ésteres foi obtido com 

óleo de sementes da seringueira a 65ºC, 6 horas, 8% p/p de catalisador e razão 

metanol/óleo de 10. Os autores reportam conversão de 95% e no quarto reciclo do 

catalisador uma redução de 15% da eficiência. Os autores não realizaram modelagem 

dos dados.  Este estudo é similar ao de REZENDE e PINTO (2016), que utilizaram um 

catalisador heterogêneo à base de argila ativado por ácido na esterificação de ácidos 

graxos. Os autores utilizaram um resíduo ácido do refino do óleo de palma a 100ºC 

durante 4 horas com razão molar metanol/resíduo igual a 3 e obtiveram uma conversão 

de 89%. O trabalho reporta cinco reutilizações do catalisador e uma redução de 5% de 

eficiência nas três primeiras sínteses. O trabalho apresenta ainda dados de conversão 

com outros ácidos graxos puros e também do tratamento do catalisador desenvolvido. 
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HIDAYAT e colaboradores (2015) propuseram uma metodologia de baixo 

custo, onde tanto a matéria prima quanto o catalisador são provenientes de fontes 

residuais. Destilado ácido de palma (DAP) foi esterificado com metanol e catalisado por 

biomassa carbonizada da casca de coco. Este foi preparado por sulfonação da casca com 

ácido sulfúrico concentrado. O estudo avaliou os efeitos da razão de massa de 

catalisador para DAP (1-7%), a razão molar de metanol/ DAP (6 - 12) e temperatura de 

reação (40, 50 e 60 ° C). As condições ótimas foram obtidas na razão molar de metanol 

/ DAP de 12, com 7% de catalisador, a 60 ° C durante 4 horas, caracterizando 85% de 

ésteres no meio. Os autores não explicitam porque limitam a temperatura em 60ºC; um 

aumento de temperatura poderia reduzir o tempo de síntese ou aumentar o rendimento 

do processo. 

Seguindo a linha das matérias primas e catalisadores de baixo custo, 

MANEERUNG e colaboradores (2016) através de calcinação de estrume de frango para 

gerar óxido de cálcio como catalisador e óleo residual de fritura, produziram ésteres 

metílicos com propriedades condizentes com as especificações européias para biodiesel. 

A síntese foi realizada a 65ºC, com 7,5% em peso de catalisador e 15/1 de razão molar 

metanol/óleo. Um modelo cinético de primeira ordem foi utilizado para linearização e 

determinação da energia de ativação da síntese (78,8KJ/mol), no entanto a estimação 

das taxas não foi realizada. Estes catalisadores permitem a transesterificação dos 

resíduos de fritura em detrimento dos catalisadores convencionais que necessitam 

matérias primas com baixa acidez para não ocorrer saponificação da amostra 

preferencialmente à transesterificação, como ocorre com os catalisadores ácidos fortes 

(Na e K). 

Dois pontos interessantes a serem discutidos para os dois últimos trabalhos 

apresentados são: ausência de discussões das vantagens técnicas e econômicas das 

metodologias utilizadas, visto que as mesmas fazem uso de materiais de baixo custo; 

utilizações de resíduos de fritura esbarram nos problemas de fornecimento, já que a 

produção depende do consumo de óleos por estabelecimentos e residências, que não são 

constantes, tornando a produção inconstante, além disso, a necessidade de captação em 

pontos individuais do material elevaria o custo do processo. 

Na Tabela 3.1 é apresentado um resumo dos trabalhos discutido no tópico 3.1.1. 
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Tabela 3.1 – Resumo dos trabalhos com catalisador apresentados na revisão.  

Autor T (ºC) P (bar) 
Razão 

Álcool/MP 
Matéria 
Prima 

Catalisador Tipo reator 
Tempo 
(min) 

Álcool 
Conv. Máx. 

(%) 

HAAS e colab. 
(2003) 

65 - 15 
Óleo ácido  

de soja 
H2SO4 Batelada 1560 Metanol 88,9 

NAGESHA e colab. 
(2004) 

36 122 2 DDOS Lipase Batelada 
 

180 
Butanol 

 
95,2 

SENDZIKIENE e 
colab. (2004) 

60 - 180 
Óleo de colza e 

ácido oléico 
H2SO4 Tubular 

 
90-180 

 
Metanol 

 
30,0 

HAAS (2005) 65 - 15 
Óleo ácido  

de soja 
H2SO4 Batelada 1560 Metanol 88,9 

CHONGKHONG e 
colab. (2007) 

70 - 8 DDOP H2SO4 Batelada 60 Metanol 93,0 

WANG e colab. 
(2007) 

95 - 1 Óleo ácido H2SO4 Batelada 300 Metanol 97,6 

ARANDA e colab. 
(2008) 

130 - 3 
Mistura ác. 

graxos 
Ácidos variados Batelada 30 Etanol/Metanol 80/9 

LIU e colab. (2009) 60 - 8 DDOC Resina catiônica Batelada 330 Metanol 97,0 

GOMES (2009) 200 - 3 Gordura residual 
Enzima/ 

Ac. Nióbico 
Batelada 60 Metanol 56,6 

SILVA e colab. 
(2010) 

250/325 100/200 10-40 DDOS Hidrotalcita Mg/al Batelada 60 Etanol 70,0 
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(Continuação) 

CARMONA e 
colab. (2010) 

65 - 1 DDOG HCl/ H2SO4/PTS Batelada 120 Metanol - 

LIM e colab. (2012) 65 - 15 Óleo ácido 
Alginato/ 

CaO 
Batelada 180 Metanol 100,0 

OMAR E 
SAIDINA (2011) 

115,5 - 29 
Óleo ácido de 

Palma 
Sr/ZrO2 Batelada 87 Metanol 79,7 

WIDAYAT e colab. 
(2013) 

60 - 3 
Semente de 
Seringueira 

H2SO4 Batelada 120 Metanol 91,1 

ONG e colab. 
(2014) 

65 - 10 
Semente de 
Seringueira 

CuO(C) Batelada 360 Metanol 95,0 

REZENDE E 
PINTO (2016) 

100 - 3 
Óleo ácido de 

Palma 
Argila Batelada 240 Metanol 89,0 

HIDAYAT e colab. 
(2015) 

60 - 12 Destilado ácido Casca de coco Batelada 240 Metanol 85,0 

MANEERUNG e 
colab. (2016) 

65 - 15 Óleo Residual Estrume de frango Batelada - Metanol 93,0 
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A síntese de ésteres a partir de óleos vegetais ou gorduras tradicionalmente 

ocorre através da alcoólise de óleos vegetais refinados na presença de catalisadores 

básicos/ácidos, no entanto este método apresenta limitações em relação ao teor de água 

e acidez da matéria prima, além disso, os catalisadores convencionais apresentam um 

elevado grau de contaminação, aumentando o custo do processo.  

Os trabalhos apresentados apontam o potencial de matérias primas e também de 

catalisadores oriundos de fontes residuais, no entanto a utilização destes continuará 

necessitando da etapa de lavagem para sua remoção. Deste modo, a solução seria a não 

utilização de catalisadores, neste contexto que entram as sínteses térmicas, pois 

promovem a reação e o contato entre os reagentes, devido à ocorrência de uma única 

fase reacional.  

3.2 - Síntese de ésteres sem catalisador em ambiente supercrítico 

O ambiente supercrítico é aquele onde a pressão e a temperatura encontram-se 

acima dos respectivos valores críticos dos constituintes do meio avaliado formando uma 

fase homogênea. Este ambiente é ideal para síntese com reagentes imiscíveis sem a 

utilização de catalisadores. Os primeiros trabalhos com óleos refinados nestas condições 

são reportados por KUSDIANA e SAKA (2001). A utilização da metanólise 

supercrítica é justificada devido à redução da polaridade do álcool nestas condições, 

favorecendo assim a mistura com os triglicerídeos, que são apolares, promovendo a 

formação dos ésteres. O trabalho foi realizado com óleo de canola refinado (colza), a 

temperatura utilizada foi 350ºC, pressão de 430 bar e razão metanol: óleo de 42. 

Estudos com etanol e óleo de soja são mais dificeis, pois a maior parte das plantas 

industriais de biodiesel utilizam metanol. Esta preferência foi apresentada e discutida na 

sessão 2.7, utilizando essas matérias-primas. VIEITEZ e colaboradores (2008) 

apresentaram uma esterificação máxima (77,5%), fazendo uso de um reator tubular, a 

350ºC, 200 bar e razão etanol:óleo de soja igual a 40 em 42 minutos de reação. FALCÃO 

(2011), utilizando um sistema em batelada, obteve uma conversão máxima (61,6%) a 

281,4ºC, 81,1 bar e razão molar etanol:óleo de 40 em testes de 40 e 50 minutos.  

As condições ótimas da alcoólise supercrítica com óleo de soja, o tipo de reator e o 

álcool utilizado são reportados na Tabela 3.2.  
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Tabela 3.2 - Condições operacionais ótimas, reator, álcool e conversão da esterificação 

com óleo de soja em ambiente supercrítico. 

Referência 
T 

(ºC) 
P 

(bar) 
Razão molar 
Álcool/Óleo 

Tempo 
(min) 

Álcool Reator 
Conv. 
Máx. 
(%) 

KUSDIANA e 
SAKA (2001) 350 430 42 4 Metanol Batelada 95 

CAO e colab. 
(2005) 280 - 33 10 Metanol Batelada 95 

HE, WANG e ZU 
(2007) 280 250 42 30 Metanol Batelada 90 

HEGEL e colab. 
(2007) 287 96 65 30 Metanol Batelada 99 

YIN, XIAO 
e SONG (2008) 350 200 42 30 Metanol Batelada 95 

VIEITEZ e colab. 
(2008) 350 200 40 42 Etanol Tubular 77.5 

FALCÃO (2011) 281 81 40 50 Etanol Batelada 61,6 

Em 2015, a avaliação ambiental e econômica do óleo ácido de colza como fonte 

para produção de ésteres metílicos foi estudado por TOMIC e colaboradores (2015). Os 

autores utilizaram um reator batelada e os resultados foram analisados estatisticamente e 

o melhor rendimento (93,0%), foi obtido a 350ºC, 120 bar, 15 minutos e 42/1 de razão 

molar metanol/óleo. Os autores avaliaram o impacto ambiental e econômico da 

metodologia em escala laboratorial e os resultados apresentam viabilidade, mesmo 

utilizando uma fonte nobre e de valor elevado. Nas condições ótimas, o processo 

custaria 4,52 R$.kg-1, o que os autores apontam como 70% menor do que a produção 

convencional, um valor interessante para metodologia supercrítica, no entanto uma 

avaliação em escala industrial possibilitaria uma noção mais real da produção. 

Como discutido anteriormente, diferente dos óleos virgens, compostos por 

triglicerídeos, as fontes residuais dispõem de quantidades altas de ácidos graxos em sua 

composição, estes que, por sua vez, são miscíveis em etanol e metanol. Baseado neste 

fundamento entende-se que a temperatura pode catalisar a reação, no entanto não se 

sabe qual a intensidade de energia necessária para isso. A literatura reporta a 

necessidade de ambientes supercríticos de modo a promover mistura e energia 

necessária à conversão dos ésteres. No próximo tópico, serão apresentados trabalhos 

que utilizaram fontes residuais para a síntese de ésteres. 
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YUJAROEN e colaboradores (2009) avaliaram a utilização de destilado ácido de 

palma para síntese de ésteres metílicos. Os testes apontam uma conversão de 95% com 

razão molar metanol/destilado igual a 6, num tempo de 30 minutos a 300ºC, a 

comparação com óleo de palma aponta um ganho de 15% em ésteres com uma 

quantidade de metanol sete vezes menor. Isto pode ser explicado pela necessidade da 

quebra dos triglicerídeos presentes no óleo para posterior esterificação, diferente do 

destilado onde os ácidos graxos constituintes promovem a reação diretamente. Os 

autores ainda apontam dados de esterificação catalisada por H2SO4 e os melhores 

resultados foram obtidos a 60ºC e 5 horas de síntese. A conversão alta, sem degradação 

pode ser explicada pela maior composição do ácido palmítico na composição do 

destilado. Este componente dispõe de uma cadeia saturada, que representa uma maior 

estabilidade em altas temperaturas. 

A esterificação com síntese térmica, num vaso agitado, de uma mistura de ácidos 

graxos livres ricos em acido oléico (88%) com metanol foi estudada por ALENEZI e 

colaboradores (2010) sob condições de reação de 250-320 °C a 100 bar. Em 5 minutos 

de reação com uma razão metanol/mistura igual a 7, os autores apontaram uma 

conversão superior a 90%. As constantes de taxa e a energia de ativação foram 

determinadas por um modelo definido por equação diferencial que descreve a cinética 

de reação. O modelo proposto apresenta uma reação reversível de segunda ordem e 

representa todos os dados experimentais satisfatoriamente. 

SHIN e colaboradores (2012), num reator autoclave, sintetizaram banha refinada 

e o resíduo da mesma após fritura. Os valores ótimos foram obtidos a 335ºC, 200 bar, 

com razão molar metanol/gordura igual a 45 e tempo de 15 minutos, obtendo uma 

conversão de 89,9%. No entanto todas as fontes utilizadas apresentaram resultados 

próximos, e apenas uma avaliação econômica pode mostrar o potencial real das fontes 

residuais. Não houve nenhuma modelagem ou ajuste dos dados obtidos. 

GHOREISHI e MOEIN (2013) utilizaram um reator batelada para sintetizar 

ésteres metílicos através de resíduo de fritura, com 5,7% em peso de ácidos graxos, 

0,2% de água, e CO2 como cosolvente. Avaliação dos parâmetros temperatura (240 – 

280ºC), razão molar metanol /matéria-prima (10 – 50), pressão de CO2 (100 – 300 bar) 

e tempo (5 – 25 minutos) foi realizada e os dois primeiros tiveram maior influência na 

conversão da reação. O valor ótimo foi obtido a 271.1ºC, com razão de 33,8, pressão de 
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231 bar e tempo de 20,4 minutos com um rendimento de 95,3%. Os autores relatam 

sobre a redução da conversão devido à degradação no meio, fato relacionado à presença 

do cosolvente, que reduz as condições criticas da mistura e promove a reação ou quebra 

das cadeias carbônicas dos ésteres. Para a modelagem, a reação foi considerada apenas 

como a síntese direta dos triglicerídeos disponíveis em ésteres, sendo desconsiderado a 

esterificação dos ácidos graxos e as etapas de formação de diglicerídeos e 

monoglicerídeos. O modelo utilizado conseguiu um fator de correlação de 0,99 com os 

dados experimentais. 

Utilizando um lodo residual, SOTO e colaboradores (2013) estudaram seu 

potencial para a produção de ésteres etílicos em ambiente supercrítico. Foram avaliados 

a influência da temperatura (280 - 320° C), concentração de etanol (50-80% em peso), 

tempo de reação (20-50 min) e porcentagem inicial de água (2,4-51% em peso). Os 

melhores resultados foram a 280ºC e com menor quantidade de álcool, isto porque uma 

porcentagem maior de etanol reduz as condições críticas da mistura, favorecendo a 

degradação dos ésteres e também a ocorrência de reações paralelas com a cadeia 

carbônica em temperaturas elevadas. Além disso, foi observada a influência negativa da 

água no inicio da reação, que além de reduzir a conversão, torna a síntese mais lenta. 

Este fenômeno ocorre, pois a água presente no meio tende a deslocar o equilíbrio 

reacional favorecendo o consumo dos produtos. 

TSAI e colaboradores (2013) utilizando três matérias primas distintas (óleo 

refinado de girassol, resíduo de fritura e ácido oléico) avaliaram a influência da 

composição inicial na síntese de ésteres metílicos num reator contínuo. Os autores 

concluem que a maior porcentagem de ácidos graxos melhora o processo com a redução 

do tempo de conversão, fato observado pelas condições menores de temperatura 

utilizadas para a síntese com o ácido oléico quando comparado ao resíduo de fritura e ao 

óleo virgem. A tabela 3.3 apresenta as condições utilizadas com cada matéria prima e as 

conversões obtidas. Os resultados apontam as reações mais rápidas com os ácidos 

graxos puros, visto que as reações são diretas, diferente dos triglicerídeos, que precisam 

ser degradados em diglicerídeos e posteriormente em monoglicerídeos. 
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Tabela 3.3 - Condições de síntese apresentados por TSAI e colaboradores (2013). 

Condições Óleo girassol Óleo de fritura Ácido oléico 

Temperatura (ºC) 320 320 220 

Pressão (bar) 200 100 100 

Razão metanol/óleo 42 25 5 

Tempo (minutos) 40 4 33 

Conversão (%) 60 65 93 

Os dados dos óleos virgem e de fritura foram ajustados com um modelo 

reversível de terceira ordem, pois simula a esterificação dos triglicerídeos. Já para o 

ácido oléico, um modelo reversível de primeira ordem foi utilizado e em ambos os casos 

a modelagem apresentou resultados inferiores a 3%. 

MANUALE e colaboradores (2015) propuseram a síntese de óleo residual de 

frango num reator tubular contínuo, os autores justificam o procedimento experimental 

no fato da reação supercrítica em reatores batelada demandar um alto consumo de 

energia. Neste estudo a conversão aconteceu a 280ºC, com pressão de 110 bar em 1 

hora de reação e razão metanol/óleo igual a 20 e o rendimento foi próximo de 100%. 

Neste trabalho os autores apontam para as reações paralelas que ocorrem com os 

constituintes da esterificação em metanol supercrítico, mesmo para o valor alto da 

conversão apresentada, o que aponta para uma redução do rendimento em condições 

mais extremas. Os resultados apontam um valor menor de consumo de energia frente a 

outras metodologias que utilizaram batelada em meio supercrítico, no entanto, um 

estudo econômico, que daria um aspecto mais completo do procedimento, não foi 

apresentado.  

Assim como a utilização de catalisadores ácidos demandam reatores resistentes a 

corrosão e uma preocupação maior com os resíduos, que se tornam poluentes, a síntese 

em meio supercrítico também demanda reatores robustos, devido à alta demanda de 

energia para sua realização, além do mais existem as reações paralelas, como foi 

discutido anteriormente. 

Na Tabela 3.4, um resumo dos trabalhos em ambiente supercrítico que 

utilizaram fontes graxas é apresentado. Devido às características da mistura ácidos 

graxos/álcool, a avaliação do ambiente subcrítico utilizando síntese térmica mostra-se 

interessante para a síntese, pois evitarão todos os contratempos inerentes as 
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metodologias citadas no parágrafo anterior, assim, no próximo tópico serão 

apresentados os trabalhos que promovem a reação de matérias primas ácidas neste 

ambiente para produção de ésteres. 

As condições supercríticas apresentam obstáculos para sua comercialização, 

segundo CAO e colaboradores (2005). A elevada temperatura e pressão necessárias a 

síntese necessitam de reatores resistentes e seguros e degradam os ésteres. Além disso, 

as sínteses nessas condições remontam a custos financeiros altos, já que demandam além 

de reatores robustos necessários as altas condições de temperatura e pressão, existe um 

gasto energético alto necessário à promoção da reação. (CHO e colaboradores,  2013) Na 

Tabela 3.4 são apresentadas as condições e materiais utilizados em cada trabalho 

apresentado no tópico 3.2. 
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Tabela 3.4 – Resumo dos trabalhos com diferentes matérias primas em ambiente supercrítico apresentados na revisão.  

Autor T (ºC) P (bar) 
Razão molar 
Álcool/Óleo 

Matéria prima Tipo reator 
Tempo 
(min) 

Álcool 
Conv. 

Máx. (%) 

TOMIC e colab. (2015) 350 120 42 Óleo ácido de colza Batelada 15 Metanol 93,0 

YUJAROEN e colab. 
(2009) 

300 - 6 Destilado ácido de palma Batelada 30 Metanol 95,0 

ALENEZI e colab. 
(2010) 

250-320 100 7 Mistura de óleos Batelada 5 Metanol 90,0 

SHIN e colab. (2012) 335 200 45 Banha refinada Autoclave 15 Metanol 89,9 

GHOREISHI e MOEIN 
(2013) 

271,1 231 33,8 Resíduo de fritura Batelada 20,4 Metanol 95,3 

SOTO e colab. (2013) 280 - 1 Lodo residual Batelada 20-50 Etanol 55,0 

TSAI e colab. (2013) 220 100 5 Ácido oléico Batelada 33 Metanol 93,0 

MANUALE e colab. 
(2015) 

280 110 20 Óleo residual de frango Tubular 60 Metanol 100,0 
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Outro ponto a ser discutido em ambientes supercríticos são os ataques a cadeia 

carbônica dos ésteres, pois as altas condições de temperatura e pressão necessárias 

promovem principalmente o ataque às duplas ligações, levando à degradação, além de, 

acima de 280ºC, reações paralelas são favorecidas, reduzindo assim a eficiência de 

conversão do processo. (SHIN e colaboradores, 2011; MANUALE e colaboradores,  

2015) 

3.2.1 - Degradação de ésteres em ambiente supercrítico 

KUSDIANA e SAKA (2001) mencionam a redução da conversão de ésteres com 

relação à degradação dos ésteres insaturados em temperaturas a partir de 350ºC e 

saturados iniciando em 400ºC.  

No decorrer dos anos, alguns trabalhos avaliaram a influência da temperatura na 

degradação dos ésteres metílicos formados a partir de fontes oleaginosas. Alguns 

autores apresentam a degradação a partir de 300ºC para cadeias com duas ou mais 

duplas ligações. Em 350ºC para cadeias com uma dupla e 390ºC para saturados. Na 

Tabela 3.5 são apresentados os estudos e as respectivas análises de degradação 

avaliadas. 

Tabela 3.5 - Trabalhos sobre degradação dos ésteres metílicos 

Trabalho Temperatura de degradação e tipo de éster 

(KUSDIANA e 
SAKA,2001) 

Ésteres insaturados = 350ºC 
Ésteres saturados = 400ºC 

(LIU e colaboradores, 
2007) 

Ésteres com duas ou mais duplas ligações ≥ 300ºC 

(IMAHARA e 
colaboradores, 2008) 

Ésteres saturados = 350ºC 
Estearato de metila (C18:0) = 390ºC 

Oleato de metila (C18:1) = 350ºC 
Palmítico/Palmitato (C16:0) = 400ºC 

(SHIN e colaboradores, 
2011) 

Ácidos com duas ou mais duplas ligações ≥ 330ºC 

(NIZA e colaboradores, 
2013) 

Linoléico/linoleato (C18:2) = 330ºC 
Oléico/oleato (C18:1)  = 375ºC 
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VIEITEZ e colaboradores (2008) propuseram um método para avaliação da 

porcentagem de decomposição. Foi considerado o ácido palmítico, que dispõe de cadeia 

carbônica composta por 16 átomos e saturada, como não degradável nas condições dos 

experimentos. Este ácido fica caracterizado como um padrão, deste modo se algum 

ácido graxo fosse decomposto, a porcentagem de palmítico aumentaria. Assim, segundo 

os autores, a porcentagem de decomposição pode ser calculada pela relação de ácidos 

graxos/ácido palmítico inicial e final segundo a fórmula apresentada na Equação 3.1.  

      (3.1) 

Onde ∑Pi é a soma da composição mássica de todos ésteres de ácido graxo, P16:0 é a 

porcentagem mássica do éster palmítico (C16:0), os subscritos “A” e “D”, antes e depois 

do teste. 

QUESADA-MEDINA e OLIVARES-CARRILLO (2011) e posteriomente 

OLIVARES-CARRILLO e QUESADA-MEDINA (2012) analisaram a degradação dos 

ácidos graxos presentes no óleo de soja virgem na presença de etanol. Os testes foram 

realizados nas faixas de 250 – 350ºC, 120 – 430 bar, razão molar metanol/óleo igual a 

43:1 e tempos de 15 – 90 min. Os autores observaram que os ácidos graxos/ésteres com 

duas ou mais ligações duplas (linoléico/linoleato (C18:2) e linolênico/linolenato 

(C18:3)) degradaram abaixo de 300ºC. As cadeias saturadas ou contendo uma ligação 

não degradaram nas condições analisadas, o trabalho concluiu que cadeias menores e 

menos insaturadas são mais estáveis termicamente. 

ROMAN-FIGUEROA e colaboradores (2016) avaliaram a síntese e a 

degradação de ésteres com metanol num reator batelada. Os autores utilizaram óleo de 

rícino bruto, extraído a frio. Os testes ocorreram na faixa de 250-350ºC, 100 a 430 bar, 

em intervalos de 15 a 90 minutos e 43 de razão molar metanol/óleo, e além da 

conversão, a degradação térmica foi avaliada. O rendimento máximo de ésteres 

metílicos de ácidos graxos, 96,5%, foi obtido a 300ºC (210 bar) e 90 min. O grau 

máximo de decomposição térmica (80,9%) foi produzido a 350ºC (430 bar) e 90 

minutos. O rícinoleato de metila (C18:1), cuja cadeia de ácidos graxos era a mais 

abundante (88,09 mol%) em óleo de rícino, demonstrou-se muito instável em condições 

acima de 300º C. Isto ocorreu devido à presença da dupla ligação entre os carbonos 9 e 
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10 e também à hidroxila ligada ao carbono 12, que apresenta alta reatividade, 

favorecendo o ataque à cadeia. 

MARTÍNEZ e colaboradores (2017) avaliaram a síntese de ésteres metílicos 

com óleo de tabaco, substância não utilizada para consumo. O trabalho é similar ao 

apresentado no parágrafo anterior, com a razão molar metanol/óleo igual a 43, num 

intervalo de 15 a 90 minutos e temperaturas de 250 a 350ºC. Os melhores resultados 

(92,8% de ésteres) foram obtidos a 300ºC e 90 minutos. A composição do óleo estudado 

aponta uma maior quantidade dos ácidos oléico (C18:1) e linoléico (C18:2). Os dados 

apontam para a degradação dos ésteres correspondentes a 325ºC com 60 minutos de 

reação e 350ºC, com 30 minutos, sendo maior a redução do linoleato de metila, que 

apresenta uma cadeia mais reativa. Outro ponto apresentado pelos autores é a 

degradação do glicerol formado com o subproduto e sua incorporação à composição do 

biodiesel, fazendo com que o mesmo ficasse fora da especificação Europeia. 

 Devido a alta reatividade da cadeia carbônica quando dispõe de grupos 

funcionais reativos ou ligações duplas, uma avaliação de trabalhos da literatura que 

abordaram as reações com ésteres em detrimento da esterificação deve também ser 

realizado. 

3.2.2 - Reações paralelas em temperaturas supercríticas 

A síntese de ésteres em meio supercrítico, mesmo que represente a dispensa da 

etapa de lavagem do processo, devido à ausência de catalisador, a reação demanda uma 

quantidade alta de energia, tornando o meio vulnerável a outras reações, o que reduz a 

eficiência do processo.  

Os constituintes da síntese que em condições supercríticas poderão participar de 

eventos paralelos e consequentemente reduzirem a eficiência da esterificação, são os 

ácidos graxos e os ésteres. Estes participam de reações que são favorecidas quando a 

temperatura reacional atinge 280ºC.  Os ácidos podem sofrer isomerização através das 

ligações duplas (SHIN e colaboradores, 2011) e as cadeias saturadas podem sofrer 

craqueamento térmico, formando assim ésteres de cadeias menores (C2-C5) que não são 

interessantes para combustíveis. (IMAHARA e colaboradores, 2008; MARULANDA e 

colaboradores, 2010) 
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Algumas reações que podem acontecer com os ésteres são a sua oligomerização 

e polimerização (DANTAS e colaboradores, 2007) e também sua dimerização linear 

(PATRIKIOS e PATSALIS, 2003). Além disso, existe a possibilidade de ataque às 

duplas ligações das cadeias, formando ésteres saturados e insaturados com cadeias 

variando de C8-C14. (VIEITEZ e colaboradores,  2011; MANUALE e colaboradores, 

2015) 

A revisão apontou uma série de fatores que podem reduzir a eficiência da síntese 

de ésteres em ambiente supercrítico. Diferente dos triglicerídeos que necessitam destas 

condições para garantir uma única fase e a miscibilidade dos reagentes, os ácidos graxos 

são miscíveis nos álcoois (etanol e metanol), o que torna necessário também uma 

revisão de trabalhos que sintetizaram ésteres em condições abaixo das críticas 

(subcríticas). 

3.3 - Síntese de ésteres com síntese térmica em ambiente subcrítico  

No que diz respeito a meio reacional, os ácidos graxos livres são solúveis em 

etanol e metanol, diferentemente dos triglicerídeos. Deste modo, não há necessidade de 

condições elevadas para a mistura dos reagentes, como é o caso dos óleos refinados. 

(VIEITEZ e colaboradores, 2010; GLISIC e ORLOVIC,2012; ROMAN-FIGUEROA e 

colaboradores, 2016) 

YUJAROEN e colaboradores (2009) relataram que a influencia da água na 

síntese de ésteres reduz a conversão, devido ao deslocamento do equilíbrio favorecendo 

o consumo dos produtos. No entanto para o destilado desodorizado utilizado neste 

trabalho não existe essa preocupação, pois o mesmo apresenta um conteúdo baixo de 

água (0,1%) que não afeta o rendimento experimental.  

CHO e colaboradores (2012) estudaram a esterificação com catalise térmica em 

ambiente subcrítico (230 - 290ºC; 5 a 12 bar) do destilado ácido de palma utilizando um 

reator semi-batelada. A conversão não apresentou dependência da temperatura, e em 

180 minutos todas apresentaram valores próximos a 100%. Em relação à pressão, a 

velocidade reacional é mais rápida com valores maiores desta propriedade, pois os 

componentes tendem a ficar na fase líquida, que por consequência favorecem a reação. 

Um modelo reversível de primeira ordem foi usado na modelagem cinética e a energia 

de ativação foi calculada (17,74KJ/mol).  
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Dando sequência a este trabalho, no ano seguinte, CHO e colaboradores (2013) 

apresentaram uma avaliação técnico-econômica do procedimento proposto e também 

um estudo de sensibilidade. Os dados experimentais foram simulados no software 

ASPEN PLUS e os resultados gerados sobre os balanços de massa e energia consumidos 

no processo. Os autores afirmam que 66% do custo de produção são dependentes do 

preço da matéria prima utilizada, para a fonte avaliada. Os resultados apontam para a 

viabilidade do processo mesmo com o preço oscilatório da matéria prima sem a 

necessidade de subsídio. Esta matéria prima dispõe de composição similar à avaliada no 

presente trabalho, pois devido ao processo de refino do óleo de palma, quantidades 

significantes são geradas nas refinadoras, tornando a logística possível e acessível. 

GO e colaboradores (2014), num reator batelada, estudaram a síntese de ácidos 

graxos puros (palmítico (C16:0) e oleico(C18:1)) com metanol. Os reagentes eram 

misturados e aquecidos até as temperaturas de síntese. Esta metodologia demanda 

atenção, pois durante o aquecimento e o resfriamento ocorre esterificação da matéria 

prima também, neste caso os valores das conversões ficam prejudicados. O ideal é o 

aquecimento dos reagentes separadamente e a mistura na temperatura de reação. Ao fim 

da síntese, o processo de resfriamento deve ser o mais rápido possível. O trabalho 

reporta maiores conversões (90%) a 205ºC em 90 minutos de reação com razão molar 

metanol/ácido oléico de 2. A pressão foi mantida a 28 bar, o que garante todo sistema 

reacional na fase líquida. 

Utilizando lodo ativado, uma matéria prima orgânica proveniente do tratamento 

de esgoto, (TRAN-NGUYEN e colaboradores, 2015) estudaram seu potencial como 

matéria prima. As condições de 250ºC, 25 bar, 90 minutos e razão metanol/lodo igual a 

5mL/g possibilitaram uma conversão de 66% em ésteres metílicos. Os resultados são 

comparados com de outros trabalhos e apesar de apresentar o menor rendimento, a 

metodologia dispôs de tempos menores. Não houve nenhuma modelagem ou estudo 

técnico econômico para avaliação dos resultados. 

SALES e colaboradores (2016) sintetizaram ésteres etílicos em ambiente 

subcrítico utilizando três fontes distintas num reator batelada. O estudo utilizou duas 

matérias primas com baixas quantidades de ácido graxo livres, soja (0.3%) e palma 

(5,0%), e uma terceira com uma quantidade maior, gordura animal (35,0%) e não 

realizou modelagem ou avaliação técnica econômica. O fato a ser observado é a 
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conversão com os óleos, pois uma fonte rica em triglicerídeos demandaria um 

catalisador básico ou ambiente supercrítico para gerar ésteres já que o meio subcrítico 

manteria duas fases líquidas (óleo/etanol) e a mistura entre os reagentes seria 

dificultada. No entanto os resultados indicam que em 2 horas de reação, 240 °C, com 

pressões variando de 20 a 45 bar, as conversões obtidas foram: soja (84,0%), palma 

(98,5%) e máxima com a gordura (100,0%). Isto comprova que fontes mais ácidas têm 

maior facilidade de conversão devido a maior miscibilidade.  

VISIOLI e colaboradores (2016) utilizaram um reator tubular para sintetizar 

ésteres etílicos a partir de destilado desodorizado de óleo de soja. O material dispunha 

de 43,5% em peso de ácidos graxos em sua composição. Os resultados apontam uma 

conversão máxima de 87,03% a 275ºC, 200 bar, 20 minutos e razão molar 

etanol/destilado igual a 7. O excesso de álcool e temperaturas superiores a 325ºC 

reduzem a conversão, isto porque o meio tende ao supercrítico, onde ocorre às reações 

paralelas e degradação dos ésteres. Foi testada também a remoção da água durante o 

experimento, isto aumentou a conversão, pois favorece a formação dos produtos. 

LIU e colaboradores (2017) mesclaram o ambiente subcrítico com catalisadores 

ácido (H2SO4) e básico (C2H5ONa) para esterificação contínua de óleo de milho com 

etanol. Neste caso, o objetivo é acelerar a reação de síntese neste ambiente utilizando 

uma matéria prima rica em triglicerídeos. Os resultados apontam conversões mais 

rápidas para o catalisador básico (95% em 5 minutos) a 225ºC e pressão de 100 bar. 

Com ácido sulfúrico nas mesmas condições, uma conversão similar só foi obtida com 

30 minutos de reação. Outro ponto importante do trabalho é a avaliação da pressão. Os 

autores apontam pouca diferença na conversão para 80 e 200 bar, apontando que este 

parâmetro não precisa ser tão alto. Modelos de primeira ordem foram usados para 

simular a síntese em três etapas, e os parâmetros foram estimados assim como a energia 

de ativação para cada etapa reacional. Uma avaliação econômica deste trabalho seria 

importante, pois a metodologia apresentada demonstra potencial, com a síntese 

convencional ocorrendo em condições ambientes, o que é energicamente favorável. 

Na Tabela 3.6 é apresentado um resumo dos trabalhos discutido nos tópicos 

3.2.1 e 3.3. 
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Tabela 3.6 – Resumo dos trabalhos com diferentes matérias primas em ambiente não supercrítico apresentados na revisão.  

Autor T (ºC) P (bar) 
Razão molar 
Álcool/Óleo 

MP Tipo reator Tempo (min) Álcool 
Conv. 

Máx. (%) 

MEDINA e 
CARRILLO (2011); 

CARRILLO e 
MEDINA (2012) 

250-350 120-430 43 Óleo de soja Batelada 15-90 Etanol 99,0 

ROMAN-
FIGUEROA e colab. 

(2016) 
300 210 43 Óleo de rícino Batelada 90 Metanol 96,5 

MARTÍNEZ e 
colab. (2017) 

300 - 43 Óleo de tabaco Batelada 90 Metanol 92,8 

CHO e colab. (2012) 230-290 5-12 2.4g/min DAP Semi-Batelada 180 - 100,0 

GO e colab. (2014) 205 28 2 
Ácido palmítico e 

oleico 
Batelada 90 Metanol 90 

NGUYEN e colab. 
(2015) 

250 25 5 Lodo ativado Batelada 90 Metanol 66 

SALES e colab. 
(2016) 

240 20-45 2,6 Gordura animal Batelada 120 Etanol 100 

VISIOLI e colab. 
(2016) 

275 200 7 DDOS Tubular 20 Etanol 87,0 

LIU e colab. (2017) 225 100 18 Óleo de milho Batelada 5 Etanol 95 
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3.4 - Cinética de esterificação 

O estudo da cinética de esterificação tem por objetivo entender a influência de 

parâmetros de interesse na concentração de reagentes e produtos, e por consequência na 

conversão da reação. No presente trabalho a modelagem cinética, avaliada em cada 

temperatura e razão molar DDOS/álcool estudado, tem como objetivo entender como os 

parâmetros influenciam a esterificação no tempo e também confirmar o instante onde o 

meio reacional atinge o equilíbrio químico, podendo assim garantir o término da reação 

e avaliar a máxima conversão obtida. 

O processo produtivo para síntese de ésteres visando à produção de biodiesel é 

composta em quase totalidade pela transesterificação de óleos vegetais em ambiente 

alcalino, deste modo, a literatura apresenta um grande número de estudos sobre a 

cinética referente a este procedimento. Além disso, alguns trabalhos avaliaram a não 

utilização de catalisadores, sendo que nestes casos, os meios reacionais precisam estar 

supercríticos para promover a mistura entre os reagentes. Para essa reação pode-se 

considerar o meio totalmente homogêneo e levar em conta apenas um ou dois modelos 

para a reação. A mais simples, considera que o meio dispõe apenas das taxas de 

formação do produto final em relação ao reagente limitante e ao catalisador, 

desconsiderando a formação de compostos intermediários, avaliando a presença de 

triglicerídeos, diglicerídeos e monoglicerídeos, como uma só espécie. (REYERO e 

colaboradores, 2014) 

 Para sistemas que envolvem a esterificação de ácidos graxos não existe a 

necessidade de aproximações, pois a reação é direta e com razões molares unitárias para 

os reagentes. A reação que representa a síntese alcoólica de ésteres a partir de ácidos 

graxos, em termos de mecanismo, é apresentada na Equação 3.2: 

        (3.2) 

Onde AG representa o ácido graxo em questão, AlOH, o álcool, EAAG os 

ésteres etílicos de ácidos graxos e H2O a água formada na reação. 

PINNARATT e SAVAGE (2010) avaliaram a síntese livre de catalisador do ácido 

oléico com etanol em ambiente supercrítico, com maiores rendimentos de 82% a 290ºC 

e razão molar etanol/ácido de 35 num tempo de 50 minutos. Ambientes subcríticos 
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também foram avaliados. Estes apresentaram melhores resultados a 200ºC com razão 

molar de 7, tempo de 300 minutos e conversão de 90%. Os resultados foram 

correlacionados com um modelo de primeira ordem. A correlação dos valores teóricos 

obtidos para a fase supercrítica e subcrítica (fase líquida) com o experimental 

apresentou baixos desvios, porém a modelagem dos sistemas que apresentavam duas 

fases (líquido-vapor) não foi satisfatória, fato esperado, pois os modelos cinéticos 

utilizados não conseguiram predizer as reações nestas condições.   

PAIVA e colaboradores (2014) avaliaram a esterificação de ácido láurico. Os 

autores propuseram modelos cinéticos para tal reação, tanto utilizando laureato de zinco 

como catalisador, quanto para o caso de síntese térmica, ou seja, na ausência de 

catalisadores. 

Um modelo que se aplica a esta reação leva em conta a reação reversa, 

considerando esta e a reação direta como reações de segunda ordem, de maneira que a 

taxa molar de consumo de ácido graxo pode ser descrita pela Equação 3.3. 

     (3.3) 

Onde rAG é a taxa de consumo dos ácidos graxos, N é o numero de moles referente a 

cada constituinte da síntese e k as constante da taxa cinética.  

A modelagem da alcoólise de fontes vegetais encontrada na literatura apresenta 

uma generalização da cinética. Os trabalhos consideram a taxa de reação, seja para a 

síntese com catalisadores, utilizando óleos vegetais em ambiente supercrítico ou fontes 

de matéria prima graxas, numa composição pseudo-homogênea, e com modelo 

irreversível e de primeira ordem. Deste modo dados de concentração da matéria prima 

no tempo são suficientes para a modelagem pretendida (Equação 3.4). 

        (3.4) 

Onde -róleo representa a taxa de reação em relação ao óleo (mol.L-1.min-1), t é o 

tempo (min), Cóleo é a concentração molar de óleo (mol.L-1) e k é o parâmetros do 

modelo a ser ajustado.  



Capítulo 3 – Revisão bibliográfica 
 

75 
 

Os dados de conversão no tempo são utilizados para definir o momento onde o 

equilíbrio químico é atingido, ou seja, onde não existe mais síntese de ésteres. Esta 

informação é importante para a modelagem termodinâmica, pois neste momento o 

sistema encontra-se em equilíbrio de fases. 

A influência do tipo de álcool na síntese com cinco diferentes óleos foi estudada 

por LIKOZAR e LEVEC (2014). Os autores realizaram medidas experimentais com 

razões de 6:1 (álcool/óleo), 40, 50 e 60ºC, pressão ambiente e 0,8% em peso de 

catalisador. A modelagem foi realizada com modelos reversíveis de primeira ordem, e 

os parâmetros cinéticos, assim como a energia de ativação, foram estimados para cada 

sistema estudado. Os resultados gráficos apontam para uma boa correlação entre os 

dados modelados e experimentais, no entanto os desvios numéricos não foram 

apresentados. 

NEUMANN e colaboradores (2016), utilizando o mesmo sistema testado por 

PINNARAT e SAVAGE (2010), avaliaram á catalise homogênea (H2SO4) e 

heterogênea, com uma resina de troca iônica, num reator batelada. Os melhores 

resultados com o catalisador homogêneo foram obtidos a 74ºC, 1,5% de ácido sulfúrico 

em peso e razão etanol/ácido oléico igual a 3, representando uma conversão de 90%. A 

conversão em meio heterogêneo apresentou uma conversão máxima de 19%, 

explicitando a não adequação do procedimento à síntese de ésteres. Em relação à 

modelagem, o trabalho mediu conversões no intervalo de 0 a 240 minutos e utilizou um 

modelo de segunda ordem em função da concentração dos reagentes e produtos. Os 

resultados apontam uma boa correlação, porém os valores dos desvios não foram 

informados, e a modelagem para a síntese heterogênea não foi realizada.  

A revisão apresentada no presente trabalho aponta para a possibilidade da 

utilização de procedimento que fazem uso de catalisadores e também para a conversão 

de fontes residuais em ésteres. Outro ponto importante é a não necessidade de ambientes 

supercríticos, pois ácidos graxos são solúveis em metanol e etanol, diferente dos 

triglicerídeos.  

Deste modo o estudo do potencial de uma fonte residual, como o DDOS, que 

dispõe de uma logística de obtenção possível, será realizado. Neste caso este rejeito será 

submetido a testes com ácido sulfúrico e em meios sub e supercríticos, livres de 
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catalisador, para avaliar a conversão deste em ésteres com metanol e etanol. Além disso, 

o estudo cinético será realizado para obtenção de parâmetros e do tempo ótimo para 

conversão. Por fim, a modelagem termodinâmica permitirá o desenvolvimento de 

modelos que possibilitem a simulação do equilíbrio estudado.   

3.5 - Equilíbrio de fases de sistemas correlatos 

Como mencionado anteriormente, existe a necessidade do entendimento do 

comportamento da mistura dos componentes envolvidos na esterificação de ácidos 

graxos, pois assim será mais fácil interpretar os resultados obtidos e avaliar a influência 

de parâmetros, como temperatura e pressão, nas sínteses realizadas.  

3.5.1 - Equilíbrio de sistemas envolvendo componentes do destilado desodorizado, 

ésteres graxos, metanol e etanol 

Uma revisão bibliográfica sobre trabalhos que utilizassem destilados 

desodorizados, ácidos graxos (oléico, linoléico e palmítico), ésteres metílicos e etílicos 

correspondentes, metanol, etanol e água foi realizada. Como resultado pode ser 

adiantado que a literatura não reporta muitos processos que envolvam a extração de 

ácidos graxos de fontes residuais.  

MARTINS e colaboradores (2006) investigaram a separação dos ácidos graxos 

livres do destilado desodorizado de óleo de soja através da destilação molecular. O 

objetivo central dos autores era maximizar a obtenção de tocoferóis, deste modo a 

extração dos tocoferóis aumentava o rendimento de separação. Os melhores resultados 

de extração apontam uma recuperação de 96,2% de ácidos graxos dos 57,8% 

constituintes da carga e 81,2% de tocoferóis dos 9,0% iniciais. Esses valores são obtidos 

a 160ºC e 10,4 g.min-1 de alimentação na coluna. O trabalho não apresenta modelagem 

e avaliação econômica. 

BRUNNER e MACHADO (2012) avaliaram o equilíbrio de fases para a mistura 

de ácidos graxos de palma e dióxido de carbono a 60, 80 e 100ºC na faixa de pressão de 

200 – 290 bar. Com esses dados os autores avaliaram a extração dos ácidos graxos da 

borra de palma com CO2 nas condições de 260 – 290 bar e 100ºC. O trabalho apresenta 

a recuperação dos ácidos palmítico, oléico, linoléico e também a possibilidade de 

separar o esqualeno na mesma coluna. O equipamento utilizado foi uma coluna 
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extrativa, o que permite a separação dos ácidos graxos individualmente, porém, assim 

como no trabalho anterior a modelagem termodinâmica e o custo do processo não foram 

apresentados.  

FRÉ e colaboradores (2013) buscaram a extração dos ácidos graxos do DDOS 

para produção de biodiesel. O estudo foi realizado em batelada e utilizando ácido 

sulfúrico como solvente. As melhores condições experimentais apresentaram eficiência 

de 69,14% de extração para os ácidos graxos. Além disso, o produto final apresentou 

2,1% de emulsão oleosa que, segundo os autores, dispõem de um alto poder calorífico e 

68,1% de água ácida, uma mistura de ácido sulfúrico e os demais constituintes do 

DDOS. As condições ótimas de operação foram a 78ºC e razão molar H2SO4/DDOS de 

0,84. Este trabalho é o de menos complexidade tecnológica, porém o tratamento da água 

ácida não foi citado pelos autores e a presença de ácido sulfúrico em sua composição 

requer cuidado em sua utilização ou tratamento.  

ROCHA e colaboradores (2014) deixaram claro que separar os ácidos graxos do 

DDOS é muito complicado, porém é crucial para a extração de tocoferóis e esqualeno. 

Deste modo, utilizando o destilado desodorizado do azeite, os autores propuseram a 

neutralização dos ácidos graxos através da formação de carboxilatos e a posterior 

extração de tocoferóis e esqualeno com dióxido de carbono supercrítico visto que os 

carboxilatos são insolúveis neste solvente. A extração foi realizada a 40ºC e 150 bar. No 

trabalho o objetivo foi obter esqualenos e os autores apresentam eficiência de 97% para 

o procedimento, porém a recuperação dos ácidos graxos do carboxilato e modelagem 

termodinâmica não são citadas pelos autores. 

SERRES e colaboradores (2015) apresentaram dados de equilíbrio líquido-

líquido de sistemas envolvidos na produção de biodiesel através de DDOS. Os sistemas 

estudados foram de etanol + ácidos graxos + água e etanol + ésteres de ácidos graxos + 

água. Os dados foram medidos a 30 e 50ºC, a temperatura não teve influência 

significativa na solubilidade dos componentes com ácidos graxos, porém afetou 

diretamente o sistema com ésteres. Os dados mostram que o aumento de etanol nas 

fases aumenta a solubilidade da água nas fases rica em ácidos graxos e ésteres. O 

equilíbrio foi modelado de forma satisfatória utilizando UNIQUAC e NRTL, 

considerando a não idealidade das misturas. 
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3.6 - Considerações finais 

Como discutido nos capítulos 2 e 3, o destilado desodorizado de óleo de soja 

(DDOS), vulgarmente chamado como “borra” dispõe da vantagem logística para sua 

utilização, diferente dos óleos de fritura, além disso, sua composição rica em ácidos 

graxos (~80%) representa uma fonte potencial à esterificação sem precisar de meios 

supercríticos, que demandam altos custos. 

A utilização de catalisadores ácidos e temperaturas elevadas devem ser avaliadas 

para a síntese de ésteres através do DDOS, visto que o primeiro representa, a princípio, 

um tempo menor para a conversão quando comparado à síntese térmica. No entanto a 

primeira demanda uma etapa de lavagem para retirada do catalisador, o que não 

acontece no segundo processo.  

A síntese com DDOS através de síntese livre de catalisadores pode ser executada 

em ambiente sub e supercrítico, sendo que o segundo, mesmo necessitando de altos 

valores de energia por estar em uma única fase, demandará tempos menores para a 

formação dos ésteres. Outro ponto de discussão é a utilização do álcool. No presente 

trabalho etanol e metanol serão testados para avaliação da sua influência na reação. 

A modelagem cinética dos dados será realizada para validação de modelos e 

também para confirmação da obtenção do equilíbrio químico e de fases, e a modelagem 

termodinâmica será realizada utilizando equações de estado cúbicas. O algoritmo 

proposto no presente trabalho irá simular os equilíbrios de fase e químico 

simultaneamente, de modo a calcular a composição de fases final levando em 

consideração a reação na fase líquida, e a simulação serão precedidas da estimação dos 

parâmetros binários dos constituintes da reação.  

3.7 – Objetivos específicos  

Com base na revisão bibliográfica, entende-se que a tese deva seguir as seguintes 

ações: 

 Determinar a composição da matéria prima utilizada (DDOS); 

 Síntese de ésteres com DDOS livre de catalisadores em ambiente supercrítico e 

subcrítico com etanol e metanol; 
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 Síntese de ésteres através de rota catalítica ácida, devido à ausência na literatura, 

para avaliar o potencial da matéria prima e comparar com a síntese sem catalisadores; 

 Obtenção de dados de conversão no tempo, de modo a estudar o comportamento 

cinético da reação de esterificação;  

 Desenvolvimento de um novo reator que permita a mistura dos reagentes na 

isoterma estudada e resfriamento instantâneo; 

 Modelagem dos resultados para estimação de parâmetros cinéticos; 

 Estimação de parâmetros binários de modelos termodinâmicos para simulação 

da síntese; 

 Desenvolvimento de algoritmo com modelo termodinâmico que possibilite a 

simulação do equilíbrio de fases, químico e rendimento da reação. 

A modelagem, o algoritmo completo e os dados utilizados para a estimação serão 

discutidos no Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4 
Materiais e métodos 

4.1 - Caracterização do Destilado Desodorizado de Óleo de Soja 

O destilado da desodorização do óleo de soja foi cedido pela empresa COMIGO 

S.A. A ficha de informação de produtos químicos referente ao produto que foi cedido se 

encontra no ANEXO I. Os resultados fornecidos apontam um teor mínimo de ácidos 

graxos livres igual a 80%, esteróis de 12%, tocoferóis de 7% e outros elementos 

totalizando 3%. A matéria prima cedida foi armazenada em recipientes de 5 litros e 

estocada em local seco e ao abrigo do sol.  

Os fornecedores e a pureza dos reagentes químicos utilizados na tese são 

apresentados na Tabela 4.1. Todos os reagentes foram utilizados sem purificação, 

tratamento ou mistura adicional. 

Tabela 4.1 - Reagentes, fornecedores e pureza dos reagentes utilizados na tese. 

Reagentes Fornecedor 
Pureza 

(fração mássica) 

Etanol Vetec Química Fina > 99.8 

Metanol Vetec Química Fina > 99.9 

H2SO4 Sigma Aldrich > 98.0 

4.1.1 - Análise de ácidos graxos livres 

A porcentagem de ácidos graxos livres foi determinada em triplicata referente a 

alíquotas retiradas do topo, meio e fundo dos frascos após intensa agitação. As medidas 

foram realizadas segundo o método AOCS Ca 5-40 (AOCS, 2004) e as composições 

médias das amostras utilizadas são apresentadas na Tabela 4.2. 

O teor de água presente nas amostras foi quantificado por um titulador Karl 

Fischer METROHM (851 Titrando) e todas as amostras apontaram um teor máximo de 

0,1098 ± 0,0001 g/100g DDOS. 
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Tabela 4.2 - Percentual de ácidos graxos obtidos via titulação. 

Amostra g/100g DDOS. 

1 90,34 ± 2,26 

2 84,52 ± 1,55 

3 82,94 ± 2,05 

4 86,47 ± 1,97 

5 81,36 ± 1,84 

6 87,49 ± 1,35 
 

4.1.2 - Análise da composição por cromatografia 

Devido à ausência de uma metodologia, que defina as condições ideais para a 

esterificação de ácidos graxos presentes em resíduos ácidos, optou-se por extrapolar as 

condições onde a conversão foi máxima no presente trabalho. Neste caso, utilizando um 

excesso molar de metanol 10 vezes maior que o DDOS, a temperatura de 100ºC e 3% m/m 

de catalisador (H2SO4), as amostras foram sintetizadas por 2 horas. Após a lavagem para 

retirada dos resíduos, e destilação para recuperação do metanol, as amostras foram 

enviadas para análise no cromatógrafo gasoso. 

A análise de ácidos graxos por cromatografia demanda sua derivatização, formação 

de ésteres de ácidos graxos, pois estas funções são mais voláteis e apresentam boas 

propriedades cromatográficas. (EDER, 1995) O procedimento foi realizado no LABAQ 

(Laboratório de Análises Químicas/GIPQ) seguindo a norma Europeia (EN 14103). Não 

foi necessário gerar curvas de calibração, pois o objetivo foi determinar a porcentagem 

em ésteres totais gerados em cada síntese.   

Para a determinação dos ésteres de ácidos graxos empregou-se um cromatógrafo 

de fase gasosa Agilent – Modelo GC 7890A acoplado a um espectrômetro de massas 

(MS). A coluna utilizada foi a DB-WAX, 30 m x 0,25 mm ID x 0,25 µm da Agilent 

Technologies. A temperatura do injetor foi fixada em 250°C, e o hélio foi usado como 

gás de arraste com um fluxo de 1mL/min. A razão de split foi de 1:100, e o volume de 

injeção foi de 1 µl. A temperatura da coluna inicialmente foi mantida a 60°C por 2 min, 

em seguida, aquecida numa taxa de 10 °C/min até 200 °C, aquecendo-se novamente a 

uma taxa de 5 °C/min até 240 °C permanecendo nessas condições por 7 min. 
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Os resultados da composição média da cromatografia para as amostras de DDOS 

analisadas são apresentadas na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 - Porcentagem de ésteres obtidos via cromatografia gasosa. 

Amostra g/100g DDOS. 

1 79,88 ± 2,26 

2 78,48 ± 1,55 

3 77,88 ± 2,05 

4 76,67 ± 1,77 

5 74,06 ± 1,04 

6 80,34 ± 2,11 

Os resultados apontam uma maior quantidade de ácidos graxos na análise via 

titulação (AOCS Ca 5-40) frente aos valores obtidos via cromatografia. Isto ocorre 

devido à presença de ésteres de cadeia inferior a 14 carbonos, que não podem ser 

detectados pelo método cromatográfico. Para combustíveis é interessante apenas o uso 

de cadeias carbônicas grandes (≥ 14 carbonos), pois as cadeias menores reduzem a 

estabilidade oxidativa do produto gerado. (RAMOS e colaboradores, 2009) 

As análises de tocoferóis e esteróis foram realizadas no Laboratório de 

Combustíveis e derivado de Petróleo localizado no LABCOM/UFRJ de acordo com o 

método desenvolvido por ANDRADE (2011). A composição foi determinada utilizando 

uma coluna Thermo Scientific Acclaim TM de 250 mm de comprimento por 4,6 mm de 

diâmetro interno, com fase octadecilsilano (C-18) de 5μm de tamanho de partícula com 

120 Å de diâmetro de poro. A fase móvel foi composta por metanol e uma mistura de 2-

propanol:n-hexano (5:4, v/v). As análises foram realizadas a 40 °C (temperatura do 

forno) com vazão de 1mL/min e detecção UV a 205 nm. O equipamento empregado foi 

da Thermo Scientific (Waltham, Massachusetts, EUA), modelo Ultimate 3000, 

composta por uma bomba quaternária modelo LPG-3400 SD, um detector por varredura 

de espectro à ultravioleta (modelo DAD-3000) e um injetor automático modelo WPS-

3000 SL com alça de amostragem de 250 μL. 

4.1.3 - Preparo das amostras para a síntese de ésteres 

Para a determinação da conversão dos ácidos graxos em ésteres, amostras de 

aproximadamente 16, 85 e 90 mL foram preparadas misturando-se quantidades 



Capítulo 4 – Materiais e métodos 

83 
 

previamente conhecidas das substâncias puras. As réplicas e dados cinéticos foram 

pesados com diferença de 1%. Para os demais testes que continham a mesma 

composição, a diferença não ultrapassou 5%. As equações para os cálculos da fração 

mássica e da fração molar utilizados no presente trabalho são apresentados na Equação 

4.1 e 4.2. 

          (4.1) 

          (4.2) 

Sendo mi e mj as massas, PMi e PMj as massas moleculares, wi a fração mássica 

e xi a fração molar dos componentes envolvidos na mistura  

Para quantificar a quantidade de cada composto puro, foi utilizada uma balança 

analítica (Shimadzu AUW120) com precisão de ± 0,0001 g. Os experimentos de síntese 

foram realizados em duplicata, caso os resultados apresentassem desvio de 10%, um 

terceiro ensaio era realizado e a média dos dois dados com menores desvios eram 

considerados. 

4.2 - Esterificação de DDOS sem catalisadores 

4.2.1 - Reator batelada (Büchiglasuster) 

O reator utilizado para as sínteses iniciais foi da marca Büchiglasuster, Limbo 

(li2), de aço inox 316L (CrNiMoTi) com capacidade de 100 mL, sem abertura inferior, 

que opera em regime de batelada. As temperatura e pressão máximas permitidas são de 

350 ºC e 350 bar, respectivamente. O reator possui ainda os seguintes itens: agitador 

magnético com velocidade ajustável de 100-3000 RPM, aquecedor elétrico com 

serpentina integrada para resfriamento (2000 Watt), manômetro 0-400 bar, transdutor de 

pressão 0 - 400 bar e disco de ruptura (350 bar). O aquecedor elétrico e a serpentina 

para resfriamento constituem a camisa do reator em que o isolamento térmico serve 

como proteção pessoal também. 

O controlador de temperatura utilizado é do tipo Proporcional-Integral-

Derivativo (PID) cascata programável. A fabricação do reator é feita pela 

Büchiglasuster. O controlador apresenta dois painéis de controle, um superior, onde são 
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indicadas a temperatura da camisa e a temperatura do reator e um inferior, onde se 

encontra a indicação de pressão e a rotação do agitador magnético.  

A vista frontal do reator e dos painéis de controle de temperatura e pressão, 

juntamente com o controlador de temperatura da camisa, é apresentada na Figura 4.1. 

Figura 4.1 - Reator de esterificação supercrítica e subcrítica do DDOS 

Reator 
encamisado

Painéis de 
controle

 

O equipamento dispõe de um sistema de resfriamento, onde se encontra um 

banho ultratermostático, de Marca QUIMIS®, que utiliza uma solução diluída de etanol 

em água. Na Figura 4.2 é apresentada uma imagem do banho QUIMIS®. Uma bomba 

portátil, de marca Wilo, modelo PB-088JA, para permitir a circulação forçada do fluido 

de resfriamento, conexões metálicas e tubulações de silicone são utilizadas. Este sistema 

encontra-se interligado ao controle de temperatura do reator durante todo o período da 

reação.  

A temperatura mínima da solução refrigerante pode atingir -5 ºC. A bomba 

portátil só é ligada para prover o resfriamento quando o reator opera em temperaturas 

acima de 100 ºC. O fluxo de resfriamento é controlado por uma válvula solenóide, 

marca Jefferson, modelo 2026BA222, e se encontra na tubulação que alimenta a camisa 

do reator. 

Os procedimentos para ajuste dos parâmetros foram previamente testados com 

base na sintonia do controlador PID. Os parâmetros ajustáveis apresentados são: ganho 
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proporcional (xp), constante de tempo integral (tn) e constante de tempo derivativo (tv) 

e estão disponíveis na Tabela 4.4. 

Figura 4.2 - Banho termostático e controladores utilizados na síntese supercrítica e 

subcrítica de ésteres com DDOS. 

Banho 
Termostático

Painéis de 
Controle

 

Tabela 4.4 - Parâmetros ajustáveis do controlador PID 

Temperatura (ºC) xp tn(s) tv(s) 

< 200 5 25 10 

> 200 5 100 12 

Em uma reação em batelada, o volume da mistura que ocupa o reator influencia 

na pressão a ser atingida na temperatura estudada. Nos experimentos optou-se por uma 

ocupação de 85% do volume do reator cujo volume máximo é de 100 mL. Este é o 

limite de segurança de modo a evitar que os reagentes vazem enquanto se fecha o 

sistema de reação, pois no fechamento é necessário contabilizar o volume ocupado pelo 

agitador e transdutores de pressão e temperatura. O preenchimento máximo buscou 

manter a reação na fase líquida, uma vez que ocorre nesta fase, e também, para permitir 

a máxima pressão possível, dificultando ao máximo o deslocamento dos reagentes para 

a fase gasosa. Houve uma diferença média de aproximadamente de 97ºC para 120 ºC 

entre a temperatura do reator e da camisa, quando a temperatura desejada era atingida. 

Nas condições escolhidas para a realização dos experimentos, o tempo médio 

gasto para atingir as condições pretendidas na síntese foi de 59 minutos. A partir da 



Capítulo 4 – Materiais e métodos 

86 
 

estabilização do sistema, a temperatura do reator e a pressão eram registradas a cada 2 

minutos para determinar a média aritmética e obter pressão e temperatura 

correspondente ao tempo investigado. O procedimento operacional que inclui o 

carregamento do reator, a programação dos controladores, a reação e a retirada dos 

produtos são descritas nas etapas seguintes: 

 Carregamento do reator com DDOS e álcool, de acordo com dados pré-

estabelecidos a fim de atender os critérios de razão molar etanol: DDOS pretendidos e 

ocupação máxima de 85% do volume do reator cujo volume total é de 100 mL. O nível 

máximo foi definido por ser o limite seguro para enchimento do reator, visto que é 

necessário volume para entrada dos medidores e agitador. Este nível busca o maior nível 

de líquido no meio, uma vez que a reação ocorre nessa fase. 

 Fechamento do reator e acionamento da rampa de aquecimento, com set point na 

temperatura 10ºC abaixo da pretendida no reator (T-R). Quando a temperatura do reator 

supera a pretendida, os parâmetros do controlar PID são alterados como citado;  

 A partir do momento que a temperatura atinge temperaturas superiores a 

pretendida, os dados de pressão e temperatura do reator (T-R) são coletados em 

intervalos de 2 minutos. A curva de aquecimento obtida para a reação do DDOS com 

etanol supercrítico (razão molar 50:1) e batelada de 15 minutos é mostrada na Figura 

4.3. A curva de pressão, dependente da elevação da temperatura, para a mesma reação, é 

mostrada na Figura 4.4.  

Figura 4.3 - Perfil de temperatura durante o aquecimento – DDOS e etanol 
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Figura 4.4 - Perfil de pressão durante o aquecimento - DDOS e etanol 

 

Considerando apenas o período em que a mistura encontra-se supercrítica, nas 

Figuras 4.5 e 4.6 são apresentados o perfil de temperatura e pressão, respectivamente. 

 Após o tempo transcorrido, o set point foi alterado para 10 ºC no reator (T-R). A 

água, utilizada como fluido refrigerante atua na serpentina do reator promovendo o 

resfriamento. A partir desta alteração no set point da temperatura do reator, o tempo 

médio gasto nos experimentos para a temperatura ser menor que 100ºC e a pressão 

menor que 5 bar foi, em média, de 30 minutos; 

Figura 4.5 - Perfil de temperatura completa - DDOS e etanol 
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Figura 4.6 - Perfil de pressão completada – DDOS e etanol 

 

 A remoção do isolamento e a aplicação de gelo foram realizadas quando o reator 

atingiu aproximadamente a temperatura de 60 ºC. O tempo para o resfriamento até essa 

temperatura foi de aproximadamente 55 minutos e a capacidade de gerar frio no sistema 

de resfriamento foi comprometida pela retirada de energia do meio até então. Este 

auxílio no resfriamento foi realizado porque a partir desta temperatura, o PID do sistema 

do reator realiza o resfriamento muito lentamente; 

 No momento que a temperatura do reator era inferior à temperatura de 20 ºC, o 

reator foi despressurizado e aberto; 

 O produto foi adicionado ao funil de separação e o óleo armazenado em frascos 

mantidos sob refrigeração. 

 O tempo total para a realização dos experimentos foi de aproximadamente 4 

horas, sendo 1 hora e meia para preparo da bomba e do reator, 1 hora para atingir as 

condições experimentais, tempo gasto para a reação supercrítica em si, e mais 1 hora 

para o resfriamento do reator. 

4.2.2 - Planejamento experimental 

4.2.2.1 - Síntese em ambiente supercrítico no reator Büchiglasuster 

Com base nos trabalhos apresentados, foram definidas as razões 10, 20, 30 e 50 

de etanol/DDOS (E/D), para avaliar a influência do álcool na reação, e temperaturas de 

280 e 320ºC. Devido à necessidade do meio estar em condições supercríticas, faz-se uso 
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de excesso de álcool, pois o mesmo reduz a temperatura crítica da mistura, tornando 

assim a reação viável tecnicamente. 

A estimativa da pressão e temperatura crítica da mistura (etanol/ DDOS) foi feita 

pela média ponderada da composição e propriedades dos componentes puros. Os 

resultados são apresentados na Tabela 4.5, para os testes na razão etanol/DDOS igual a 

10 e 15, em ambas as temperaturas e nas razões E/D 20 e 30, na temperatura de 280 ºC, 

o meio reacional encontra-se subcrítico. Para as razões E/D igual a 20 e 30, na 

temperatura de 320 ºC, e nas razões E/D de 40 e 50 em ambas as temperaturas, a síntese 

foi conduzida em meio supercrítico. 

Tabela 4.5 – Temperatura e pressão crítica da mistura Etanol/ DDOS e condição 

Razão molar D/E Pc (bar) Tc (ºC) 280ºC 320ºC 

10 41,79 350,88 Subcrítico Subcrítico 

15 45,48 329,42 Subcrítico Subcrítico 

20 49,16 307,97 Subcrítico Supercrítico 

30 52,51 288,51 Subcrítico Supercrítico 

40 54,08 279,36 Supercrítico Supercrítico 

50 55,65 270,22 Supercrítico Supercrítico 

As variáveis avaliadas e os limites utilizados com razões etanol/DDOS maiores 

(30 e 50) são apresentados na Tabela 4.6, e os limites estudados nas condições com 

razões etanol/DDOS menores (10 e 20) encontram-se na Tabela 4.7. Foram definidas a 

Temperatura (ºC) como influência [A], razão molar etanol/DDOS como [B] e tempo 

(minutos) como [C]. A equação que representa a conversão em éster é apresentada na 

Equação 4.3, e representa a porcentagem de ácidos graxos livres convertidos em ésteres. 

      (4.3) 

Tabela 4.6 - Limites das variáveis avaliadas nas razões etanol/DDOS de 30 e 50 

Variáveis Inferior (-1) Central (0) Superior (+1) 

Temperatura (ºC) 280 300 320 

Razão E/D 30 40 50 

Tempo 15 60 105 

O planejamento de experimentos é uma metodologia de analise estatística que 

tem como objetivo o desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos. Esta ferramenta 
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determina a influencia das variáveis inerentes a um determinado experimento, e permite 

a otimização de parâmetros experimentais possibilitando a redução de custos 

operacionais.  

Tabela 4.7 - Limites das variáveis avaliadas nas razões etanol/DDOS de 10 e 20 

Variáveis Inferior (-1) Central (0) Superior (+1) 

Temperatura (ºC) 280 300 320 

Razão E/B 10 15 20 

Tempo 15 60 105 

Devido à composição do DDOS e a quantidade de material não esterificável, um 

ambiente supercrítico seria necessário para promover o contato ácido graxo/álcool e 

consequentemente a esterificação. Este conceito foi oriundo da necessidade das fontes 

com alto teor de triglicerídeos, visto que estas substâncias e os alcoóis não são miscíveis 

e nas condições avaliadas todo o meio reacional encontrar-se-ia em uma única fase, 

favorecendo assim a reação. No entanto, matérias ricas em ácidos graxos, como os 

destilados da desodorização e os óleos residuais de fritura, são solúveis em alcoóis, 

deste modo, condições mais brandas foram suficientes para a síntese de ésteres. 

4.2.2.2 - Síntese em ambiente subcrítico no reator Büchiglasuster 

A fim de avaliar condições mais brandas para a esterificação com a DDOS, os 

experimentos foram realizados a 100, 150 e 200 ºC durante 15, 30, 45, 60, 75, 90 e 105 

minutos. As proporções molares de metanol e etanol para DDOS foram de 1, 3 e 10. O 

reator era carregado com uma quantidade de DDOS e álcool pesados numa balança 

analítica (AR2140, Mettler Toledo). O meio reacional era então aquecido até a 

temperatura desejada enquanto a pressão do sistema era monitorada. Os testes cinéticos 

foram realizados em cada tempo, pois devido ao volume do reator (100 mL), a retirada 

de alíquotas representaria mudança na composição reacional, o que afetaria os 

resultados medidos. Em cada teste na mesma temperatura e composição, buscou-se a 

mesma massa inicial de reagentes, de modo a manter as mesmas condições, tornando 

apenas o tempo influente na síntese. 

Após a reação, a amostra era aquecida a temperatura de 120 ºC durante 15 

minutos numa placa de aquecimento (C-MAG HP sete, IKA) para remover a água 
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residual. O valor final de ésteres foi considerado o valor de ésteres totais, pois durante o 

aquecimento e o resfriamento a esterificação também ocorre. 

Deste modo, ensaios foram realizados para avaliar a percentagem de 

esterificação durante o aquecimento e resfriamento. Neste caso, todas as composições e 

massas iniciais utilizadas foram repetidas, isto para garantir as condições mais próximas 

possíveis (pressão e composição) dos testes com as isotermas. Quando a temperatura de 

interesse era atingida, o resfriamento era acionado até a temperatura ambiente. A 

amostra era retirada e destilada para remoção do álcool e água residual. Após a 

secagem, a porcentagem de ésteres formada foi medida, e o valor obtido descontado do 

valor obtido da síntese total (Equação 4.4). 

       (4.4) 

ET – Ésteres totais; EA/R – Ésteres do aquecimento e resfriamento; AG0 – Ácidos graxos 

inicias 

Os resultados obtidos permitem a obtenção de dois valores relacionados a 

metodologias distintas, a primeira a conversão é referente à síntese em batelada, onde os 

reagentes são alimentados no reator, a mistura é aquecida até a temperatura de interesse, 

permanece o tempo necessário e os produtos retirados após o resfriamento. Quando a 

conversão referente ao aquecimento e resfriamento é desconsiderada, a eficiência da 

esterificação torna-se função apenas da temperatura e tempo de interesse, ou seja, 

considera-se que os ésteres produzidos são gerados de forma contínua. 

A síntese baseada na metodologia descrita irá dispor de uma quantidade menor 

de ácidos graxos iniciais do que o destilado desodorizado tem disponível, isto porque 

uma parte destes é esterificada durante o aquecimento. Para entender como a 

disponibilidade de ácidos graxos no meio influenciam a esterificação, testes no menor e 

maior tempo de cada razão molar estudada foram desenvolvidos utilizando uma 

metodologia diferente. 

4.2.2.3 - Síntese direta em ambiente subcrítico no MINI reator batelada 

Para a avaliação do potencial do DDOS “in natura” e validação da metodologia 

experimental utilizada inicialmente, um segundo reator batelada com capacidade de 20 
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mL foi projetado no laboratório de desenvolvimento de peças e equipamentos do Grupo 

de Integração de Processos Bioquímicos da Escola de Química – UFRJ. O reator foi 

projetado de modo a permitir seu manuseio e deslocamento mais fácil. O aquecimento 

do mesmo foi realizado por uma manta térmica, a reação ocorreu num suporte projetado 

acima de um banho termostático que foi mantida com uma mistura de água destilada e 

etilenoglicol a temperatura de -3ºC. O aparato foi projetado com um diâmetro de 

entrada de 18 mm para abastecimento da matéria prima e outras duas de 1/16 polegadas, 

para o controlador de temperatura e o segundo faz a conexão com uma bomba seringa 

(Teledyne ISCO 260 D), que auxilia na injeção de gases e líquidos em condições 

desejadas de temperatura e pressão, e também permite a medida da pressão no meio. 

Nos experimentos optou-se por uma ocupação próxima de 80% do volume total 

do reator, este limite de segurança foi definido devido ao descontrole da pressão pelo 

fato da imcompressibilide da mistura em volumes superiores. Este procedimento tem o 

mesmo objetivo dos testes no reator Büchiglasuster, que é manter a maior pressão 

possível aumentando o nível de líquido no meio reacional. 

O esquema representativo com as entradas, saídas e respectivas medidas do 

reator, é apresentado na Figura 4.7 e Figura 4.8. 

Figura 4.7 - Esquema ilustrativo do reator da síntese direta e suas conexões. 
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Figura 4.8 - Esquema ilustrativo do mini reator montado.  

 

O reator desenvolvido permitiu a mistura dos reagentes na temperatura desejada 

e o resfriamento rápido, evitando a reação de esterificação antes e depois da síntese na 

isoterma avaliada, o que ocorreu no reator Büchiglasuster. Estes testes possibilitaram a 

avaliação de uma síntese com uma maior quantidade de ácidos graxos no meio e a não 

necessidade de testes para avaliar a esterificação durante o aquecimento e resfriamento. 

No decorrer do texto, os testes no mini reator serão abordados como síntese direta, pois 

não necessitaram da desconsideração do aquecimento e resfriamento. 

A metodologia para a síntese de ésteres no reator MINI seguiu o procedimento: 

 Conexão da bomba seringa e termopar ao reator; 

 Pesagem da quantidade de DDOS referente à síntese; 

 Inserção do DDOS no reator; 

 Fechamento do reator com a tampa primária e a secundária; 

 Acoplagem da manta térmica ao reator e inicio do aquecimento do DDOS; 

 Acionamento do banho termostático a temperatura de 2ºC; 

 Aquecimento de temperatura de 25 a 200ºC num intervalo de 30 minutos; 

 Preparo da bomba com ajuste da pressão de entrada (150 bar); 

 Injeção do álcool na temperatura do experimento e início da síntese; 

 Ao fim da reação, a manta era retirada e o reator inserido no banho a 1ºC; 

 Resfriamento da temperatura de 200º a 60ºC num intervalo de 1,5 minutos; 

 À temperatura ambiente, o reator era retirado do banho termostático, aberto e o 

produto final retirado; 

 O produto era destilado para remoção de água produzida e álcool residual; 
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As imagens do reator, suporte e banho montados que foram utilizados na 

metodologia da síntese direta de ésteres são apresentadas na Figura 4.9 e Figura 4.10, o 

reator e as tampas, separados, são apresentados na Figura 4.11. 

Figura 4.9 – Reator, banho de resfriamento, controlador e medidor de temperatura 

montados para a síntese. 

 

Figura 4.10 - Bomba e controlador de injeção de álcool e medidor de pressão, acoplados 

ao reator em funcionamento. 
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Figura 4.11 - Reator e peças utilizadas na síntese direta de ésteres 

 

A análise através desta metodologia foi realizada no tempo máximo (105 

minutos) e mínimo (15 minutos) utilizados no planejamento anterior, as temperaturas 

foram 100, 150 e 200ºC, nas razões molares álcool/DDOS de 1, 3 e 10 com etanol e 

metanol. 

A não utilização de catalisadores impacta no tipo de reator a ser utilizado numa 

planta industrial, pois o mesmo deve ser montado de modo a suportar as temperaturas e 

pressões da síntese, a ausência de catalisador dispensa a utilização dos lavadores para 

remoção deste no meio. Deste modo, a investigação de um processo que utilize 

catalisador para avaliação da melhor metodologia para a síntese de ésteres, também foi 

realizado na presente tese. 

4.3 - Esterificação de DDOS com catalisador 

Os materiais utilizados para a síntese catalítica foram: balão de fundo redondo 

com três saídas de 100 mL; béquer de 100 mL; termopar; coluna de refluxo simples; 

banho ultratermostático QUIMIS e cuba para manutenção da temperatura da síntese 

(ambos com mistura água/etilenoglicol equimolar); placa de agitação e aquecimento 

IKA C-MAG HS7. 

Buscando manter a reação toda em fase líquida, foi utilizado um enchimento de 

90% do volume do balão de fundo redondo, valor máximo considerando a margem de 
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segurança. A metodologia para a síntese de ésteres graxos com catalisador seguiu o 

seguinte procedimento: 

 Pesagem das quantidades de DDOS, álcool e catalisador numa balança analítica 

(AR2140, Mettler Toledo) 

 Adição do álcool e catalisador ao balão; 

 Acionamento do aquecimento/agitação; 

 Conexão da coluna de refluxo e resfriamento acionado; 

 Aquecimento do DDOS no béquer de 100 mL; 

 Quando ambos os reagentes chegavam à temperatura, o DDOS era adicionado 

ao balão de fundo redondo e o sistema fechado; 

 No fim da síntese, o balão era desconectado e adicionado a um recipiente com 

gelo para resfriamento rápido de modo a garantir o fim da esterificação. 

A Figura 4.12 apresenta a imagem do aparato utilizado na síntese com 

catalisador. 

Figura 4.12 – Visão completa do aparato utilizado para a síntese com catalisador. 
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O produto obtido em todas as sínteses realizadas apresentou a mesma coloração 

escura conforme apresentado na Figura 4.13. 

O produto gerado foi lavado cinco vezes num funil de decantação para remoção 

do catalisador e subprodutos. Por fim a fase orgânica (ésteres) foi destilada a 

temperatura de 100ºC para remoção de água e álcool residual. 

Figura 4.13 – Aspecto físico do produto obtido nas sínteses com DDOS 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, o uso de catalisadores ácidos se faz necessário, onde conversões altas 

são obtidas em condições inferiores a temperatura de 120ºC e 5 bar (KANSEDO e 

colaboradores, 2009). Com base nos trabalhos da revisão bibliográfica, as condições dos 

experimentos foram definidas nas temperaturas de 60 e 80ºC, com períodos de reação 

entre 15 e 180 minutos, razões molares de álcool/DDOS de 1, 3 e 10, para avaliar a 

influência do excesso de álcool no meio reacional e 3% de massa de catalisador ácido 

em relação à massa total de reagentes. 

4.4 - Incertezas experimentais 

Todas as medidas foram realizadas em duplicata. A incerteza combinada foi a 

padrão propagada (σR) no valor de uma grandeza de saída R. Como as medições 

realizadas são diretas, a incerteza, representada na equação 4.5, foi definida como a 

soma quadrática do desvio do equipamento utilizado pelo desvio padrão (VUOLO, 

1996). Os desvios referentes a cada equipamento são apresentados na Tabela 4.8. 
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       (4.5) 

Onde EE = Erro do equipamento; x = Valor da propriedade medida; N = Número de 

repetições. 

Tabela 4.8 – Desvios referentes a cada equipamento utilizado na tese           

Equip. Balança Trans. de Temperatura Trans. de pressão Bureta Cromatógrafo 

Desvio ± 1.00% ± 0.75% ± 1.00% ± 0.10% ± 1.00% 

O desvio relacionado a cada síntese foi referente à propagação quadrática do 

erro de cada duplicata. Um esquema ilustrativo do desvio é apresentado na Figura 4.14. 

Figura 4.14 - Esquema ilustrativo da propagação dos desvios das medidas experimentais 
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4.5 - Cinética de esterificação com catálise ácida e sem catalisador. 

A avaliação da influência do tempo na síntese de ésteres é de extrema 

importância, pois define o valor ótimo deste parâmetro na reação e também indica o 

período onde a equação atinge o equilíbrio químico, conseqüência do término da reação. 

A esterificação através de ácidos graxos provenientes da palma para produção de 

biodieseis com variados catalisadores homogêneos é reportado por YUJAROEN e 

colaboradores (2009). Os autores utilizaram um reator batelada e as maiores conversões 

com metanol foram obtidas com ácido sulfúrico e ácido metanossulfônico. A reação de 

esterificação para formação de ésteres através de ácidos graxos é resultado da cisão 

destes com um álcool, neste caso, etanol e metanol, o esquema que representa a síntese 

é mostrado na Equação 4.6. 

        (4.6) 

Onde AG = ácidos graxos, A = álcool, EAAG = ésteres alcoólicos de ácidos 

graxos, H2O = água. 

Seja o balanço de massa para um reagente em um reator batelada dado pela 

Equação 4.7. 

         (4.7) 

Onde: -rAG = taxa de consumo dos ácidos graxos no tempo t.  

No presente trabalho, para a modelagem cinética dos dados experimentais, foi 

considerada reação de segunda ordem em relação aos reagentes ocorrendo na fase 

líquida. A forma diferencial que representa o consumo dos ácidos graxos num reator 

batelada com volume constante é apresentada na Equação 4.8.  

      (4.8) 

Nas condições subcríticas sem catalisador e nas sínteses com catalisador ácido a 

reação ocorre na fase líquida. Neste caso, a concentração de cada espécie envolvida 

pode ser escrita em função da concentração inicial do componente correspondente para 

cada isoterma avaliada e também da concentração inicial dos ácidos graxos, pois este 
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estará sempre em quantidades limitantes. A concentração do componente i constituinte 

da reação pode ser representada conforme a Equação 4.9. (PINNARAT e SAVAGE, 

2012) 

        (4.9) 

Onde: CAG0 e Ci0 são a concentrações (mol/L) dos ácidos graxos e do componente i, 

respectivamente, νi é o coeficiente estequiométrico do éster (+1) e X é a conversão da 

reação. Desde que o reator seja alimentado apenas com álcool e DDOS, pode-se fazer 

R=Cetanol0/CAG0. Deste modo a equação diferencial da conversão com o tempo, Equação 

4.10, torna-se função da conversão e constante de velocidade da reação (SHIN e 

colaboradores, 2011) 

      (4.10) 

A solução geral da equação diferencial que representa a variação da conversão 

com o tempo é apresentada no conjunto de equações 4.11. 

    

(4.11) 

        

Onde k1e k’1são as taxas constantes de velocidade (L.mol-1.min-1). A estimação 

destes parâmetros foi realizada utilizando a função objetivo (FO) comparando a 

conversão calculada (Xcalc) pelo modelo cinético com a conversão experimental (Xexp). 

As taxas da reação foram estimadas minimizando a soma do quadrado da diferença 

relativa das conversões, como apresentado na Equação 4.12. 

      (4.12) 

Onde N é o numero de pontos experimentais. A minimização foi programada em PTC 

Mathcad 15.0 usando o método Quasi-Newton para estimação de parâmetros. 
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Os dados obtidos na síntese serão utilizados para estimar as constantes cinéticas 

direta (k1) e inversa da reação (k1´), ambas calculadas em L.mol-1.min-1. A modelagem 

cinética permite a interpretação do fim da reação, ou seja, o momento onde os reagentes 

e os produtos atingem o equilíbrio químico e por conseqüência, o de fases, e estes dados 

serão utilizados para predição de ambos através de modelagem matemática.  

4.6 - Modelagem matemática 

O desenvolvimento de modelos matemáticos permite a predição do equilíbrio 

químico e de fases para a aplicação na indústria. Estes por sua vez, permitem a 

utilização dos dados experimentais em simuladores, onde é possível alterar as condições 

experimentais para um melhor entendimento do fenômeno. 

Neste contexto existem as equações de estado cúbicas (EdEs), que fornecem uma 

vasta aplicação com uma simplicidade de cálculo. De maneira simples, essas são 

equações que relacionam temperatura, pressão, volume e composição e elas devem 

descrever o comportamento dos fluidos no equilíbrio termodinâmico.  

Muitas equações de estado foram desenvolvidas ao longo dos anos, entretanto a 

cúbica proposta por PENG E ROBINSON (1976) é utilizada na indústria de petróleo e 

biocombustíveis, principalmente quando os testes ocorrem a altas pressões e 

temperaturas, além disso, dispõem de vantagens tais quais: simplicidade de 

implementação, solução analítica e poucos parâmetros. 

4.6.1 - Equação de estado Peng-Robinson 

Nesta tese, o cálculo do equilíbrio termodinâmico (fases e químico) foi baseado 

na abordagem Ø-Ø, onde as fases são modeladas pelo coeficiente de atividade através 

da equação de estado. O algoritmo de cálculo é o mesmo apresentado por (WALAS, 

1985) e foi implementado em MatLab (MATrixLABoratory). Neste caso a composição 

da fase líquida e temperatura foram especificadas e calculou-se a composição da fase 

vapor e a pressão.  

Os cálculos para predição de misturas demandam a utilização de regras de 

misturas. A equação Peng-Robinson (PR) (Equação 4.13) demonstra-se eficiente para 

sínteses com cadeias carbônicas grandes, como os ácidos graxos e ésteres avaliados no 

presente trabalho. Trabalhos que simularam a síntese de biodiesel (FALCÃO, 2011) ou 

a extração de componentes do DDOS (MENDES, 2002) utilizando PR fizeram uso da 
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regra de mistura proposta por Van der Waals (VW) e os resultados obtidos foram 

satisfatórios, deste modo optou-se pela sua utilização na modelagem realizada nesta 

tese. 

       (4.13) 

Onde P = pressão, v = volume molar, T = temperatura, R = constante universal dos 

gases, ai = parâmetro atrativo e bi = parâmetro repulsivo. 

Os parâmetros ai e bi, são referentes às forças de atração e repulsão das moléculas, estes 

são calculados pelas Equações 4.14 e 4.15 e são dependentes das propriedades criticas 

dos componentes (Tc e Pc), constante universal do gases (R) e da função alfa (α), que é 

função da temperatura. 

       (4.14) 

        (4.15) 

A função α(T) descreve a dependência do parâmetro atrativo com a temperatura. 

Através de dados de pressão de vapor de compostos puros, os alfas são, geralmente, 

generalizados em função do fator acêntrico. Segundo YOUNG e colaboradores (2017), 

as equações de estado apresentam deficiência na predição de propriedades volumétricas 

para a fase líquida e esta diretamente relacionado a função α(T). Para o presente 

trabalho o ajuste da modelagem destas propriedades é de extrema importância, visto que 

a síntese de ésteres ocorre na fase líquida. Deste modo, serão testadas três diferentes 

funções α(T) para definir a que melhor modele o sistema estudado. A primeira função é 

a proposta por SOAVE (1972), a mais comumente utilizada. A segunda a de MATHIAS 

e COPEMAN (1983) desenvolvida para componentes polares e a terceira, a de TWU e 

colaboradores (1995) que apresenta melhores resultados para cadeias de 

hidrocarbonetos pequenas e grandes.  

As funções alfas utilizadas serão apresentadas na sequência. A primeira utilizada 

é a original e foi chamada de função alfa 1, esta é apresentada na Equação 4.16. 
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        (4.16) 

 O parâmetro k é função do fator acêntrico (ω) e seu cálculo é realizado segundo 

a Equação 4.17. Tr é definido pela relação da temperatura do sistema e a crítica (T/Tc). 

     (4.17) 

A função alfa 2 é a de Mathias-Copeman, a mesma é apresentada nas Equações 

4.18 e 4.19. 

  (4.18) 

      (4.19) 

Os parâmetros c1, c2 e c3 correlacionados com o fator acêntrico de cada 

componente são obtidos segundo o conjunto de fórmulas apresentados na Equação 4.20. 

 

      (4.20) 

 

A função de Twu, no presente trabalho definida como alfa 3, é calculada pelas 

fórmulas apresentadas na Equações 4.21. 

      (4.21) 

 Os termos  são determinados através das Equações 4.22 e 4.23. 

     (4.22) 

     (4.23) 
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 Onde a utilização dos parâmetros L1,0, M1,0 e N1,0 é definida pelo estado onde o 

sistema se encontra (sub ou supercrítica). Os valores destes referentes a cada fase são 

apresentados na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9 - Parâmetros L, M e N utilizados com a função de Twu (alfa 3) 

 T ≤ Tc T >Tc 

 0 1 0 1 

L 0,125283 0,511614 0,401219 0,024955 

M 0,911807 0,784054 4,963070 1,248089 

N 1,948150 2,812520 -0,200000 -8,000000 

A modelagem através de equações de estado para multicomponentes demandam 

a utilização de regras de mistura. No presente trabalho foram utilizadas as regras 

clássicas de Van der Waals disponibilizadas através das Equações 4.24 e 4.25. 

         (4.24) 

         (4.25) 

As regras de mistura são funções da composição molar dos constituintes (xi e xj) 

e dos parâmetros de energia (aij) e co-volume (bij). Estes seguem relações específicas 

que consideram a interação binária entre os componentes puros. Foram utilizadas duas 

regras para energia e duas para co-volume de modo a avaliar a influencia das mesmas 

na modelagem. As combinações utilizadas são as clássicas, que são a média geométrica 

para a (aij1) e a média aritmética para b (bij1), regra de Berthelot (aij2) 

(KONTOGEROGIS e FOLAS, 2010) e a regra de Lee (bij2) (LEE e colaboradores, 

1989). As fórmulas referentes às regras são apresentadas no conjunto de Equações 4.26 

e 4.27. 

  

           (4.26) 
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           (4.27) 

 

Nas regras de combinação kij e lij são parâmetros ajustáveis a partir de dados 

experimentais. Neste trabalho este conjunto de parâmetros será estimado através de 

dados binários ou ternários (na ausência dos anteriores) para simulação dos equilíbrios 

de fases e químico. 

Uma vez definido as funções alfa e regras de combinação, tem-se por fim um 

conjunto de 6 modelos distintos para simulação, pois para cada uma das três funções 

alfa (α) existem dois conjuntos de regras de combinação (aij 1 / bij 1 e aij 2 / bij 2). Um 

resumo do conjunto de regras e funções utilizadas é apresentado na Tabela 4.10.  

Tabela 4.10 - Regras de combinação e funções alfa da equação PR com regra de mistura 

de van der Waals utilizadas na tese 

Modelos Alfa (α) aij bij 

1 Soave (1) Clássica (1) Clássica (1) 

2 Mathias-Copeman (2) Clássica (1) Clássica (1) 

3 Twu (3) Clássica (1) Clássica (1) 

4 Soave (1) Berthelot (2) Lee (2) 

5 Mathias-Copeman (2) Berthelot (2) Lee (2) 

6 Twu (3) Berthelot (2) Lee (2) 

4.6.2 – Composição do DDOS utilizada na modelagem 

Uma vez definida o modelo termodinâmico, as funções alfa e as regras de 

combinação, a composição do DDOS que foi utilizada para predição foi determinada.  
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A composição média de ácidos graxos presente no DDOS aponta uma maior 

predominância de ácido graxos com 18 carbonos (linoléico (C18:2) e oléico (C18:2)), 

ácido palmítico (C16:0) e também valores consideráveis de tocoferóis, esteróis e 

esqualeno. As propriedades críticas dos componentes estudados são fundamentais para 

sequência do trabalho, no entanto, alguns componentes, como os constituintes do 

DDOS e alguns ésteres, não dispõem de dados experimentais disponíveis. Nesse caso, a 

solução é usar métodos preditivos, como os métodos de contribuição de grupos que são 

bem descritos por e MELO e colaboradores (1996) para cálculo de propriedades. De 

acordo com a metodologia proposta por esses autores, as propriedades críticas e físico-

químicas necessárias serão calculadas para os compostos de maior interesse, presentes 

no DDOS, segundo o método de MARRERO e GANI (2001). Os valores do fator 

acêntrico, temperatura critica e temperatura normal de ebulição referente aos ésteres 

metil linoleato, metil oleato e metil estearato foram obtidos do trabalho de NIKITIN e 

POPOV (2016). Os dados de água, etanol e metanol são obtidos de DIPPR@ (1995). 

Os valores das propriedades críticas dos constituintes do DDOS, juntamente com 

os ésteres etílicos e metílicos correspondentes, alcoóis e água, e também os valores de 

fator acêntrico (ω) e temperatura normal de ebulição (Tb) utilizados no presente 

trabalho são apresentados na Tabela 4.11.  
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Tabela 4.11- Propriedades físico-químicas do destilado desodorizado 

Componente Tc (ºC) Pc (bar) ω Tb (ºC) 

Ácido Palmíticoa 507,23 14,12 0,8007 335,32 

Ácido Oleicoa 524,35 12,64 0,8699 353,66 

Ácido Linoleicoa 525,21 12,89 0,8585 353,64 

α-Tocoferola 582,89 7,59 13,695 415,75 

Esqualenoa 502,83 8,54 0,9335 338,65 

Campesterola 571,02 10,39 13,606 384,45 

Sitosterola 635,64 8,25 12,997 409,40 

Stigmasterola 589,37 10,57 0,6399 384,43 

Etil Oleatoa 505,02 10,55 10,012 338,36 

Etil Linoleatoa 505,97 10,73 0,9932 338,35 

Etil Palmitatoa 485,87 11,63 0,9331 318,53 

Metil Oleatoa,b 503,85 10,65 0,8490 346,00 

Metil Linoleatoa,b 504,85 10,84 0,8560 346,00 

Metil Palmitatoa 490,71 11,75 0,8202 341,36 

Águac 373,95 220,55 0,3450 100,05 

Etanolc 240,75 61,48 0,6450 78,25 

Metanolc 239,45 80,97 0,5640 65,75 

Ácido Sulfúrico 650,85 64,00 0,1470 336,85 
a Dados obtidos pelo método MARRERO & GANI (2001) 
b Dados experimentais disponíveis em NIKITIN & POPOV (2016) 
c Dados experimentais disponíveis em DIPPR@ (1995). 

4.6.3 - Estimação de parâmetros  

O procedimento de estimação de parâmetros é a ferramenta que torna possível a 

interpretação qualitativa e quantitativa dos dados experimentais, além da discriminação 

das variáveis relevantes de um problema, a construção de modelos preditivos e a 

simulação e projeto de processos. Estimar parâmetros é usar um modelo como 

referência e variar os parâmetros até que as predições do modelo sejam o mais próximo 

possível dos dados experimentais, respeitadas as incertezas características da medição. 

(SCHWAAB E PINTO, 2007) 

Segundo HIMMELBLAU (1970), a estimação de parâmetros permite a 

otimização de um ou mais parâmetros de uma distribuição de probabilidades ou de um 

modelo proposto para um processo. Os parâmetros podem ser os coeficientes que 

identificam ou descrevem a distribuição de probabilidades de uma variável aleatória 
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(como a média ou a variância de uma distribuição normal) ou os coeficientes de um 

modelo empírico proposto para um determinado processo.  

Sendo assim, uma característica fundamental da estimação de parâmetros é a 

existência de um modelo de referência, em torno do qual os dados experimentais devem 

ser ajustados. É de extrema importância ter conhecimento das características do 

processo, propondo um modelo adequado que permita um bom ajuste à realidade, 

através da estimação de parâmetros. 

Uma vez definida a composição e as propriedades dos componentes puros, como 

mencionado anteriormente, os parâmetros de interação binária referentes aos 

constituintes do sistema estudado (produtos e reagentes), foram estimados através de 

dados experimentais binários, e na ausência destes, ternários disponíveis na literatura. A 

estimação de parâmetros buscou minimizar os dados de pressão experimentais e 

calculado, e a função objetivo (FO) utilizada é apresentada na Equação 4.28. 

        (4.28) 

Onde Nexp = número de dados experimentais; Pi
exp=pressão experimental do dado i; 

Pi
calc=pressão calculada do dado i. 

Para a estimação de parâmetros, o método simplex foi utilizado, este por sua vez 

encontra os valores respeitando restrições definidas. O algoritmo de minimização da 

função objetivo (Equação 4.28) foi baseado nos dados experimentais binários e ternários 

relacionados a equilíbrios de fases obtidos da literatura. O mesmo foi implementado e 

apresentado por NASCIMENTO (2016).  

Alguns parâmetros que relacionam tocoferol, esqualeno e ácido sulfúrico não 

foram possíveis de estimar devido á ausência de dados experimentais. Para estes, os 

parâmetros foram considerados de valor nulo, visto que a interação dos primeiros no 

meio é desprezível por serem inertes na síntese de ésteres. Para o H2SO4 são importantes 

os dados com o álcool e água, visto que ambos solubilizam o ácido e promovem à 

catálise. Os demais parâmetros binários do ácido também foram considerados de valor 

nulo. 
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Na Tabela 4.12, são apresentados os tipos de dados e os trabalhos utilizados para 

a estimação dos parâmetros binários do sistema com etanol, e na Tabela 4.13 com 

metanol. Os valores obtidos, assim como os desvios, estão disponíveis no ANEXO II. 

Os sistemas e os autores dos trabalhos utilizados na estimação dos parâmetros binários 

são apresentados na Tabela 4.14.  
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Tabela 4.12-Tipo de dados utilizados na estimação dos parâmetros de interação para a síntese etílica. 

 
O. / L. / P. de metila Esqualeno Tocoferol Metanol Água H2SO4 

Linoléico/Oléico Ternário / (10) Sem dado Sem dado Ternário / (14) Binário / (6) Sem dado 

O. / L. / P. de metila - Ternário / (5) Ternário / (17) Binário / (3) Binário / (15) Sem dado 

Esqualeno - - Sem dado Binário / (9) Binário / (7) Sem dado 

Tocoferol - - - Binário / (4) Ternário / (13) Sem dado 

Metanol - - - - Binário / (2) Ternário / (19) 

Água - - - - - Ternário / (19) 

O.=Oleato; L.=Linoleato; P.=Palmitato. 
 

Tabela 4.13 - Tipo de dados utilizados na estimação dos parâmetros de interação para a síntese metílica. 

 
O. / L. / P. de etila Esqualeno Tocoferol Etanol Água H2SO4 

Linoléico/Oléico Binário / (16) Sem dado Sem dado Binário / (8) Binário / (6) Sem dado 

O. / L. / P..deEtila - Ternário / (5) Sem dado Ternário / (11) Ternário / (11) Sem dado 

Esqualeno - - Sem dado Ternário / (12) Binário / (7) Sem dado 

Tocoferol - - - Ternário / (13) Ternário / (13) Sem dado 

Etanol - - - - Binário / (1) Ternário / (18) 

Água - - - - - Ternário/ (18) 
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Tabela 4.14- Trabalhos utilizados para a estimação dos parâmetros binários. 

Sistema Autor 

(1) Água/etanol (BARR-DAVID &DODGE,1959) 

(2) Água/metanol (ZONGHONG e colaboradores, 1977) 

(3) Metil oleato/metanol (FANG e colaboradores, 2008) 

(4) Metanol/tocoferol (FANG e colaboradores, 2008) 

(5) Oleato de metila/esqualeno (RUIVO e colaboradores, 2004) 

(6) Ácido oléico/água (BRIONES e colaboradores, 1989) 

(7) Esqualeno/água (GRAAF e colaboradores, 1992) 

(8) Ácido oléico/etanol (FIGUEREDO, 2013) 

(9) Esqualeno/metanol (GRAAF e colaboradores, 1992) 

(10) Ác. Oléico/metil oleato/CO2 (YU e colaboradores, 1993) 

(11) Ol.+Lin.de etila/etanol/água (FOLLEGATTI-ROMERO e colaboradores, 2012) 

(12) Esqualeno/etanol/CO2 (CATCHPOLE e colaboradores ,1998) 

(13) Tocoferol/etanol/água (DUBBS &GUPTA,1998) 

(14) O. P. manso /A. Oléico/ Metanol (LIU e colaboradores, 2009) 

(15) Linoleato de metila/água (OLIVEIRA e colaboradores, 2012) 

(16) Ác. oléico/Palmitato de etila (FALLEIRO,2012) 

(17) Oleato de metila/tocoferol/CO2 (FANG e colaboradores, 2005) 

(18) Etanol/água/H2SO4 (LI &LI,2013) 

(19) Metanol/água/H2SO4 (IRACI e colaboradores, 2002) 

Para a análise dos resultados foram avaliados os desvios absolutos (Equação 

4.28) e médios (Equação 4.29) dos dados calculados frente aos experimentais.  

      (4.28) 

        (4.29) 

Uma vez realizada a estimação de parâmetros e os valores dos mesmos para os 

seis modelos estimados, a simulação do equilíbrio reacional utilizando a equação de 

estado cúbica PR (com cada função alfa e regra de combinação avaliada) foi realizada. 
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4.6.4 - Simulação do equilíbrio 

O algoritmo proposto na presente tese tem como objetivo a predição do 

equilíbrio de fases e químico simultaneamente. Para isto a modelagem cinética é de 

extrema importância, pois se pode garantir em quais condições esta condição acontece. 

Ressaltando que toda discussão teórica dos equilíbrios foram desenvolvidas nos tópicos 

2.7 e 2.8.  

Para o cálculo da simulação serão utilizados como dados de entrada a 

composição inicial e as médias de temperatura e pressão no ponto de equilíbrio. Um 

flash isotérmico, com abordagem Ø-Ø, foi calculado para determinação das fases em 

equilíbrio (líquido/vapor, líquido ou supercrítico). Uma vez determinada à composição 

da(s) fase(s) em equilíbrio, foram apresentadas duas possibilidades: 

a) Líquido/Vapor: Calcula-se o equilíbrio das composições de ambas as 

fases; a fração da fase vapor é guardada enquanto que a fração líquida é utilizada para o 

cálculo do equilíbrio químico, pois é nesta fase que a reação ocorre. 

b) Líquido ou supercrítico: Calcula-se a composição da fase e a mesma é 

utilizada para o cálculo do equilíbrio químico.  

O cálculo do equilíbrio químico demanda o valor do Kquímico. Este é obtido 

através da composição experimental e seu valor é informado para o cálculo, através da 

fugacidade (Øi
α). A composição reacional é determinada e o grau de avanço medido 

(εn). Caso este apresente diferença maior que a tolerância em relação ao valor anterior 

(εa),a composição (xN, nN) deve retornar ao início e todo procedimento deve ser refeito 

até que a diferença no grau de avanço seja menor que a tolerância. Quando isso ocorrer, 

o número de moles de éster formado (néster
F) é dividido pela quantidade inicial de ácidos 

graxos (nácido
0) para obtenção do valor da conversão. 

O desvio dos resultados obtidos na simulação é determinado pela diferença da 

composição global final dos ésteres, pois os valores experimentais são medidos a 

20ºC/1 bar. Ao final da reação, a quantidade de éster não irá variar no meio. 

O cálculo da composição experimental global final é feito através do balanço 

molar entre composição inicial, estequiometria da reação e conversão em ésteres, além 

disso, qualquer perda de componentes presentes na fase vapor com a abertura do reator 
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(20ºC) foi desprezível. A determinação da composição nas condições da síntese de 

ésteres demandaria um cromatógrafo acoplado ao reator com medição simultânea. 

O esquema ilustrativo do algoritmo para o cálculo dos equilíbrios é apresentado 

na Figura 4.15. 

Figura 4.15 - Algoritmo para o cálculo de equilíbrio de fase e químico proposto no 

presente trabalho. 
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A validação do algoritmo é realizada com o cálculo do diagrama Pressão x 

Temperatura da mistura e com a comparação da fase simulada com a experimental. A 

sequência de validação é apresentada no procedimento da Figura 4.16. 

Figura 4.16 - Algoritmo para validação da simulação. 
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4.7 - Considerações gerais 

Uma vez definidos os procedimentos experimentais, a estratégia para a 

modelagem cinética e os métodos para a estimação de parâmetros binários da equação 

de estado com as respectivas funções alfa e regras de combinação para posterior 

simulação dos equilíbrios que permitiram o cálculo das conversões, o trabalho foi 

realizado. Os resultados juntamente com suas devidas comparações e discussões serão 

apresentadas no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 5 

Resultados e discussões 
Como apresentado no capítulo 4, dados de equilíbrio dos constituintes da síntese 

de ésteres utilizando DDOS foram obtidos. Os parâmetros estimados para cada modelo 

estão disponíveis no Anexo II.  

5.1 - Diagramas de equilíbrio 

Os valores das propriedades críticas da mistura foram calculado pelo modelo PR 

disponível no software SimSci PRO/II 9.3.1 / 2014, e também pela média composicional 

(Equação 5.1). Os resultados são apresentados na Tabela 5.1. 

        (5.1) 

Onde xi=composição do componente i na substancia (DDOS); Propi =propriedade do 

componente puro (Temperatura e pressão).    

Tabela 5.1 – Propriedades críticas da mistura álcool/ DDOS (A/D) (modelo PR x média 

composicional). 

Modelo Razão molar 
Metanol Etanol 

Tc (º C) Pc (bar) Tc (º C) Pc (bar) 

PR/PROII 
1 

484,61 41,64 481,89 32,52 

Média 489,88 21,14 490,05 18,57 

PR/PROII 
3 

420,97 77,25 432,74 54,64 

Média 437,74 33,59 438,15 27,51 

PR/PROII 
10 

314,20 98,60 367,25 86,41 

Média 354,15 53,56 350,88 41,79 

PR/PROII 
20 

274,19 91,48 280,14 76,17 

Média 311,04 63,87 307,97 49,16 

PR/PROII 
30 

261,05 87,34 267,49 72,27 

Média 291,49 68,54 288,51 52,51 

PR/PROII 
50 

251,00 83,86 257,12 68,47 

Média 273,10 72,93 270,22 55,65 



Capítulo 5 – Resultados e discussões 
 

116 
 

Sobre as fases em equilíbrio, o sistema apresentou sempre uma fase líquida. Ao 

final da reação, mesmo com grandes quantidades de ésteres e água, a quantidade de 

álcool no meio manteve a fase líquida homogênea. Isto ocorreu devido ao excesso de 

álcool nas razões molares A/D iguais a 3 e 10. Na razão molar de 1, a baixa conversão 

mantinha o álcool no meio, o que provocava o mesmo efeito. 

Devido a necessidade de entender o comportamento de fases durante a síntese, 

foram calculados os diagramas de equilíbrio com as composições iniciais da reação 

(mistura DDOS e álcool). Este conhecimento permitiu validar o ambiente que se 

encontra a reação (supercrítico, líquido-vapor e líquido) e a influência da fase na 

conversão. Os envelopes de fases da mistura DDOS/álcool com conversões em ésteres 

de 50 e 100% foram calculados através do software PRO II com a inserção dos 

parâmetros estimados, e os resultados estão disponíveis no ANEXO IV. Os envelopes 

de fases referentes às condições iniciais da mistura DDOS/álcool em variadas razões 

molares são apresentados na Figura 5.1 para etanol, e na Figura 5.2, para metanol. 

Figura 5.1 – Envelope de fases da mistura DDOS/etanol 
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Figura 5.2 – Envelope de fases da mistura DDOS/metanol 

 

Apesar de não existir dados que permitam a comparação dos diagramados 

calculados, os resultados gerados são coerentes, na maior razão molar (50) a 

temperatura e pressão crítica da mistura tendem aos valores dos puros (metanol e 

etanol).  

Com esses valores é possível definir as condições mínimas iniciais para o meio 

estar em ambiente supercrítico, e a princípio, condições necessárias à síntese de ésteres 

utilizando destilado desodorizado de óleo de soja. 

5.2 - Síntese em ambiente supercrítico 

Com base nos resultados da literatura discutidos no capítulo 3, a fim de manter o 

meio reacional em condições supercríticas, utilizou-se um excesso de álcool buscando 

reduzir as propriedades críticas da mistura com DDOS. A razão molar de etanol para 

DDOS (E/D) foi definida como sendo 10, 15, 20, 30, 40 e 50, e as temperaturas foram 

de 280 e 320 ºC. Os resultados apontariam a real necessidade de avaliar a utilização de 

metanol em comparação ao primeiro. Os testes nas razões molares etanol/DDOS iguais 

a 10 e 15 estavam subcríticos nas temperaturas estudadas. Nas razões de 20 e 30, 

encontrava-se subcrítico na temperatura de 280 ºC e supercrítico na temperatura de 320 

ºC. Em ambas as temperaturas, nas razões 40 e 50, o meio encontrava-se supercrítico. 

 As variáveis avaliadas e os limites de etanol a serem utilizados nos testes são 

mostrados na Tabela 5.2, a temperatura foi definida como a influência [A], a relação 
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molar etanol / DDOS como [B] e o tempo como [C]. As razões maiores (30 – 50) foram 

chamadas de planejamento 1 e as menores (10 – 20) de planejamento 2. 

Tabela 5.2 - Limites das variáveis avaliadas nos planejamentos 1 e 2. 

Variável Inferior (-1) Superior (+1) Variável Inferior (-1) Superior (+1) 

Temperatura (ºC) 280 320 Temperatura (ºC) 280 320 

Razão E/D 30 50 Razão E/D 10 20 

Tempo 15 105 Tempo 15 105 

Os resultados experimentais foram analisados pelo método ANOVA com o 

software Design Expert 10. O modelo foi capaz de prever como a conversão foi 

influenciada pelas variáveis experimentais avaliadas, apresentando fatores de correlação 

com os dados experimentais de 0,8593 (planejamento 1) e 0,9135 (planejamento 2).  

A Figura 5.3A mostra o gráfico cúbico que representa as conversões para as 

proporções de 30 e 50. Os resultados para as razões molares de 10 e 20 são mostrados 

na Figura 5.3B. Devido à configuração do equipamento, a pressão não pôde ser 

manipulada. Os resultados para cada temperatura testada são mostrados na Tabela 5.3. 

Figure 5.3A – Conversão na faixa de 280 – 320 ºC (553 – 593 K); razão molar E/D = 30 

– 50; tempo = 15 – 105 minutos 
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Figure 5.3B – Conversão na faixa de 280 – 320 ºC (553 – 593 K); razão molar E/D = 10 

– 20; tempo = 15 – 105 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.3 – Pressão média obtida nos experimentos supercríticos e subcrítico 

Temperatura 
Razão etanol/DDOS 

Temperatura 
Razão etanol/DDOS 

10 20 30 50 10 20 30 50 

280 ºC 71,8 175,0 197,3 223,2 320 ºC 112,1 190,6 211,4 250,9 

Os dados para as razões molares de 30 e 50 mostram uma redução de conversão 

nas sínteses em ambiente supercrítico. As reações, à temperatura de 320ºC, mostram 

menores conversões para o maior tempo de reação. O melhor resultado foi obtido com 

15 minutos e razão molar igual a 30 com conversão de 75,38% dos ácidos graxos. A 

temperatura de 280ºC mostrou o melhor resultado (73,43%) aos 105 minutos e com uma 

menor quantidade de etanol. Os resultados mostram que o excesso de álcool e o tempo 

têm uma influência negativa nas sínteses e a variação de temperatura causou pouca 

diferença no meio. Os valores de influência das condições experimentais avaliadas são 

apresentados na Tabela 5.3, assim como o fator de correlação obtida, estes valores 

confirmam os resultados observados. 

As influências das variáveis experimentais (temperatura e razão molar 

álcool/ácido) também foram observadas na síntese de ésteres através de ácido oléico. 

PINNARAT e SAVAGE (2010) observaram uma conversão menor nos testes em 

 

  

 

 

 

51.9112  
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condições supercríticas (temperatura de 290ºC e razão álcool/ácido de 35) do que em 

condições subcríticas (temperatura de 200ºC e razão álcool/ácido de 7). 

Os cromatogramas dos valores máximos e mínimos obtidos na síntese estão 

disponíveis no ANEXO III. Os dados completos das sínteses juntamente com os desvios 

são apresentados no ANEXO V. Nesta seção também estão disponíveis as concentrações 

de produtos e reagentes ao final da reação. Estes valores foram calculados pela 

estequiometria da reação realizada. 

A redução da conversão nas condições com maior quantidade de álcool e nos 

tempos maiores pode ser explicada pela exposição dos ésteres sintetizados ao meio. No 

ambiente supercrítico os ácidos graxos/ésteres com duas ou mais ligações duplas 

(linoléico/linoleato e linolênico/ linolenato) são degradados na faixa de temperatura de 

300ºC. As cadeias saturadas ou com uma ligação são atacadas e tem suas propriedades 

alteradas a temperatura de 350ºC, porém as cadeias menores e menos insaturadas são 

mais termicamente estáveis. Além disso, existem as reações paralelas que ocorrem a 

temperatura de 280ºC e competem com a esterificação, reduzindo a eficiência do 

processo, estas observações são corroboradas por QUESADA-MEDINA e OLIVARES-

CARRILLO (2011) e OLIVARES-CARRILLO e QUESADA-MEDINA (2012).  

Tabela 5.4 - Influência das variáveis avaliadas nos planejamentos 1 e 2. 

Planejamento A B C AB AC BC ABC R² 

1 1,80 -3,45 -5,60 4,65 -11,82 -1,93 5,23 0,8593 

2 -6,12 -3,48 4,97 -0,15 4,30 0,68 2,95 0,9135 

A baixa conversão no ambiente supercrítico com uma razão molar E/D de 20, 

quando comparada com as razões 30 e 50 no tempo de 15 minutos é explicado pelo 

favorecimento do excesso de álcool que desloca o equilíbrio favorecendo a formação de 

ésteres e também pelo tempo curto evitar a maior exposição ao meio supercrítico.  

A razão E/D e o tempo têm influencia negativa no planejamento 1, pois o 

primeiro tende a levar a mistura a condições supercriticas e quanto mais tempo la, mais 

degradação e menor a conversão. No planejamento 2, os meios com menor quantidade 

de álcool apresentam melhores conversões, o que é evidenciado pela conversão de 

82,47% para temperatura de 280ºC e E/D igual a 10, que encontra-se em ambiente 
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subcrítico. Para estes sistemas, os tempos de síntese mais longos apresentaram melhores 

resultados, pois os ésteres não são degradados. 

O meio supercrítico é essencial para a síntese de ésteres na ausência de 

catalisadores quando a matéria-prima é constituída por triglicerídeos, devido à não 

miscibilidade dos reagentes, o meio torna-se homogêneo, promovendo assim a interação 

e favorecendo a esterificação. (RATHORE, NEWALKAR e BADONI, 2016) Os dados 

indicam que na síntese com ácidos graxos apenas o meio em condições subcríticas é 

suficiente, isto implica em custos de energia e de equipamento mais baixos. 

Os resultados apontam um comportamento semelhante aos obtidos por GO e 

colaboradores (2014), que obtiveram uma conversão de 96,5% em 3 e 4 horas de 

esterificação utilizando uma mistura de ácido oléico e palmítico com traços de água a 

temperaturas de 205ºC e 28 bar de pressão. 

Como apontados pela análise da influência das variáveis (temperatura, razão 

E/D, tempo), condições mais brandas além de suficientes são necessárias, deste modo 

testes em ambiente subcrítico foram realizados. Em um primeiro momento foi 

desenvolvida uma metodologia para medidas cinéticas num reator Büchiglasuster 

(batelada), e os resultados serão discutidos no próximo tópico. 

5.3 - Resultados da cinética subcrítica - Reator Büchiglasuster (Büchi) 

A síntese térmica tem também como vantagem a eliminação da etapa de 

lavagem na produção de ésteres, tornando-se um processo menos poluente. Os ensaios 

foram realizados em três temperaturas diferentes (100, 150 e 200ºC), com as proporções 

molares de etanol/metanol para DDOS de 1, 3 e 10.  

Para avaliação da influência da temperatura na reação, gráficos dos dados de 

conversão com o tempo foram gerados e os resultados mostrados na Figura 5.4 para a 

temperatura de 100ºC, e os valores de 150 e 200 ºC são apresentados na Figura 5.5 e 

Figura 5.6, respectivamente. Os dados obtidos com etanol mostram que um aumento na 

temperatura tem uma influência positiva na conversão. A síntese realizada a temperatura 

de 100 ºC apresenta 12,1% de conversão máxima, e a 150 ºC, em 30 minutos de reação, 

o rendimento é de 26,6% em ésteres. Aos 105 minutos (150ºC), a síntese fornece a 
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conversão máxima de 33,2%. Estes dados mostram a influência positiva da temperatura 

na esterificação. 

Figura 5.4 – Variação temporal da conversão em ésteres a temperatura de 100 ºC e 

razão molar metanol/DDOS de: (♦) = 1, (■) = 3, (●) = 10; razão molar etanol/DDOS de: 

(◊) = 1, (□) = 3, (○) = 10. 

 

Figura 5.5 - Variação temporal da conversão em ésteres a temperatura de 150 ºC e razão 

molar metanol/DDOS de: (♦) = 1, (■) = 3, (●) = 10; razão molar etanol/DDOS de: (◊) = 

1, (□) = 3, (○) = 10. 
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Figura 5.6 - Variação temporal da conversão em ésteres a temperatura de 200 ºC e razão 

molar metanol/DDOS de: (♦) = 1, (■) = 3, (●) = 10; razão molar etanol/DDOS de: (◊) = 

1, (□) = 3, (○) = 10. 

 

Da síntese etílica, os resultados a temperatura de 200 ºC com a razão molar E/D 

igual a 10 proporcionaram os rendimentos mais elevados. Com 15 minutos de reação, a 

conversão foi de 75,5%, atingindo o valor máximo de 83,3% (105 minutos). 

 Os valores de conversão com metanol apresentam um valor máximo de 92,0% 

na razão molar metanol/DDOS (M/D) igual a10 com a temperatura de 200ºC. Conforme 

esperado, todos os experimentos com metanol apresentaram maiores conversões quando 

comparadas ao etanol, isto ocorre, pois o mesmo dispõe de uma maior facilidade de 

quebra da ligação O-H, devido a seu caráter ácido maior (efeito indutivo), o que 

aumenta os choques efetivos para a formação dos ésteres. Outro ponto que favorece o 

metanol é a sua composição. O etanol anidro dispõe de 7000 ppm de água em sua 

composição, enquanto que o metanol tem apenas 100 ppm de água, o que influencia o 

equilíbrio da reação, favorecendo o deslocamento do mesmo na direção de consume.  

A validação dos experimentos e o cálculo dos rendimentos foram realizados 

através da análise por cromatografia gasosa e pela medida da acidez final. Os 

cromatogramas dos maiores valores obtidos na síntese etílica e metílica estão 
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disponíveis no ANEXO III. Os valores da acidez, medido por titulação, foram 

disponibilizados no ANEXO VI. 

Observa-se em todas as temperaturas um comportamento semelhante, as sínteses 

alcançam as máximas conversões num curto período de tempo e tendem ao equilíbrio 

químico de 90 a 105 minutos. 

Outro ponto observado é que a temperatura de 100 e 150ºC, o metanol tem 

rendimentos bem maiores quando comparados ao etanol. Na temperatura de 200ºC, as 

conversões são mais próximas, ou seja, em temperaturas maiores o etanol tem energia 

suficiente para se deslocar no meio como o metanol. Na Tabela 5.5 é apresentado o 

aumento da conversão máxima quando se utiliza metanol em comparação ao etanol. 

Tabela 5.5 - Aumento da conversão na síntese com metanol quando comparado a etanol 

Temperatura (ºC) 100 150 200 

Razão molar A/D 1 3 10 1 3 10 1 3 10 

Aumento (%) 205,99 148,84 196,92 76,71 155,66 85,14 25,92 1,93 10,53 
 

5.3.1 – Quantificação da esterificação durante o aquecimento/resfriamento 

Para quantificar a esterificação na etapa de aquecimento/resfriamento, o reator 

foi alimentado com os reagentes e aquecido até as temperaturas de síntese. Neste 

momento, o sistema foi resfriado e a composição do produto medida. 

Consequentemente os valores foram subtraídos da conversão total, existindo três valores 

percentuais de ésteres para cada experimento (total, aquecimento / resfriamento (AR) e 

efetivo). Os valores máximos de ésteres obtidos em cada condição estudada são 

mostrados na Tabela 5.6. 

A razão molar álcool / ácido graxo é uma das variáveis mais importantes para o 

rendimento da produção de ésteres. A reação de esterificação dos ácidos com álcool 

(Equação 4.6) é reversível, existindo assim uma concorrência entre a geração e o 

consumo dos produtos. Além disso, os reagentes são miscíveis, o que permite a sua 

interação em qualquer temperatura ou condições de pressão. 
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Tabela 5.6 – Porcentagem de ésteres totais gerados, AR e a quantidade efetiva por 

temperatura, razão molar álcool/DDOS (AD) e tipo de álcool. 

Álcool Temperatura AD Total AR Efetiva 

Etanol 

100 

1 9,53 4,01 5,52 

3 14,10 5,74 8,36 

10 16,03 7,21 8,82 

150 

1 23,31 11,58 11,73 

3 31,66 17,22 14,44 

10 45,08 27,80 17,28 

200 

1 36,05 15,22 20,83 

3 62,60 20,37 42,23 

10 71,04 27,03 44,01 

Metanol 

100 

1 21,57 5,79 15,78 

3 27,75 8,67 19,08 

10 35,12 11,71 23,41 

150 

1 40,75 24,31 16,44 

3 58,90 30,82 28,08 

10 66,87 48,38 18,49 

200 

1 42,22 26,01 16,21 

3 66,79 32,57 34,22 

10 78,14 58,02 20,12 

As razões molares álcool/DDOS usadas representam a condição mínima para a 

síntese (1) e excesso de álcool (3 e 10). Estes são usados para favorecer a reação 

principal, que forma os ésteres, em detrimento da inversa. Os dados mostram o efeito do 

excesso de etanol na conversão. A influência do aumento da razão molar etanol / DDOS 

em cada temperatura investigada é mostrada na Figura 5.7a (aumento da razão 1 para 3) 

e 5.7b (aumento da razão 3 para 10). 

A temperatura de 100ºC, a variação da razão molar E/D de 1 para 3 representa 

um ganho médio de 51,3% na conversão e um aumento de 9,5% de 3 para 10. A 

temperatura de 150 ºC, a mesma variação corresponde a um aumento de 36,1% e de 3 a 

10 a um ganho de 35,3%. A temperatura de 200 ºC, de 1 para 3, o correspondente 

aumento na conversão é de 212,7%, e de 3 para 10 é de 24,9%.  
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Figura 5.7 - (a) Conversões com o aumento da razão molar etanol / DDOS de 1 para 3. 

(b) Conversões com o aumento da razão molar etanol / DDOS de 3 para 10. 

 

(a)                                                               (b) 

O aumento da conversão com a relação molar também está relacionado com a 

pressão. Este fato refere-se à reação que ocorre na fase líquida, pois quanto maior a 

pressão do sistema, mais etanol estará no estado líquido, aumentando a formação de 

ésteres. Todas as sínteses foram conduzidas na condição de líquido-vapor segundo o 

modelo Peng-Robinson, no entanto, apenas as corridas a 105 minutos são apresentados 

nos gráficos de equilíbrio. Os gráficos contabilizam as condições iniciais da síntese e 

com 50% e 100% de conversão de ésteres. Os resultados se encontram disponíveis no 

ANEXO IV. 

No ANEXO VI estão disponíveis os valores de razão, temperatura, pressão, 

conversão (duplicatas), esterificação no aquecimento/resfriamento (AR) e desvios da 

síntese etílica e metílica em todas as temperaturas avaliadas. Além disso, no mesmo 

anexo são disponibilizadas as porcentagens de ésteres totais e ácidos graxos disponíveis 

para reação assim como as concentrações de produtos e reagentes de todas as sínteses 

realizadas.  

A influência do aumento da razão molar M/D em cada temperatura utilizada na 

síntese metílica é apresentada na Figura 5.8a (1 para 3) e 5.8b (3 para 10). 

Figura 5.8 - (a) Conversões com o aumento da razão molar metanol / DDOS de 1 para 

3. (b) Conversões com o aumento da razão molar metanol / DDOS de 3 para 10. 
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(a)                                                               (b) 

Observa-se uma relação diferente entre a razão e o tipo de álcool. Para o etanol, 

o aumento na proporção de 1 a 3 representa um maior ganho na conversão, quando 

comparado ao metanol, este tem um ganho maior quando a razão molar M/D aumenta 

de 3 para 10. Este resultado está relacionado com o ponto de ebulição de ambos. Do 

etanol, por ser mais alto (78,4 ºC), quando comparado ao do metanol (64,7 ºC), nas 

temperaturas mais baixas, tem uma menor quantidade de vapor, favorecendo a reação. 

Conforme a razão aumenta, e consequentemente a pressão, o metanol tende a 

estar líquido e como o mesmo dispõe de uma facilidade maior da quebra da ligação O-

H, já que o caráter ácido diminui à medida que aumenta a cadeia carbônica, devido ao 

efeito eletrorepelente do radical orgânico, fornece choques mais efetivos que o etanol, o 

que torna seus rendimentos maiores. 

Os valores da acidez final, assim como os gráficos da concentração de ésteres e 

ácidos graxos consumidos no tempo, que foram calculados por estequiometria com base 

nas medidas dos ésteres obtidos, são encontrados no ANEXO VII. 

Os testes no reator Büchiglasuster utilizando a metodologia proposta 

representam uma matéria prima com menos ácidos graxos disponíveis para a 

esterificação, deste modo, testes com o destilado desodorizado “in natura” demandariam 

uma mistura dos reagentes na temperatura da reação e um resfriamento rápido. Em vista 

disto, um reator (MINI) foi construído e os resultados apresentados na próxima seção. 

5.4 - Resultados subcríticos - Reator MINI 
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O aparato desenvolvido no Grupo de Integração dos Processos Químicos (GIPQ) 

e utilizado na presente tese será chamado de reator MINI, pois seu volume (20 mL) é 

menor que do reator Büchiglasuster (100 mL). Todas as sínteses ocorreram em fase 

líquida, considerando à mistura inicial DDOS/álcool e conversões de 50% e 100% em 

ésteres. Este resultado foi obtido através do envelope de fases obtido da equação Peng-

Robinson com os parâmetros estimados. 

Como já mencionado, o objetivo da síntese nestas condições é utilizar uma 

matéria prima “in natura”, ou seja, sem perda na etapa de aquecimento, como acontece 

com o reator Büchi. Os resultados das conversões obtidas em todas as razões molares 

A/D para a temperatura de 100ºC são apresentados na Figura 5.9, a 150ºC na Figura 

5.10 e a 200ºC na Figura 5.11. 

Figura 5.9 – Conversão da síntese no reator MINI a 100 ºC em todas as razões molares: 

(□) = etanol; (■) = metanol. 

 

A temperatura de 100ºC, a quantidade de álcool mostra-se bastante influente na 

conversão, com exceção da razão de 3 a 105 minutos, as demais condições cresceram 

com a razão independente do tempo, pois é favorecido pelo excesso de álcool inicial, o 

que desloca o equilíbrio aumentando o rendimento. O metanol teve resultados melhores 

em todas as temperaturas, no entanto, a 150º e 200ºC os rendimentos foram mais 
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significativos, quando comparados ao etanol, porque dispõe de mais energia cinética, o 

que aumenta os choques efetivos. 

Em todas as temperaturas, a razão A/D de 3 apresenta conversões maiores a 105 

minutos do que a razão de 10 a 15 minutos.  

Figura 5.10 – Conversão da síntese no reator MINI a temperatura de 150 ºC em todas as 

razões molares: (□) = etanol; (■) = metanol. 

 

Nas sínteses, a 150 e 200ºC, o tempo prevaleceu sobre a razão molar A/D. Em 

ambas as condições, as conversões nas razões molares A/D de 1 a 105 minutos foram 

superiores ou iguais a síntese na razão A/D de 10 com 15 minutos. Em todas as 

temperaturas os melhores resultados foram obtidos na razão molar A/D de 10 e 105 

minutos. Os melhores valores para ambos os alcoóis são apresentados na Tabela 5.7. 

Tabela 5.7 – Máximas conversões para sínteses no reator MINI (A/D=10 e 105 min) 

Temperatura Etanol Metanol 

100 35,8 38,1 

150 75,7 89,0 

200 87,1 99,5 

O fato de a conversão ser maior há 105 minutos nas maiores temperaturas está 

relacionado à alta energia cinética do meio, que permite mais choques moleculares e, 
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consequentemente o aumento do rendimento. Nas condições ótimas (temperatura de 

200ºC), o metanol apresenta uma conversão 12% maior do que etanol (Figura 5.11). 

Figura 5.11 – Conversão da síntese no reator MINI a temperatura de 200 ºC em todas as 

razões molares: (□) = etanol; (■) = metanol. 

 

Todas as informações experimentais e desvios referentes às corridas estão 

disponíveis no ANEXO VIII. Os dados obtidos foram comparados com os medidos no 

reator Büchiglasuster e os resultados foram distintos. O reator MINI apresenta 

conversões altas nos tempos maiores, devido à maior oferta de ácidos graxos no meio, 

enquanto que o reator Büchi apresenta maiores conversões nos tempos menores, pois 

quando a matéria prima se extingue na reação, a velocidade reacional diminui, 

reduzindo assim a taxa de conversão. A comparação entre os rendimentos fornecidos 

pelo reator MINI e o Büchiglasuster são apresentados na Figura 5.12 para a síntese 

etílica e Figura 5.13 para a metílica. 

A conversão é dependente da pressão, pois este parâmetro influencia diretamente 

a fase do meio reacional. Como as sínteses no reator MINI sempre ocorriam na fase 

líquida era de se esperar conversões maiores. No entanto, devido à menor oferta de 

ácidos graxos iniciais no meio nos testes com o reator Büchiglasuster, a conversão de 1 

mol de éster representaria um valor maior quando comparado a porcentagem disponível 

no reator MINI.  
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Figura 5.12 – Comparação das conversões etílicas do reator MINI e Büchiglasuster 

 

Os dados no reator Büchiglasuster com etanol ocorreram em sua maioria com 

duas fases (líquida e vapor), no entanto, e alguns casos, segundo o modelo calculado, a 

síntese ocorreu no ponto de bolha, ou seja, toda fase estava líquida com uma bolha de 

vapor, ou na fase líquida, o que justifica as altas conversões no reator Büchiglasuster. 

Figura 5.13 – Comparação das conversões metílicas do reator MINI e Büchiglasuster 
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Com metanol, as comparações dos resultados apontam melhores resultados para 

o reator Büchiglasuster a temperatura de 100ºC, 105 minutos e razão M/D igual a 1, 

pois nesta temperatura, a energia cinética é baixa e a oferta de ácidos graxos neste reator 

é menor, pois uma parte destes foi esterificada durante o aquecimento, logo mais efetiva 

é a esterificação. 

A temperatura de 200ºC, o reator Buchi só teve melhor rendimento em uma 

síntese (razão molar álcool/DDOS de 10 e 15 minutos), isto porque esta síntese ocorreu 

próximo da curva de bolha, logo a maior quantidade de líquido influenciou 

positivamente na síntese de ésteres. O reator MINI, na temperatura de 200ºC e razão 

molar álcool/DDOS igual a 10 com tempo de 105 minutos, proporcionou a maior 

conversão (99,5%) de todas as sínteses avaliadas. Em todos os casos observam-se 

desvios maiores nos dados do reator Büchiglasuster, pois a metodologia considera a 

esterificação durante o aquecimento e o resfriamento, o que aumenta o número de 

variáveis suscetíveis a erros. 

Os dados apresentados em ambos os reatores demonstram a viabilidade técnica 

da síntese térmica para a esterificação, porém avaliar o potencial da síntese com 

catalisadores ácidos é importante para um entendimento completo do potencial deste 

resíduo para a síntese de ésteres graxos. No próximo tópico serão apresentados os 

resultados da síntese com catalisador (H2SO4).  

5.5 - Resultados da síntese com catalisador 

 A avaliação da interferência do catalisador na reação é de grande importância, 

demonstrando o quanto a velocidade de reação depende da influência da catálise ácida. 

A Figura 5.14 mostra o efeito da razão molar etanol: DDOS na esterificação a 

temperatura de 80 ºC e 100 ºC com 3% de catalisador / 100 g de DDOS / etanol. 

A estequiometria da reação demanda 1 mol de álcool para 1 mol da mistura de 

ácidos graxos presentes no DDOS. Deste modo, quando se utiliza um excesso de etanol, 

espera-se uma conversão mais elevada num tempo de reação menor. Os resultados com 

a razão molar de etanol/DDOS igual a 1 apresentam uma conversão máxima de 85,7%, 

em 180 minutos de reação. A conversão mostra um comportamento constante entre 90 e 

120 minutos. No intervalo entre 120 e 180 minutos, a conversão apresenta um 

comportamento constante.  
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Figura 5.14 – Variação temporal da conversão em ésteres com 3% de H2SO4g/100g de 

reagentes a temperatura de 80 ºC e razão molar etanol/DDOS de: (■) = 1; (♦) = 3; 

temperatura de 100 ºC e razão molar etanol/DDOS de: (●) = 10. 

 

Utilizando a razão molar E/D de 3, a conversão máxima foi de 94,5% e de 10 foi 

de 97,5%, devido à maior concentração de álcool, o que aumenta os choques 

moleculares, favorecendo a reação direta (produção de ésteres e água). A conversão nas 

três proporções molares tende a aumentar rapidamente nos 15 minutos iniciais e a ficar 

constante com o consumo dos ácidos graxos no meio reacional. Os resultados com a 

razão molar E/D de 10 mostram uma conversão máxima de 99,7%, a 180 minutos de 

reação. A diferença entre as conversões máximas das razões molares E/D iguais a 3 e 10 

(105 minutos) é de 3,2%, mostrando que a quantidade de etanol e a diferença de 

temperatura de 20ºC não são significativos. 

A síntese catalítica de DDOS com metanol foi conduzida nas temperaturas de 60 

ºC e 80 ºC. A avaliação deste parâmetro foi feita devido à maior facilidade de 

deslocamento do metanol no meio reacional, o qual, a princípio, exigiria menos energia 

e tempo para a esterificação. Diferente do etanol, apenas as proporções molares de 

metanol / DDOS de 1 e 3 foram avaliadas no tempo limite de 120 minutos, pois os 

resultados já foram satisfatorios nestas condições. A Figura 5.15 mostra os dados de 

síntese com metanol na temperatura de 60 ºC e os dados a temperatura de 80 ºC são 

mostrados na Figura 5.16. 
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Os resultados indicam uma conversão máxima de 95,7% em 120 minutos de 

reação, a temperatura de 80 ºC e razão molar de metanol / DDOS de 3. Os dados 

indicam um menor tempo de conversão para metanol quando comparado com etanol, o 

que é explicado pelo caráter ácido, que facilita a quebra da ligação O-H e o aumento dos 

choques efetivos do metanol com o ácido graxo.  

A síntese, a temperatura de 60 ºC em 120 minutos, apresenta conversão 

semelhante para as razões molares M/D igual a 1 (83,6%) e 3 (85,8%). O aumento da 

temperatura representa um ganho de quase 6% na conversão para a razão molar M/D de 

1 e 10% para a razão de 3. 

Figura 5.15 – Variação temporal da conversão em ésteres a temperatura de 60ºC com 

3% de H2SO4g/100g de reagentes com: razão molar metanol/DDOS de (●) = 1; (▲) =3. 

 

A avaliação da interferência do catalisador na reação demonstra quanto a 

velocidade de reação depende da influência desse parâmetro nas condições estudadas. 

Os resultados com metanol apresentam uma conversão acima de 95% em menos de 100 

minutos a temperatura de 80ºC, o que representa um ganho energético e custo menor de 

equipamento frente as síntese sem catalisador. No entanto, o processo produtivo 

demanda a etapa de lavagem para retirada do H2SO4, o que não acontece na síntese livre 

de catalisador. 
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Figura 5.16 – Variação temporal da conversão em ésteres a temperatura de 80ºC com 

3% de H2SO4g/100g de reagentes com: razão molar metanol/DDOS de (♦) = 1; (■)= 3. 

 

Os valores de razão molar álcool/DDOS, temperatura, % de catalisador, 

conversão de cada teste, desvios e concentrações de produtos e reagentes dos 

experimentos estão disponíveis no ANEXO IX. 

Assim, como o comportamento com etanol, a síntese metílica tende a aumentar 

rapidamente nos primeiros momentos de reação e a reduzir com o consumo dos ácidos 

graxos. Na temperatura de 60 ºC, o ganho máximo da conversão quando a razão molar 

M/D é aumentada de 1 para 3 é de 2,57% (83,61% para razão de 1 e 85,77% para 3). A 

diferença está nos tempos menores. Com 15 minutos, a razão molar M/D igual a 1 

representa uma conversão de 50,20% enquanto que na razão de 3 é de 64,91%. 

Na temperatura de 80 ºC, com 15 minutos, o excesso de metanol representa um 

ganho de 33,44% na conversão, no final da reação (120 minutos). O mesmo ganho 

representa 7,13%, ou seja, o excesso de álcool representa uma melhora na velocidade 

inicial da reação, isso devido à quantidade alta de reagentes. 

Um resumo com os parâmetros avaliados e as máximas conversões obtidas em 

cada sistema é apresentado na Tabela 5.8. 
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Tabela 5.8 – Condições das sínteses em cada sistema e máximas conversões obtidas 

Equipamento Ambiente 
Faixa de 

temperatura 
(ºC) 

Faixa de 
tempo 
(Min) 

Pressão 
Ótima 
(bar) 

Conversão 
Máxima (%) 

Álcool 

Buchi 

Supercrítico 280 - 320 15/105 148,94 79,99 Etanol 

Subcrítico 100 - 200 15 - 105 23,20 83,30 Etanol 

Subcrítico 100 - 200 15 - 105 27,80 92,02 Metanol 

Mini 
Subcrítico 100 - 200 15/105 157,60 87,13 Etanol 

Subcrítico 100 - 200 15/105 130,55 99,47 Metanol 

Balão 
Subcrítico 60 - 100 15-180 - 97,46 Etanol 

Subcrítico 60 - 80 15-120 - 95,72 Metanol 

Com a definição das condições ótimas e a influência dos parâmetros, modelar os 

resultados para simular em outras condições é importante. 

5.6 - Modelagem cinética 

Neste tópico serão apresentados os resultados da modelagem cinética da síntese 

em ambiente subcrítico no reator Büchiglasuster e também com catalisador, pois foram 

esses onde a conversão foi medida com intervalos de 15 minutos.  

5.6.1 – Meio subcrítico (Büchiglasuster) 

 Em ambas as metodologias avaliadas, a reação ocorreu em fase líquida. A 

concentração de cada espécie pode ser expressa em função da conversão (Equação 4.9) 

dos ácidos graxos totais (X) para cada temperatura e razão avaliada. 

 A função objetivo foi definida como a diferença entre a conversão calculada 

pelo modelo cinético com a conversão experimental. A constante da taxa de reação foi 

obtida minimizando a função objetivo apresentada na Equação 4.12. 

Os gráficos, com os resultados experimentais e os simulados pelo modelo, são 

apresentados nas Figuras 5.17 (100 ºC), 5.18(150 ºC) e 5.19 (200 ºC) para etanol e 

Figuras 5.20 (100 ºC), 5.21 (150 ºC) e 5.22 (200 ºC) referentes à síntese metílica. Todas 

as constantes cinéticas foram obtidas em função da temperatura em grau Kelvin, pois a 

literatura reporta os resultados com essa unidade e assim é possível comparar com 

dados similares. 
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Figura 5.17 – Comparação do modelo cinético e experimental para a síntese etílica a 

temperatura de 100ºC. Modelo: (       ); Exper. - Razão molar: (◊) = 1, (□) = 3, (○) = 10. 

 

Figura 5.18 – Comparação do modelo cinético e experimental para a síntese etílica a 

temperatura de 150ºC. Modelo: (-----); Exper. - Razão molar: (◊) = 1, (□) = 3, (○) = 10. 
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Figura 5.19 – Comparação do modelo cinético e experimental para a síntese etílica a 

temperatura de 200ºC. Modelo: (       ); Exper. - Razão molar: (◊) = 1, (□) = 3, (○) = 10. 

 

O modelo de primeira ordem utilizado conseguiu prever satisfatoriamente o 

comportamento experimental da esterificação com ambos os alcoóis, o que é 

comprovado pelo desvio médio total percentual de 2,06% para a síntese etílica e 4,61% 

para a metílica. Os valores numéricos dos desvios são apresentados no ANEXO X. 

Figura 5.20 – Comparação do modelo cinético e experimental para a síntese metílica a 

temperatura de 100ºC. Modelo: (       ); Exper. - Razão molar: (♦) = 1, (■) = 3, (●) = 10. 
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Figura 5.21 – Comparação do modelo cinético e experimental para a síntese metílica a 

temperatura de 150ºC. Modelo: (       ); Exper. - Razão molar: (♦) = 1, (■) = 3, (●) = 10. 

 

Figura 5.22 – Comparação do modelo cinético e experimental para a síntese metílica a 

temperatura de 200ºC. Modelo: (-----); Exper. - Razão molar: (♦) = 1, (■) = 3, (●) = 10. 

 

Os maiores desvios da modelagem foram obtidos para a síntese metílica na razão 

M/D de 10 a temperatura de 200ºC, com média percentual de 28,45%. Isto ocorreu, pois 
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devido ao excesso de álcool no meio, a conversão é alta nos tempos menores (15, 30 e 

45 minutos) e o modelo não consegue predizer tão bem esse comportamento. Para a 

etílica na razão molar E/D igual a 3, na temperatura de 200ºC, o desvio médio 

percentual foi de 6,87%.  

As demais sínteses apresentaram um crescimento de conversão uniforme, ou 

seja, valores proporcionais ao tempo até a estabilização. Nestes casos o modelo previu 

satisfatoriamente. Este comportamento é função da característica hiperbólica da função, 

que sendo de primeira ordem em relação aos parâmetros, é quadrática em função da 

concentração dos ácidos graxos. 

A Tabela 5.9 mostra as condições utilizadas na reação e os valores gráficos das 

constantes de taxa (k1 e k'1) que representam os dados experimentais para a reação de 

esterificação. Os desvios médios da conversão calculada quando comparado com os 

experimentais são apresentados na Tabela 5.10 para a síntese sem catalisador. 

Tabela 5.9 - Parâmetros do estudo cinético da esterificação sem catalisador. 

T (ºC) Razão molar A/D k1 (L.mol-1.min-1) k’1 (L.mol-1.min-1) Álcool 

100 

1 0,0357 0,0068 

Etanol 

3 0,0788 0,0158 

10 0,1533 0,0380 

150 

1 0,0972 0,0223 

3 0,1372 0,0579 

10 0,1742 0,1145 

200 

1 0,2117 0,0436 

3 0,2696 0,0826 

10 0,3360 0,1573 

100 

1 0,1292 0,0073 

Metanol 

3 0,2380 0,0155 

10 0,7042 0,0210 

150 

1 0,3062 0,0153 

3 0,4725 0,0276 

10 0,8231 0,0353 

200 

1 0,7631 0,0576 

3 0,8470 0,0628 

10 1,0841 0,0806 
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Os resultados mostram que o aumento da temperatura e da razão molar A/D 

reduz a taxa da reação inversa e aumentam à direta, o que favorece a formação dos 

produtos e por consequência o aumento das conversões. 

Tabela 5.10 - Desvio médio da conversão calculada para síntese térmica. 

Razão molar álcool/DDOS Álcool 100ºC 150ºC 200 ºC 

1 

Etanol 

0,32 0,57 2,15 

3 0,30 1,31 6,44 

10 0,55 1,63 4,55 

1 

Metanol 

0,68 1,10 1,48 

3 0,89 3,10 3,76 

10 1,07 1,00 28,45 

A equação da taxa de consumo dos ácidos é representada pela constante de 

velocidade positiva (k1) referente aos produtos e negativa (k1’) para os reagentes. As 

constantes de velocidade por serem funções da temperatura, como apresentado na 

Equação 5.1, devem aumentar em temperaturas maiores. Além disso, a constante da 

taxa direta tende a ser maior que a inversa, ou seja, as reações aceleram com mais álcool 

no meio, aumentando a energia cinética e favorecendo a síntese dos produtos. 

         (5.1) 

Onde k0 é a constante de Arrhenius, Ea a energia de ativação da reação, R a constante 

universal dos gases e T a temperatura.  

A linearização desta equação permite a determinação de k0 e Ea. Na Tabela 5.11 

são apresentados os valores de Ea e k0 obtidos pela inclinação da função ln k por 1/T. Os 

gráficos gerados para todas as razões molares em função de lnk e 1/T são mostrados na 

Figura 5.23 para o etanol e na Figura 5.24 para o metanol. 

A energia de ativação para as reações direta e inversa na razão molar A/D igual a 

1, mostra uma diferença de 1,31 KJ / mol para etanol e 3,92 KJ / mol para metanol. Esta 

diferença torna-se negativa (10,04 KJ / mol em etanol e 13,23 KJ / mol para metanol) na 

razão molar A/D de 10, nas condições avaliadas, mostrando que o excesso de álcool 

favorece a formação de ésteres. Em todos os casos as energias de ativação diminuem 

com o aumento da razão molar A/D, o que é esperado devido ao aumento das colisões 

efetivas entre os reagentes. Os dados experimentais mostram que a esterificação em 



Capítulo 5 – Resultados e discussões 
 

142 
 

condições subcríticas sem catalisador com ambos os álcoois nas condições do estudo 

são viáveis. Nestas condições a reação ocorre em fase líquida.  

Tabela 5.11 - Energia de ativação e constante de Arrhenius calculada a partir de ln k e   

1 / T para condições experimentais de esterificação sem catalisador. 

Razão molar 
Álcool/DDOS 

Álcool 
k0 

(min-1[mol/mol de 
DDOS) 

Ea 
(KJ/mol) 

k'0 
(min-

1[mol/mol de 
DDOS 

Ea' 
(KJ/mol) 

1 

Etanol 

162,39 26,12 49,40 27,43 

3 24,29 17,89 50,91 24,70 

10 5,10 11,15 38,86 21,19 

1 

Metanol 

528,48 25,90 97,51 29,82 

3 94,63 18,59 10,18 20,28 

10 5,10 6,23 10,49 19,46 

O erro médio total da conversão calculada quando comparada à experimental foi 

de 2,9%. A reação de esterificação é uma reação endotérmica reversível de segunda 

ordem em relação aos reagentes e o modelo conseguiu prever bem o comportamento 

experimental da síntese de ésteres tanto com etanol quanto com metanol. 

Figura 5.23 – Gráfico da constante de Arrhenius e energia de ativação para as reações 

diretas (Razão molar etanol/DDOS: × = 1, * = 3, + = 10); inversas (Razão molar 

etanol/DDOS: × = 1, * = 3, + = 10). 
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A reação de formação de ésteres é endotérmica e requer uma quantidade de 

energia alta para iniciar, o que explica também o fato da taxa de reação direta ser maior 

do que a taxa de reação inversa nas reações.  

Figura 5.24 – Gráfico da constante de Arrhenius e energia de ativação para as reações 

diretas (Razão molar metanol/DDOS: × = 1, * = 3, + = 10); inversas (Razão molar 

metanol/DDOS: × = 1, * = 3, + = 10) 

 

5.6.2 - Catalisador 

O modelo utilizado para a modelagem dos dados com catalisador foi o mesmo 

para a síntese térmica. O H2SO4, por promover a esterificação homogênea dos ácidos, 

foi considerado uma molécula no meio reacional e os resultados obtidos foram 

satisfatórios. Os gráficos com os resultados experimentais e os simulados pelo modelo 

são apresentados nas Figuras 5.25 (etanol), 5.26 (metanol a 60ºC) e 5.27 (metanol a 

80ºC). Todos os parâmetros cinéticos e constantes foram estimados em função da 

temperatura em grau Kelvin. Os resultados da modelagem cinética da síntese com 

catalisador são apresentados na Tabela 5.12. 
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Figura 5.25 – Comparação do modelo cinético e experimental para a síntese etílica. 

Modelo: (-----); Experimental: temperatura de 80 ºC e razão molar etanol/DDOS de:   

(■) = 1; (♦) = 3; temperatura de 100 ºC e razão molar etanol/DDOS de: (●) = 10.  

 

Figura 5.26 – Comparação do modelo cinético e experimental para a síntese metílica. 

Modelo: (-----); Experimental: temperatura de 60ºC e razão molar metanol/DDOS:     

(●) = 1; (▲) = 3. 
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Figura 5.27 – Comparação do modelo cinético e experimental para a síntese metílica. 

Modelo: (-----); Experimental: temperatura de 80ºC e razão molar metanol/DDOS:     

(♦) = 1; (■) = 3.  

 

Tabela 5.12 – Condições experimentais e resultados da modelagem cinética com 

catálise ácida 

T (ºC) Razão molar A/DDOS k1 (L.mol-1.min-1) k'1 (L.mol-1.min-1) Álcool 

80 
1 0,0313 0,0093 

Etanol 3 0,0396 0,0107 

100 10 0,3049 0,0367 

60 
1 0,0838 0,0032 

Metanol 
3 0,1917 0,0224 

80 
1 0,1437 0,0059 

3 0,3071 0,0395 

Os resultados indicam a redução dos valores das constantes k1' com o aumento 

da quantidade de álcool no meio, que representa uma maior quantidade de produtos 

gerados e, consequentemente, maiores conversões. 

Os erros médios da conversão calculada quando comparados com os 

experimentais são apresentados na Tabela 5.13 para a síntese com ácido sulfúrico. Os 

desvios referentes a cada tempo estimado são apresentados no ANEXO X. 
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Tabela 5.13 - Desvio médio da conversão calculada para a reação com catalisador. 

Razão molar 
Álcool/DDOS 

Álcool 60ºC 80ºC 100ºC 

1 

Etanol 

- 3,89 - 

3 - 12,72 - 

10 - - 6,33 

1 
Metanol 

3,15 3,43 - 

3 6,42 28,22 - 

A obtenção dos parâmetros (K0 e Ea) referentes às reações com H2SO4 e etanol 

não foi realizada, pois os testes foram dirigidos em uma temperatura apenas para cada 

composição, o que representaria uma quantidade insuficiente dados para a obtenção dos 

parâmetros. 

A energia de ativação e a constante de Arrhenius referentes a catálise metílica 

ácida foram calculados para as temperaturas estudadas (60 e 80ºC) e os resultados são 

apresentados na Tabela 5.14. 

 Tabela 5.14 - Energia de ativação e constante de Arrhenius calculada a partir de ln k e  

1 / T para condições experimentais da esterificação ácida com metanol 

Razão molar  
Álcool/DDOS 

k0 
(min-1[mol de DDOS) 

Ea  
(KJ/mol) 

k'0 
(min-1[mol de DDOS 

Ea' 
(KJ/mol) 

1 0,01 6,80 0,0002 7,71 

3 0,02 5,94 0,0017 7,15 

Os maiores desvios foram obtidos para a razão molar A/D igual a 3 e 

temperatura de 80ºC. Isto ocorreu, pois nessas condições a síntese apresenta o mesmo 

comportamento observado na síntese sem catalisador, onde altas conversões ocorrem 

inicialmente, com pequenas variações no meio da síntese e estabilização perto do final. 

O modelo apresentou dificuldade em prever este comportamento, no entanto os demais 

foram bem correlacionados, como apresentado pelos valores da Tabela 5.10. 

Os dados experimentais mostram que a esterificação de ésteres metílicos e 

etílicos de DDOS com catalisador obtém alta conversão com tempos menores do que a 

síntese sem catalisador. Quantidades maiores de álcool favorecem a reação, devido ao 

deslocamento de equilíbrio e ao aumento da pressão no meio, tornando a fase líquida 

maior e favorecendo a reação que ocorre naquela fase. Além disso, é possível observar 
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que a esterificação com metanol é mais rápida, mas os testes com etanol também 

apresentam boas conversões. A esterificação é reversível de segunda ordem e a reação 

direta ocorre com mais facilidade, como evidenciado pelo valor de energia de ativação 

quando comparado com a reação inversa, o que, por sinal, exige uma quantidade maior 

de energia. Em temperaturas de 200ºC com razão molar álcool: DDOS de 10 obtém-se 

conversões acima de 95%. 

Uma vez definido as condições ótimas de conversão e validado o equilíbrio de 

fases e químico, o modelo termodinâmico discutido e apresentado no capítulo 4 foi 

utilizado e os resultados apresentados no tópico a seguir. 

5.7 - Modelagem termodinâmica 

5.7.1 – Estimação de parâmetros 

Como mencionado no capítulo 4, o modelo utilizado (PR) foi adaptado com a 

utilização da regra de mistura de van der Waals, três funções alfas distintas e duas regras 

de combinação para cada parâmetro de energia e co-volume, formando um total de seis 

modelos. 

A estimação dos parâmetros de interação binária, especificos para cada modelo 

proposto, foi realizada mediante o ajuste dos dados experimentais disponíveis de equilíbiro 

líquido-vapor e líquido-líquido para misturas binárias e ternárias (na ausência do anterior). 

Inicialmente buscou-se dados nas condições dos experimentos realizados, porém devido a 

dificuldade, foram estimados os dados nas condições disponibilizadas. 

As incertezas experimentais nem sempre são reportadas, o que dificulta uma análise 

mais precisa dos resultados obtidos. Os parâmetros de cada modelo calculados para os 

compostos investigados, revelaram um ajuste satisfatorio para  maioria dos dados. O 

desvio médio total na função objetivo foi inferior a 10%. Poucos sistemas apresentaram 

desvios superiores a esse valor, no entanto, isto pode estar relacionado a alguns fatores, tais 

quais:  

 Ausência de propriedades fisicas medidas experimentalmente para os compostos 

puros de interesse utilizando-se métodos preditivos para obtenção de tais dados, existindo 

assim a possibilidade de erros das correlações utilizadas para estimar as constantes críticas, 

fator acêntrico e pressão de vapor; 
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 Erros nas medidas dos dados experimentais de equilíbrio obtidos da literatura, com 

atenção especial aos valores de pressão de vapor. A maioria dos trabalhos não reportam a 

incerteza das medidas experimentais, o que dificulta a interpretação dos desvios; 

 Para misturas com ácidos ou até alcoóis, as substâncias dispõe de contaminantes 

em ppm ou ppb, o que pode influenciar no equilíbrio experimental. 

Os valores dos parâmetros obtidos para cada modelo assim como os desvios 

médios estão disponíveis no ANEXO II em forma de tabela. 

Com a definição dos parâmetros binários, que foram estimados para cada um dos 

seis modelos, no próximo tópico serão apresentados os resultados da simulação 

do equilíbrio quimico e de fases simultâneo, com o algoritmo proposto.   

5.7.2– Modelagem de misturas envolvendo os compostos de interesse 

Devido a não idealidade da mistura, decorrente da natureza das moléculas 

envolvidas nas sínteses e as condições de temperatura e pressão utilizadas, a modelagem 

requer o uso de equações mais potentes. No entanto a utilização de modelos que 

prevejam a associação molecular entre as moléculas não é necessária, pois os ésteres 

formados não dispõem de ligações de hidrogênio em sua estrutura. Visto isso à 

utilização de equações tipo CPA (Cubic Plus Association) foi descartada. 

5.7.2.1 – Ambiente supercrítico 

A comparação entre a composição global final (x) de éster (medida na fase 

líquida a temperatura ambiente) experimental e calculada foi realizada. Isso porque as 

análises dos experimentos por cromatografia foram feitas com esta fase após o 

tratamento específico (destilação para síntese térmica e lavagem + destilação para 

síntese catalítica), ou seja, a quantidade de água e etanol foi alterada após a síntese. 

Os maiores rendimentos em ambiente supercrítico foram nas condições de 

temperatura de 300ºC e razão molar E/D igual a 40 (planejamento 1) em 60 minutos. 

Os desvios da composição experimental calculada e da composição final de ésteres, para 

as condições estudadas, em todos os seis modelos, estão expostos nas Figuras 5.28a 

(absoluto) e 5.28b (relativo).Os dados experimentais medidos a 320ºC, razão molar E/D de 

15 e 60 minutos (planejamento 2) também foram modelado. Os desvios são apresentados 

nas Figuras 5.29a (absoluto) e 5.29b (relativo). 
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Figura5.28a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

300ºC/E/D = 40/60 minutos. 

Modelo x Desvio absoluto 

 

Figura5.28b – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

300ºC/ E/D = 40/60 minutos 

Modelo x Desvio relativo (%) 

 

Figura5.29a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

320ºC/ E/D = 15/60 minutos 

Modelo x Desvio absoluto 

 

Figura5.29b – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

320ºC/ E/D = 15/60 minutos 

Modelo x Desvio relativo (%) 

 

Os desvios podem ser justificados pela pseudo composição do DDOS utilizada. Na 

presente tese utilizou-se o ácido oléico como representante da mistura de ácidos graxos 

presentes na matéria prima, o que leva a um produto constituido apenas de oleato (etila ou 

metila). As regras de combinação não deveriam influenciar significativamente nos 

resultados, no entanto, os modelos que utilizaram a combinação de co-volume proposta 

por Lee (LEE e colaboradores, 1989) (equação 4.26) apresentaram os melhores 

resultados. Isto pode ser explicado pela terceira potência de sua equação, que 

representaria matematicamente melhor o co-volume da mistura. 

Além disso, os melhores resultados foram obtidos com as funções alfa de 

Mathias-Copeman (MATHIAS & COPEMAN, 1983) e Twu (TWU e colaboradores, 

1995), que fornecem equações para sistemas em ambiente supercrítico, o que pode 

melhorar o desempenho da EdE. Deste modo, os modelos 5 e 6 deveriam apresentar as 

melhores predições do comportamento, e segundo os desvios isto foi de fato observado. 
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Desvios podem ser reduzidos com a estimação dos parâmetros ausentes nesta 

simulação, devido a não existência de dados experimentais, caso de alguns inertes, 

considerados nulos, ou do éster com tocoferol e esqualeno, onde utilizou-se os dados 

metílicos. 

5.7.2.2 – Ambiente subcrítico (Reator Büchiglasuster) 

A modelagem nestas condições foi realizada sobre condições de equilíbrio 

líquido-vapor conforme apresentado no Tópico 5.1. Como mencionado anteriormente, 

as maiores conversões permitem a consideração do equilíbrio de fases, já que não existe 

mais a formação de produtos e consumo dos reagentes. Assim, para esta simulação, os 

resultados na razão molar A/D igual 10 em 105 minutos a 200ºC, que representam as 

maiores conversões dos testes experimentais, foram selecionados. 

Os desvios da simulação quando comparada aos dados experimentais são 

apresentados nas Figuras 5.30a e 5.30b (temperatura de 100ºC), 5.31a e 5.31b 

(temperatura de 150ºC), 5.32a e 5.32b (temperatura de 200ºC) para a síntese etílica e nas 

Figuras 5.33a e 5.33b (temperatura de 100ºC), 5.34a e 5.34b (temperatura de 150ºC), 

5.35a e 5.35b (temperatura de 200ºC) para a síntese metílica. 

Figura5.30a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a  temperatura de 

100ºC/ E/D = 10/105 minutos com etanol 

Modelo x desvio absoluto 

 

Figura5.30b – Desempenho dos modelos para a 

síntese a  temperatura de 

100ºC/ E/D = 10/105 minutos com etanol 

Modelo x desvio relativo (%) 
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Figura5.31a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

150ºC/ E/D = 10/105 minutos com etanol 

Modelo x desvio absoluto 

 

Figura5.31b – Desempenho dos modelos para a 

síntese a temperatura de 

150ºC/ E/D = 10/105 minutos com etanol 

Modelo x desvio relativo 

(%)  

Figura5.32a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 200ºC/ E/D = 

10/105 minutos com etanol - Modelo x 

desvio absoluto 

 

Figura5.32b – Desempenho dos modelos para a 

síntese a temperatura de 200ºC/ E/D = 10/105 

minutos com etanol - Modelo x desvio relativo 

(%) 

 

Os modelos apresentaram valores de desvios próximos, porém os melhores 

resultados foram obtidos pelos modelos 4, 5 e 6. A temperatura influenciou diretamente 

na simulação, somado ao fato de que o modelo tem limitações para predizer a 

composição da fase vapor nas pressões avaliadas. 
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Figura5.33a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

100ºC/ M/D = 10/105 minutos com metanol 

Modelo x desvio absoluto 

 

Figura5.33b – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

100ºC/M/D = 10/105 minutos com metanol 

Modelo x desvio relativo (%) 

 

Figura5.34a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

150ºC/M/D = 10/105 minutos com metanol 

Modelo x desvio absoluto 

 

Figura5.34b – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

150ºC/M/D = 10/105 minutos com metanol 

Modelo x desvio relativo (%) 

 

Figura5.35a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

200ºC/M/D = 10/105 minutos com metanol 

Modelo x desvio absoluto 

 

Figura5.35b – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

200ºC/M/D = 10/105 minutos com metanol 

Modelo x desvio relativo (%) 

 

O modelo teve maior dificuldade de simular o comportamento experimental 

quando se utilizou metanol quando comparado ao etanol. Em altas pressões, além de 

existir a dificuldade dos modelos de prever o comportamento da fase vapor, ocorre a 

cross-associação entre os ésteres e a água. O hidrogênio presente na molécula de água é 
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atraído pelos elétrons livres do oxigênio do éster alterando assim o comportamento da 

mistura. Os modelos utilizados não são capazes de prever este fenômeno e isto aumenta 

o desvio simulado/experimental. 

5.7.2.3 – Ambiente subcrítico (Reator MINI) 

Os testes no reator MINI foram realizados na fase líquida. Assim como na 

modelagem do reator Büchiglasuster, foram utilizadas as maiores conversões, o que 

representa os resultados na razão álcool/DDOS de 10 a 105 minutos em todas as 

temperaturas. 

Os desvios obtidos na modelagem são mostrados nas Figuras 5.36a e 5.36b 

(temperatura de 100ºC), 5.37a e 5.37b (temperatura de 150ºC), 5.38a e 5.38b 

(temperatura de 200ºC) para a síntese etílica e nas Figuras 5.39a e 5.39b (temperatura de 

100ºC), 5.40a e 5.40b (temperatura de 150ºC), 5.41a e 5.41b (temperatura de 200ºC) para 

a síntese metílica. 

Figura5.36a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

100ºC/ E/D = 10/105 minutos com etanol 

Modelo x desvio absoluto 

 

Figura5.36b – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

100ºC/ E/D = 10/105 minutos com etanol 

Modelo x desvio relativo (%) 
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Figura5.37a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

150ºC/ E/D = 10/105 minutos com etanol 

Modelo x desvio absoluto 

 

Figura5.37b – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

150ºC/ E/D = 10/105 minutos com etanol 

Modelo x desvio relativo (%) 

 

Figura 5.38a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

200ºC/ E/D = 10/105 minutos com etanol 

Modelo x desvio absoluto 

 

Figura 5.38b – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

200ºC/ E/D = 10/105 minutos com etanol 

Modelo x desvio relativo (%) 

 

Os resultados apontam que o modelo consegue simular com mais eficiência em 

uma única fase, no entanto os desvios seguem dependentes da temperatura. Os modelos 4 e 

5, onde foram utilizadas as leis de Berthelot (aij) e Lee (bij) para o cálculo das 

combinações, conseguiram melhores resultados, mas não muito distantes dos demais 

modelos. 
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Figura5.39a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

100ºC/M/D = 10/105 minutos com metanol 

Modelo x desvio absoluto 

 

Figura5.39b – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

100ºC/ M/D = 10/105 minutos com metanol 

Modelo x desvio relativo (%) 

 

Figura5.40a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

150ºC/ M/D = 10/105 minutos com metanol 

Modelo x desvio absoluto 

 

Figura5.40b – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

150ºC/ M/D = 10/105 minutos com metanol 

Modelo x desvio relativo (%) 

 

Figura5.41a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

200ºC/ M/D = 10/105 minutos com metanol 

Modelo x desvio absoluto 

 

Figura5.41b – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 200ºC/ M/D = 

10/105 minutos com metanol 

Modelo x desvio relativo (%) 

 

Diferente da simulação da síntese em equilíbrio líquido-vapor, a simulação com 

metanol apresentou melhores resultados. Os modelos 5 e 6, que não utilizam os modelos 

de alfa e regras de combinação clássicos, reapresentaram desvios menores, porém 
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próximos dos demais modelos. A temperatura influenciou diretamente os desvios da 

predição do fenômeno. 

Para este conjunto de dados não foi observada distinção marcante entre 

os desempenhos dos seis modelos avaliados. Devido a todo sistema estar em fase líquida, 

todos modelos conseguiram prever com eficiência o comportamento experimental. 

Os desvios tem aumento progressivo conforme a temperatura aumenta, isto ocorre 

pois  a agitação molecular na fase líquida é função desta variável, o que torna o meio com 

maior energia cinetica e, por consequência, mais difícil de prever. Além disso os 

parâmetros binários foram obtidos em temperaturas mais baixas do que as experimentais, 

logo conforme a temperatura aumenta, o comportamento reacional é alterado. 

Na comparação entre a simulação com os dados obtidos nos dois reatores, percebe-

se desvios menores na modelagem do reator MINI. Isto ocorre pois o meio encontrava-se 

todo em um única fase, diferente do reator BüchiGlasuster, onde a maior parte das sínteses 

ocorreu em duas fases. Nestas condições, além de existir mais variáveis para a 

convergência, a alta pressão das sínteses interfere diretamente no cálculo da fase vapor, 

aumentando assim os desvios obtidos. 

5.7.2.4 – Ambiente com catalise homogênea 

A síntese com catalisador homogêneo foi dirigida em fase líquida e assim como 

a modelagem dos demais sistemas, apenas os valores máximos em cada temperatura foi 

utilizado. Assim, com etanol, representa os pontos na temperatura de 80ºC, razão molar 

E/D de 3 e 180 minutos; na temperatura de 100ºC, a razão molar E/D foi igual a 10 e 

também 180 minutos. Com metanol, em ambas as temperaturas testadas (60 e 80ºC), a 

razão molar M/D foi de 3 com 120 minutos de síntese.  

 Os desvios dos dados obtidos com o modelo, quando comparados aos valores 

experimentais são apresentados nas Figuras 5.42a e 5.42b (80ºC), 5.43a e 5.43b 

(100ºC), para a síntese ácida com etanol e nas Figuras 5.44a e 5.44b (60ºC), 5.45a e 

5.45b (80ºC) para a síntese ácida metílica. 
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Figura5.42a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

80ºC/E/D = 3/180 minutos com etanol 

Modelo x desvio absoluto 

 

Figura5.42b – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

80ºC/E/D = 3/180 minutos com etanol 

Modelo x desvio relativo (%) 

 

Figura5.43a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

100ºC/E/D = 10/180 minutos com etanol 

Modelo x desvio absoluto 

 

Figura5.43b – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

100ºC/ E/D = 10/180 minutos com etanol 

Modelo x desvio relativo (%) 

 

A simulação apresentou o mesmo comportamento dos anteriores, sendo os 

desvios obtidos próximos, porém os modelos 4, 5 e 6 apresentaram desvios menores.  

Figura5.44a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

60ºC/M/D = 3/120 minutos com metanol 

Modelo x desvio absoluto 

 

Figura5.44b – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

60ºC/M/D = 3/120 minutos com metanol 

Modelo x desvio relativo (%) 
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Figura5.45a – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

80ºC/M/D = 3/120 minutos com metanol 

Modelo x desvio absoluto 

 

Figura5.45b – Desempenho dos modelos 

para a síntese a temperatura de 

80ºC/M/D = 3/120 minutos com metanol 

Modelo x desvio relativo (%) 

 

 A simulação com metanol apresentou resultados similares aos obtidos com 

etanol, porém o modelo 6 conseguiu resultados melhores que os demais. 

Os resultados apontam uma maior dificuldade de predição pelo modelo, quando 

comparado à síntese térmica. Isto ocorre devido à consideração do comportamento 

molecular do catalisador, no entanto o modelo consegue prever o comportamento. Sabe-

se que o mesmo por ser um ácido forte tem uma dissociação completa, e por isso deve 

ser considerado como eletrólito. No entanto, devido à baixa quantidade da substância no 

meio (3% m/m) em relação à massa de reagentes, e a necessidade de termos específicos 

nos modelos termodinâmicos que prevejam este comportamento, a consideração feita 

influencia diretamente no comportamento da reação e consequentemente nos resultados 

obtidos. 

Os desvios obtidos podem ser explicados também pela estrutura e polaridade dos 

componentes. A equação Peng-Robinson foi gerada a partir de dados com 

hidrocarbonetos contendo até dez átomos carbonos. Na síntese as cadeias carbônicas 

presentes nos ácidos graxos e ésteres se assemelham a dos hidrocarbonetos avaliados 

pela equação original, no entanto a polaridade do etanol e água e a possível associação 

promovida por elas afetam a predição do modelo.  

Os resultados nos permitem concluir que os modelos de alfa e as regras de 

combinação têm pouca influência na modelagem do sistema estudado, visto que para 

todos os casos os desvios ficaram abaixo de 10% e diferença entre eles foi menor que 

2,5%. 
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Como mencionado, mesmo com a consideração dos pseudocomponentes para a 

modelagem, a possível cross-associação, a consideração do catalisador molecular e a 

limitação dos modelos de simularem o comportamento das fases a alta pressão, pode-

se concluir que Peng-Robinson é capaz de representar o comportamento dos dados 

experimentais da síntese de ésteres através de síntese térmica ou ácida. 

Os resultados obtidos nesse estudo auxiliarão na escolha de modelos e 

parâmetros para um cálculo inerente a um determinado processo. Os cálculos são 

realizados com parâmetros binários, mesmo com o sistema sendo multicomponente, 

visto que a interação dois a dois representa a grande maioria dos contatos entre os 

componentes.  

Os programas atuais requerem modelos para a simulação de projetos, no entanto 

as equações para tal demandam parâmetros de interação dos componentes e na maioria 

das vezes não estão disponíveis. Deste modo o simulador considera os parâmetros nulos 

ou calculam por contribuição de grupo baseado na estrutura molecular, o que não 

garante a precisão dos mesmos. Assim, os resultados da modelagem termodinâmica 

obtidos na presente tese ajudarão a simulação de processos pertinentes com ésteres ou 

ácidos graxos. 
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CAPÍTULO 6 
 

Conclusões e Sugestões 

Fundamentado nos resultados e discussões apresentados na presente tese, as 

seguintes conclusões podem ser feitas: 

- O ambiente supercrítico mostrou-se não adequado para síntese com fontes ricas 

em ácidos graxos, visto que nestas condições ocorrem reações paralelas que competem 

com a esterificação e também a degradação das cadeias carbônicas. A maior conversão 

obtida foi de 89,04 % a temperatura de 280ºC e 105 minutos de reação. Desta forma, o 

meio supercrítico não é necessário para a síntese com fontes ricas em ácidos graxos. 

- O ambiente subcrítico mostrou-se excelente para a síntese sem catalisador, as 

melhores conversões foram obtidas com metanol a temperatura de 200ºC e razão 

álcool/DDOS de 10 com 105 minutos (99,5%). Quando se utilizou etanol, a conversão 

reduziu em 12,4 % nas mesmas condições, mostrando que o caráter ácido do álcool 

influência diretamente nos resultados. Assim a síntese sem catalisador é tão eficiente 

quanto à ácida para a produção de ésteres através de fontes ácidas. 

- Na síntese com catalise homogênea, as condições com metanol foram mais 

brandas do que as utilizadas com etanol, a conversão metílica máxima foi de 95,7%, a 

temperatura de 80ºC com razão molar metanol/DDOS de 3 com 120 minutos de reação. 

A síntese etílica apresentou uma conversão máxima de 99,7%, com razão de 10, a 

temperatura de 100ºC e 180 minutos. 

- A pressão é importante na síntese térmica, pois mantém todo o sistema em fase 

líquida, aumentando a eficiência da reação; 

- A síntese com catalisador tem a vantagem de requerer equipamentos menos 

robustos devido às condições mais brandas quando comparado à síntese térmica, no 

entanto, o ácido no meio demanda uma etapa de lavagem, que aumentará os custos, 

diferente da esterificação livre de catalisadores. 
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- O produto final obtido, considerando as melhores conversões, dispõe de 

aproximadamente 80% de ésteres graxos, este material poderia ser queimado como óleo 

combustível, devido ao poder calorífico dos ésteres. No entanto, ele se aplica a outros 

fins, biodiesel ou fluido de perfuração, por exemplo, desde que passe por tratamentos 

que o adéquem a legislação específica a tal uso; 

- A modelagem da reação global foi conduzida seguindo um modelo reversível 

de segunda ordem. Duas constantes cinéticas foram ajustadas aos dados de concentração 

dos ácidos graxos. O desvio médio total entre os valores de conversão experimental e 

calculada foi de 2,9%. O modelo cinético de 2ª ordem previu satisfatoriamente o 

comportamento da síntese de ésteres. 

-  A equação Peng-Robinson previu o pseudo-equilíbrio químico e de fases, porém 

alguns desvios foram superiores a 10%. 

- Todos os modelos aplicados previram razoavelmente o comportamento 

experimental, as diferenças nos desvios foram menores que 2,87%, e o maior valor 

obtido foi 10,05%. A diversidade das misturas e a raridade de dados de equilíbrio de 

fases de sistemas correlatos nas condições estudadas contribuíram para os desvios 

obtidos. Um conhecimento maior sobre o comportamento de fases permitiria a 

otimização das condições operacionais e consequentemente a redução dos custos. 

- Os resultados experimentais medidos são úteis para avaliação de modelos e 

parâmetros utilizados na simulação de processos. 

Sugestões 

Devido a quantidade de dados obtidos, algumas atividades relacionadas a tese ainda 

estarão sendo realizadas em continuação ao presente trabalho, como sugestões, tais como: 

- Avaliação técnico-econômica das metodologias com os dados ótimos obtidos 

experimentalmente. Através de uma análise de sensibilidade em relação ao preço do 

produto será possível mensurar qual síntese é mais vantajosa.  

- Separação dos componentes presentes no destilado desodorizado. Através da 

escolha de um solvente que promova uma extração eficiente dos ácidos graxos, tocoferol e 

esqualeno visando o aumento da eficiência e redução dos custos operacionais. 
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- Levantamentoda curva de conversão versus tempo para asíntese do DDOS com 

etanol/metanol no reator MINI em ambiente subcrítico para avaliar se tempos menores 

fornecem conversões tão altas quanto as obtidas para 105 minutos. 

- Levantamento dados de conversão versus tempo em condições entre temperatura 

de 150ºC e 200ºC e razões molares álcool/DDOS entre 6 e 10 para uma analise melhor 

custo beneficio da síntese térmica. 

- Avaliação da influência da escala utilizando reatores de maior capacidade para 

dados mais próximos de uma indústria; 

- Avaliação do comportamento da síntese em reatores com geometria diferentes 

(contínuos) para uma análise completa do potencial do DDOS;  

- Medições dos dados de equilíbrio das seguintes misturas binárias em condições 

próximas a do experimento para obtenção de parâmetros binários: ácido oléico + 

tocoferol; ácido oléico + esqualeno; oleato de etila + esqualeno; oleato de etila + 

tocoferol; esqualeno + tocoferol. 

- Simulação com os modelos utilizados as máximas conversões nas razões 

álcool/DDOS de 1 e 3 para avaliar a influência do álcool na modelagem; 

- Adicionar ao modelo termos que prevejam a dissociação do ácido sulfúrico 

(eletrólito) para melhorar a predição do comportamento experimental nestas condições;  

- Realizar a modelagem cinética com modelos que estimem a ordem da reação, 

pois estes devem representar melhor o comportamento cinético da reação. 

- Medir propriedades e avaliar o potencial do produto gerado nas melhores 

condições da síntese. A princípio a mistura tem aplicação como biodiesel, com 

tratamento prévio; óleo combustível, devido ao poder de queima dos ésteres; fluido de 

perfuração de base sintética, devido ao baixo grau de vaporização dos ésteres e a sua 

característica não tóxica. 
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