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RESUMO 

 

 A produção de biodiesel no Brasil ainda está em um estágio de indefinição e em 

processo de transformação, num cenário de incerteza. Assim, este estudo 

apresenta informações referentes ao uso das principais biomassas existentes no 

Brasil que são utilizadas para geração de biodiesel e também outras com grande 

potencial de aproveitamento para este fim.  Com isso, esse trabalho estudou a 

cadeia do biodiesel brasileiro fabricado a partir das oleaginosas de mamona, 

soja, dendê, girassol e babaçu em uma abrangência multidisciplinar com o 

objetivo de determinar qual é atualmente a que possui uma capacidade maior de 

substituir o diesel e quais são as perspectivas futuras para o cenário desses 

biocombustíveis. Para a análise foi avaliado a qualidade do biodiesel, suas 

propriedades perante a agência reguladora de combustível brasileira e sua 

atratividade para o agricultor familiar. Após fazer uma análise completa de cada 

biomassa, percebeu-se que, atualmente, a melhor escolha de trabalho é a soja 

por possuir uma estrutura mais desenvolvida e otimizada, mas, se for analisar 

em uma perspectiva futura, o babaçu vai ser, dentre os 5 estudados, o que tem 

a melhor perspectiva de crescimento e desenvolvimento para a produção de 

biodiesel. 

 

Palavras-chave: Biodiesel. Mamona. Soja. Dendê. Girassol. Babaçu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

ABSTRACT 

 

Biodiesel production in Brazil is still in a stage of uncertainty and in the process 

of transformation, in a scenario of uncertainty. Thus, this study presents 

information regarding the use of the main existing biomasses in Brazil that are 

used for the generation of biodiesel and also others with great potential of use for 

this purpose. Thus, this work studied the chain of Brazilian biodiesel made from 

castor oilseeds, soybeans, palm oil, sunflower and babassu in a multidisciplinary 

scope with the objective of determining which currently has a greater capacity to 

replace diesel and which are the future perspectives for the scenario of these 

biofuels. For the analysis, the quality of biodiesel was evaluated, its properties 

before the Brazilian fuel regulatory agency and its attractiveness for the family 

farmer. After carrying out a complete analysis of each biomass, it was noticed 

that, currently, the best choice of work is soy because it has a more developed 

and optimized structure, but, if it is analyzed in a future perspective, babassu will 

be, among the 5 studied, which has the best growth and development perspective 

for biodiesel production. 

Keywords: Biodiesel. Castor. Soy. Palm oil. Sunflower. Babassu. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entende-se por biomassa como a matéria vegetal e seus derivados tais 

como resíduos florestais e agrícolas, resíduos animais e a matéria orgânica 

contida nos resíduos domésticos municipais (LORA & SALOMON, 2004).  

A biomassa vegetal é utilizada, devido ao seu caráter renovável e ampla 

disponibilidade, como fonte para se obter vários materiais, como fibras, 

polímeros e combustíveis (SUAREZ et al., 2007). Além disso, devido ao seu 

caráter renovável, ela é considerada uma ótima fonte de energia.  

Ao longo do século XX, o Brasil e o mundo experimentaram um intenso 

desenvolvimento econômico que ocasionou em uma crescente demanda 

energética. Essa demanda tende a continuar tendo um grande crescimento com 

os avanços tecnológicos esperados durante o século XXI (TOLMASQUIM; 

GUERREIRO & GORINI, 2007). 

Diversos fatores econômicos e ambientais surgem diante dessa crescente 

demanda, dentre elas, a fonte de energia utilizada para supri-la. Atualmente, a 

produção de energia provém de fontes de energias não renováveis, em especial 

o petróleo, que são poluentes e possuem reservas finitas (ALVARENGA & 

SOARES, 2010).  

 Assim, o desenvolvimento de novas alternativas para o suprimento dessa 

demanda torna-se essencial e, o biodiesel produzido a partir da biomassa 

vegetal, representa uma alternativa essencial para atender essa crescente 

demanda energética da sociedade moderna de forma sustentável (RAMOS et al, 

2011). 

O biodiesel, pode ser definido como um monoalquil éster de ácidos graxos 

derivados de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais, obtidos 

por transesterificação, na qual ocorre a transformação de triglicerídeos em 

moléculas menores de ésteres de ácidos graxos (RAMOS et al., 2003). 

O Brasil é um país de grande biodiversidade, muito rico em oleaginosas. 

Suas culturas, porém, são restritas a fins alimentícios na maioria dos casos. Há 

um grande potencial a ser explorado, tanto em relação ao aproveitamento 

energético de culturas temporárias e perenes, como em relação ao 

aproveitamento energético do óleo residual proveniente da alimentação 

(EMBRAPA, 2008). 
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Atualmente, os óleos vegetais (triglicerídeos), in natura ou modificados, 

possuem um papel muito importante devido sua aplicabilidade em diversas 

funções e também a sua grande versatilidade química. Podem ser preparados 

vários produtos a partir das suas características químicas, tais como materiais 

poliméricos, lubrificantes, revestimentos, adesivos estruturais, biodiesel, entre 

outros (SUAREZ et al., 2007).  

Com isso, o biodiesel proveniente de óleos vegetais surge como uma 

alternativa renovável do diesel para atender a demanda energética mundial pois, 

além de poder ser fabricado por diversas matérias-primas, seu processo de 

síntese também possui um custo relativamente baixo, não são poluentes para o 

meio ambiente e não contribuem para o aumento do efeito estufa (ALVARENGA 

& SOARES, 2010).  

 

1.1 Objetivo 

 

Este trabalho teve como objetivo estudar a cadeia do biodiesel brasileiro 

fabricado a partir das oleaginosas de mamona, soja, dendê, girassol e babaçu e, 

com uma abrangência multidisciplinar, identificar e analisar o status atual e 

estudar quais são as perspectivas futuras para o cenário do biodiesel brasileiro. 

 

1.2 Justificativa 

 

Tendo em vista os graves problemas ambientais (como por exemplo a 

liberação de gases poluentes que contribui para o aquecimento global) 

relacionados com o diesel, que é utilizado atualmente em larga escala por 

veículos de pequeno e grande porte, torna-se necessária a busca por 

combustíveis alternativos que consigam cumprir a mesma função que o diesel e, 

ao mesmo tempo, reduzir os impactos ao meio ambiente.  

A utilização de óleos vegetais provenientes de plantas oleaginosas entra, 

então, nesse cenário com um ótimo candidato de substituição ao diesel fóssil, 

pois os mesmos destacam-se por produzir grandes quantidades de óleo vegetal 

bruto e de boa qualidade para a produção de biodiesel. 
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1.3 Organização do texto 

 

O texto foi organizado em 5 capítulos. O primeiro consiste na introdução 

teórica do assunto abordado. O segundo capítulo refere-se ao referencial 

bibliográfico, o terceiro capítulo à análise crítica, onde são apresentados por 

meio de uma revisão bibliográfica com os principais fatores de fabricação e 

propriedades físico-químicas, o método de fabricação mais adequado e as 

perspectivas de cada biomassa estudada. O capítulo 4 apresenta as 

considerações finais e conclusões dessa pesquisa. Por fim o capítulo 5 lista as 

referências bibliográficas utilizadas para a construção desse trabalho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.  A história do Biodiesel  

 

O biodiesel surgiu em 1895, através dos cientistas Rudolf Diesel e Henry 

Ford, que descobriram nos óleos vegetais um tipo de combustível capaz de ser 

utilizado em escala industrial, sendo que o biodiesel surgiu anos antes do motor 

de ciclo diesel entrar em funcionamento (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006). 

Em 10 de agosto de 1893, foi criado o primeiro motor a diesel eficiente, 

que foi desenvolvido por Rudolf Diesel, em Augsburg, Alemanha, e por isso 

recebeu este nome (BIODIESELBR, 2006).  

No ano de 1898, o motor criado por Diesel foi oficialmente apresentado 

para o mundo. Este motor utilizava como combustível o óleo de amendoim, que 

é considerado um tipo de biocombustível obtido pelo processo de 

transesterificação. (FERRÉS, 2003), sendo o processo de transesterificação de 

óleos vegetais desenvolvido em 1853, pelos cientistas E. Duffy e J. Patrick. A 

figura 1 apresenta, de forma simplificada, o processo de transformação do óleo 

de amendoim para o seu respectivo biodiesel. 

 

 

Figura 1- Fluxograma no processo de transesterificação do biodiesel de 

amendoim 

 
Fonte: Revista Biodiesel, 2008. 
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No Brasil, o grande pioneiro dos biocombustíveis foi o Conde Francisco 

de Matarazzo, na década de 60, sendo que as Indústrias Matarazzo tinham como 

papel produzir óleo através dos grãos de café (LUCENA, 2004).  

As indústrias Matarazzo, na época, utilizavam o álcool de cana de açúcar 

para lavar o café de forma a reterem as suas impurezas, que são impróprias para 

o consumo humano. Essa mistura resultou em uma reação entre o álcool e o 

óleo de café, tendo como produto final a liberação de glicerina, redundando em 

éster etílico, que atualmente é conhecido como biodiesel. (PARENTE, 2003). 

            O café é rico em óleos, sendo que a variedade arábica contém de 12 a 

18% e a variedade robusta de 9 a 14%. A maior parte desses óleos é constituída 

por ácido palmítico (34,5%) e linoléico (40,3%). O perfil de ácidos graxos dos 

lipídios do café é similar ao dos óleos vegetais comestíveis (TURATTI, 2001; 

VIDAL, 2001). 

 

2.2. Reações de obtenção de Biodiesel 

 

Para o óleo bruto se tornar o biodiesel pronto para ser usado como 

combustível, uma série de etapas precisa ser realizada antes. A figura 2 

apresenta o fluxograma de produção do biodiesel a partir do óleo bruto. 

 

Figura 2 - Etapas fabricação biocombustível. 

 

Fonte: (SANTOS, 2010) 
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O biodiesel pode ser produzido por duas rotas diferentes, sendo eles a 

transesterificação e o craqueamento. 

A Transesterificação é uma reação reversível, que transforma um 

triglicerídeo que possui uma cadeia longa em cadeias muito menores de ésteres, 

tendo a presença de um tipo de álcool de cadeia mais curta e um catalisador que 

não irá interferir na reação e nem no produto final (OLIVEIRA, 2021). 

Ou seja, ela irá ocorrer entre o óleo vegetal e o álcool, podendo ser o 

etanol ou metanol, e o catalisador presente na reação será o ácido clorídrico ou 

hidróxido de sódio. E como produto final, se obtém o éster metílico ou etílico 

(biodiesel), o álcool que foi utilizado e a glicerina (MEIRELES, 2003).  A figura 3 

demonstra como é a reação de obtenção do biodiesel a partir do óleo vegetal. 

 

Figura 3 - Reação de obtenção do biodiesel a partir do óleo vegetal 

 

 

Fonte: (VOLLHARDT et al., 2004) 

Já a figura 4 apresenta o processo de obtenção de biodiesel. A matéria-

prima irá passar por todo processo de colhimento, separação, lavagem e 

extração do seu óleo bruto em um processo denominado pré-tratamento. Após 

isso, o óleo bruto precisa ainda passar por um outro processo antes de entrar na 

reação de transesterificação. 
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Figura 4 - Processo de obtenção de biodiesel 

 
Fonte: (Revista Biodiesel, 2008) 

 

 

Como o óleo vegetal é uma matéria-prima para produzir biodiesel e tem 

uma grande concentração de ácidos graxos livres, deve-se realizar uma etapa 

antes do processo de transesterificação, para que se evite a formação de sabão. 

(FIRESTONE, 2006). Esse processo, denominado de esterificação, tem o intuito 

de diminuir o teor de ácidos graxo livres no óleo, pois, o óleo deve conter baixo 

teor de ácidos graxos livres para evitar o consumo do catalisador alcalino e assim 

reduzir o rendimento do processo de alcoólise, o material graxo deve possuir um 

baixo teor de umidade, pois a água desloca o equilíbrio químico em favor da 

hidrólise do alcóxido, produzindo o álcool correspondente e o hidróxido do metal 

utilizado como contra-íon do alcóxido, a presença de água pode induzir a 

hidrólise dos monoésteres produzidos, aumentando assim a possibilidade da 

formação de emulsões e de uma consequente redução no rendimento do 

processo (NAKATANI et.al., 2009). 

Após isso, ocorre a transesterificação. Para que a reação ocorra, um 

triacilglicerídeo reage com um álcool, normalmente etanol ou metanol, em uma 

razão 3:1, ou seja, é preciso três mols de álcool para reagir com um mol de 

triacilglicerídeo (ENCARNAÇÃO, 2008). O álcool utilizado deve ser o metanol ou 
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o etanol. Nessa reação além de ter o biodiesel como produto, também se obtém 

a glicerina que é utilizada em produtos de beleza ou limpeza (DEMIRBAS, 2008). 

Na primeira etapa, o triglicerídeo (óleo) é transformado em um 

diglicerídeo, ao passo que na segunda etapa, os diglicerídeo formam os 

monoglicerídeos e a última reação ocorre a formação da glicerina a partir de um 

monoglicerídeo formado. (SILVA, 2010). 

Existem dois tipos de catalisadores, os ácidos e básicos, os mais 

utilizados são o hidróxido de sódio (NaOH) e o hidróxido de potássio (KOH). A 

reação de transesterificação com catalizador básico é a mais utilizada na 

indústria, pois precisa de temperaturas menores durante o processo e sua 

velocidade de síntese supera a catálise por via ácida (COSTA, 2011). 

Ao final, se obtêm um biodiesel bruto que precisa ser purificado. O 

processo de purificação consiste na lavagem com água acidificada para retirada 

de resquícios do catalisador, seguido de decantação e secagem para se obter 

um biodiesel puro com baixo teor de água em sua composição. Após isso, o 

biodiesel está pronto para ser usado como biocombustível. 

O outro processo de formação do biodiesel, é através do craqueamento. 

Esse processo consiste na quebra de moléculas de triglicerídeos (presentes nos 

óleos vegetais) em moléculas menores, conhecidas como hidrocarbonetos e 

representas pela figura 5 que possuem muita semelhança com o petróleo, pois 

são compostos oxigenados tais como ésteres, ácidos carboxílicos e aldeídos 

(JARDINE & Barros, s.d.). 

 

Figura 5 - Moléculas de ésteres, ácidos carboxílicos e aldeídos 

 

 

Fonte: (VOLLHARDT et al., 2004) 
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Para a fabricação do biodiesel, o óleo vegetal deve ser colocado no 

craqueador que é feito de aço inoxidável, como representado na figura 6 sendo 

submetido a temperaturas elevadas, tendo ou não catalisadores (PROPEQ, 

s.d.). 

 

Figura 6 - Craqueador de aço inox  

 
Fonte: (Revista Biodiesel, 2008) 

No craqueador, há o rompimento das ligações, principalmente as mais 

sensíveis. Assim, os triglicerídeos, que possuem 50 ou mais átomos de carbono, 

são transformados em moléculas orgânicas, que possuem até 17 átomos de 

carbono. Os vapores dessas moléculas passam por uma torre de destilação 

fracionada, onde ocorre a separação e recuperação em diferentes pontos da 

coluna, em função do ponto de condensação. Assim, são retiradas em frações o 

óleo diesel e produtos com mesmo ponto de fusão e a última fração contém 

moléculas de monóxido e dióxido de carbono e vapor de água.  
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Figura 7 - Torre de destilação fracionada 

 

 

 
Fonte: (FERRARI, 2005) 

 

2.3. Utilização da biomassa na produção de Biodiesel 

 

Ambas as 5 biomassas têm capacidade de produzir um biodiesel com 

caraterísticas totalmente diferentes.  

Nos últimos anos, as primeiras aplicações do óleo de mamona evoluíram 

e ganharam novos enfoques na produção de biodiesel, pois o seu biocombustível 

é considerável como renovável e menos poluente (BIODIESELBR, 2011). 

         Cada hectare de mamona cultivado tem a capacidade de absorver dez 

toneladas de gás carbônico, ou seja, o quádruplo da média das outras 

oleaginosas, o que faz com que sua utilização seja muito benéfica (EMBRAPA, 

2004). 

 A utilização do óleo de mamona na fabricação de biodiesel é devida a 

sua composição química de, aproximadamente, 90% do ácido graxo ricinoléico 

(12-hidroxi-cis-9-octadecenóico), o que o torna uma ótima biomassa para esse 

fim (SUAREZ, 2006). A figura 8 ilustra a molécula estrutural do ácido graxo 

ricinoléico. 
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Figura 8 - Molécula do ácido graxo ricinoléico 

 
Fonte: (VOLLHARDT et al., 2004) 

 

Pode-se observar que o grupo hidroxila presente nesse ácido graxo faz 

com que o óleo de mamona seja uma ótima matéria-prima para vários produtos 

químicos, principalmente na produção de biodiesel de mamona (SUAREZ, 

2006). 

A utilização do óleo de mamona possui dificuldade em todas as etapas 

processo de obtenção do biodiesel, como por exemplo na velocidade da 

transesterificação, por isso se utiliza catalizadores, e também no processo 

separação e purificação dos produtos (PIENNAAR, 2001). 

A soja, por sua vez, possui, atualmente no Brasil, a maior parte do 

biodiesel produzido é de notável predominância da soja. Pode-se observar que 

a porcentagem de biodiesel derivado da soja tem em média de 70% do total da 

produção nacional (ANP, 2018). A figura 9 ilustra de forma clara essa 

predominância. 

 

Figura 9 - Porcentagem da predominância do biodiesel de soja 
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Fonte: (ANP, 2018) 

 

O óleo de soja é muito utilizado na produção de produtos alimentícios, e 

também nas indústrias cosmética, farmacêutica, veterinária, ração animal, na 

produção de vernizes, tintas, plásticos, lubrificantes, biocombustíveis entre 

outros (APROSOJA, s.d.). 

De toda produção nacional apenas 15% dos grãos de soja são destinados 

à fabricação de óleo. O óleo de soja bruto é vendido para indústrias de refino de 

óleo, fabricas de ração animal e produção de biodiesel (TROX, 2011). 

Além disso, a maior parte do biodiesel produzido no mundo é derivado da 

soja utilizando metanol e catalisador alcalino, na qual está na lista da categoria 

de óleos fixos ou triglicerídeos que podem ser transformados em biodiesel 

(FERRARI, OLIVEIRA & SCABIO, 2005). 

Já o dendê, possui, uma biomassa constituída por celulose, um polímero 

da glicose formado por seis carbonos (as hexoses); por hemicelulose, composta 

por açúcares de cinco carbonos, chamados de pentoses e pela lignina, um 

material estrutural da planta, associado à parede vegetal celular, responsável 

pela rigidez, impermeabilidade e resistência a ataques microbiológicos e 

mecânicos aos tecidos vegetais. Para que as biomassas possam ser utilizadas 

como matérias-primas para processos químicos e biológicos, elas precisam ser 

submetidas a um pré-tratamento para desorganizar o complexo lignocelulósico 

(PEREIRA Jr. et al., 2006).  

A planta tem sido apontada como principal alternativa para aumentar a 

participação da região Norte do país no Programa Nacional de Produção e Uso 

de Biodiesel, bem como para diversificar as matérias-primas para esse 

biocombustível. (EMBRAPA, 2021) 

O óleo de dendê apresenta um bom rendimento no seu processo de 

extração do óleo, demonstrando assim uma fonte alternativa para produção de 

biodiesel (SOUZA et al., 2015). Além disso, a palma se adapta em regiões de 

clima temperado e não necessita de terrenos planos sendo considerado então 

uma boa biomassa para cultivo (BARCELOS et al., 1987). 

O girassol, por sua vez possui uma cultura muito importante no mundo, 

por causa da sua excelente qualidade do óleo que se extrai da semente. Sendo 
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uma planta que possui uma grande capacidade de adaptação em diversas 

condições de latitude ou longitude, o seu cultivo é um dos mais econômicos, 

rústicos e não necessita de um maquinário especializado (BIODIESELBR, 2011). 

Apesar da possibilidade de emprego como combustível, a casca do grão 

de girassol apresenta elevado custo no transporte devido à sua baixa densidade, 

sendo assim, uma alternativa para o tratamento desses resíduos é o processo 

de pirólise, que aumenta a densidade da fonte energética, diminuindo os custos 

com transporte e gerando produtos de valor agregado. (QUARANTA, 2011) 

Para que realize a transformação da biomassa de girassol em outros 

produtos, é necessário utilizar alguns processos termoconversionais, como, por 

exemplo, a combustão.  

A combustão de biomassa consiste na queima, gerando energia em forma 

de calor. A combustão direta da biomassa é utilizada para gerar energia. Na 

figura 10 têm-se a representação de dois reatores de combustão, um com o leito 

fixo e um com leito circulante. 

 

Figura 10 - Esquemas de reatores para combustão com dois reatores 

 
Fonte: (MAHALLAWY, 2002) 

 

Para produzir biodiesel de girassol, os grãos da planta são prensados até 

que seja extraído o óleo puro, que, em seguida, sofre o processo de 

transesterificação.  

Por fim, o babaçu possui frutos que são compostos por mesocarpo que é 

responsável por 20% a 23% do peso do coco, por epicarpo que é a parte lenhosa, 

onde se acomodam as amêndoas que são 60% do peso do coco e as amêndoas 
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que é a menor parte do coco babaçu (figura 11), sendo a parte de maior valor 

comercial, local onde extrai os óleos (ALCÂNTARA et. al, 2000). 

 

Figura 11 - Partes coco de Babaçu 

 
Fonte: (ALCÂNTARA et. al, 2000) 

 

Todas as partes do coco de babaçu são utilizadas na produção de óleo, 

carvão-briquete, farináceos, ácidos graxos, glicerina e na medicina. O coco de 

babaçu é um dos mais utilizados na produção de óleo dos frutos e fontes de 

matéria-prima para a síntese de biodiesel na região do Acre (ALCÂNTARA et. 

al, 2000). 

Além disso, é uma ótima fonte de energia renovável, principalmente na 

fabricação de biocombustível, que se utiliza o óleo extraído do babaçu retirado 

do seu coco. Já a sua biomassa tem uma combustão rápida sendo muito 

utilizadas em caldeiras (ALCÂNTARA et. al, 2000). 

 

2.4. Mamona (Ricinus Communis) 

 

A mamona (figura 12), cujo nome científico é Ricinus communis L., faz 

parte da família das Euphorbiaceae. Conhecida como mamoneira, rícino, 

carrapateira, bafureira, baga e palma-criste é uma planta originária da Ásia 

meridional. 
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Figura 12 - Plantio de mamona 

 

Fonte: (EMBRAPA, 2008) 

 

A mamona é considerada uma planta arbustiva com colorações de caule, 

folhas e cachos, seus frutos têm espinhos e as sementes possuem tamanhos, 

formatos e cores diferentes. Sendo que as sementes, representadas na figura 

13, são caracterizadas tóxica, por causa da proteína ricina encontrada nelas, que 

mesmo em pequenas doses pode ser mortal. 

Figura 13 - Sementes de mamona 

 
Fonte: (EMBRAPA, 2008) 

 

No mundo atualmente, o cultivo da mamona é destinado à extração do 

óleo da sua semente, e é conhecido como óleo de rícino, possuindo faixa de 

coloração incolor a amarelo-dourado, espesso, oleoso, inodoro e insolúvel em 

água e solúvel em solventes orgânicos com a mesma polaridade (Barros & 

Jardine, s.d.). 
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2.4.1. Manejo na produção do óleo de mamona e as propriedades físico-

químicas 

 

O óleo de mamona ou rícino, cuja fórmula estrutural está representada na 

figura 8, é extraído de suas sementes, na qual representa cerca de 50% de sua 

massa total e podendo conter até 90% de ácido ricinoleico em sua composição 

(SANTOS et al., 2016). A tabela 1 representa a composição química da semente 

de mamona. 

 

Tabela 1: Composição química da semente de mamona 

Composição química %(m/m) 
Óleo 48,6 
Água 5,5 

Proteínas 17,9 
Carboidratos 13,0 

Fibras 12,5 
Cinzas 2,5 

 

Fonte: Adaptado de SCHNEIDER (2003) 

 

O método utilizado para extrair o óleo de mamona pode ser prensagem 

(figura 14), a frio ou a quente, ou extração por solvente. Inicialmente, a semente 

passa por uma pré-limpeza e em seguida é aquecida em várias etapas através 

de um cozinhador. Depois disso, é feita a prensagem e a degomação (utilizando 

água quente ou vapor d’água), elevando a umidade do extrato em até 45%, 

fazendo com que o óleo aumente o volume e em seguida filtrado ou centrifugado 

(SCHNEIDER, 2003).  

A borra que é obtidada na dosagem é misturada à torta que vai para a 

prensagem ou para a extração por sovente, obtendo-se em seguida, o óleo final 

e o bagaço.  

A prensagem é um processo utilizado para extração dos óleos 

vegetais em pequena escala que consiste na técnica de emsagamento sob 

pressão e aquecimento com o intuito da retirada do óleo vegetal (ECYCLE, s.d.).  
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Figura 14 - Processo de prensagem 

 

Fonte: (EMBRAPA, 2008) 

O método de extrusão  consiste em um processo contínuo e mais eficaz 

na produção de óleos, sendo então o mais utilizado atualmente. Este 

equipamento é constituído por uma rosca sem-fim que fica girando dentro de um 

cilindro, na qual as sementes são expostas a alta pressão, como pode-se notar 

na figura 15 (FERREIRA,2019). 

 

 
Figura 15 - Método de extrusão 

 

 

Fonte: (Revista Biodiesel, 2008) 

 

Ambos os métodos de prensagem e extrusão deixam cerca de 20% de 

óleo residual, que é retirado por um método químico de evaporação, obtendo-se 

assim, o óleo puro (EMBRAPA, 2019). 
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Já a extração por solvente é um método bastante eficiente para se obter 

o óleo vegetal. Na maior parte das vezes, o hexano é o solvente mais utilizado, 

porém, também podem-se utilizar o álcool e acetona (BRUM, ARRUDA & 

REGITANO, 2009).  

A desvantagem da extração por solvente é seu alto custo de processo o 

que ocasiona com que esse processo seja viável somente em usinas de grande 

porte (SILVEIRA et al., 2012).  

O hexano é indicado para matérias-primas como sementes, quando se 

quer obter um maior rendimento de extração de óleo e farelo desengordurado 

(ANTONIASSI & FREITAS, s.d.). 

Quanto menos água no óleo de mamona melhor será sua reação de 

transesterificação, pois terá uma melhor qualidade e durabilidade, na qual está 

relacionada com a estabilidade, qualidade e composição (SCHNEIDER, 2003). 

O óleo que é extraído da semente de mamona é um líquido espesso, rico 

em ricina ( cuja formula estrutural está representado na figura 16), viscoso, tem cor 

variada, podendo ser de incolor ao amarelo-escuro, e também possui cheiro e sabor 

que varia sendo que em  algumas vezes pode ser desagradável (VOLLHARDT et 

al., 2004).  

 

Figura 16 - Fórmula estrutural da ricina 

 
Fonte: (VOLLHARDT et al., 2004) 

 

O óleo da mamona é solúvel em solventes orgânicos como éter e álcool 

e insolúvel em hidrocarbonetos que possuem cadeias grandes de carbonos 

como o petróleo e a vaselina. 

Algumas características físico-químicas do óleo de mamona estão 

apresentadas na tabela 2.  
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Tabela 2 - Parâmetros físicos e químicos do óleo da mamona 

Índices analíticos Limites extremos 
Peso específico 0,945-0,965 g/mL 

Viscosidade (20°C) 935-1033 cP 
Índice de saponificação 176-187 mgKOH/g 

Índice de iodo 80-91 
Índice de refração 1,477-1,478 

Índice de hidroxilas 150-170 
Índice de acidez <4 mgKOH/g 

Índice de insaponificáveis 0,82-0,86% 
 

 Fonte: Adaptado de Costa (1994) 
 

O principal constituinte do óleo de mamona é o triacilglicerol do ácido 

ricinoleico, sendo conhecido como triricinoleína, na qual é um ácido graxo 

incomum e tem na sua cadeia 18 carbonos com uma insaturação no carbono 9 

e uma hidroxila. Além disso, por possuir isômeros geométricos, o seu ponto de 

fusão é elevado NUNES, MARTINELLI & PEDROSO, 2008). A figura 17 

representa a fórmula estrutural da tricinoleína  

 

Figura 17 - Fórmula estrutural da triricinoleína 

 
Fonte: (VOLLHARDT et al., 2004) 
 

2.5. Soja (Glycine Max) 

 

A soja, cujo nome científico é Glycine max L., faz parte da família 

Fabaceae (leguminosas), assim como a ervilha, o feijão e a lentilha. É uma planta 

originária da China (JARDINE & Barros, s.d.). A figura 18 ilustra a planta de soja. 

Figura 18 - Plantio de soja 
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Fonte: (EMBRAPA, 2008) 

Os grãos da soja (figura 19) são ricos em proteínas, e além de serem 

utilizados na fabricação de óleos também pode ser consumido tanto por homens 

como por animais. No Brasil, é um grão muito plantado e possui um formato 

arredondado com coloração amarela (JARDINE & Barros, s.d.). 

Figura 19 – Os grãos de soja 

 
Fonte: (EMBRAPA, 2008) 

 

Os grãos possuem cerca de 18% a 20% de óleo e o farelo representa 79% 

(tem teor de proteína de 45%), enquanto as vagens podem conter até quatro 

sementes e sua estabilidade é limitada pelo ácido linolênico (JARDINE et al, 

2008.) 

O ácido linolênico (figura 20) pertence ao grupo dos ácidos graxos 

essenciais que são conhecidos como ômega 3, sendo muito requeridos pelas 

dietas de todos os mamíferos. Sendo presente em sementes e seus azeites são 

mais ricos no ômega 6 ácidos linoleico, também um ácido graxo essencial. 

(TROX, 2011). 
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Figura 20 - Molécula de ácido linolênico 

 

 
FONTE: (TROX, 2011) 
 

 

2.5.1. Manejo na produção do óleo de soja e as propriedades físico-

químicas 

 

Todos os óleos fazem parte da classe dos lipídios, sendo denominados 

de glicerídeos, na qual apresentam na sua estrutura um ou mais ácidos graxos. 

O glicerídeo tem na sua composição um grande número de carbonos, que 

apresentam cadeias com insaturação ou sem saturação.  

Assim, os principais ácidos graxos que são responsáveis por formar o óleo 

de soja são os ácidos linoleico, oleico, palmítico e linolênico (CORSINI et al., 

2008), representados na figura 21.  

O óleo da soja é universalmente obtido por extração com solvente em que 

na maioria das vezes se usa uma mistura de frações parafínicas derivadas do 

refino do petróleo, conhecido como hexano. Durante a extração, as substâncias 

não-triglicerídeas de natureza apolar são também solubilizadas pelo solvente e 

arrastadas para o óleo bruto (D’ARCE, 2006).  

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

Figura 21 - Estrutura química de cada um dos ácidos graxos que podem ser 

encontrados no óleo de soja. 

 

Fonte: (NAKATANI et al., 2010) 

 

A extração deve ser feita a quente, de forma contínua e por imersão. No 

extrator, irá se obter a miscela saturada e o farelo úmido que são conduzidos por 

tubulações estanques para equipamentos nos quais o solvente será evaporado, 

condensado e retornará ao processo (D’ARCE, 2006).   

O óleo dessolventizador é o óleo bruto que, somente após a degomagem, 

pode ser comercializado ou estocado até a hora do refino. O processo de 

degomagem tem o papel de remover do óleo bruto as proteínas, substâncias 

coloidais e fosfatídeos, cuja estrutura é ilustrada na figura 22 (MANDARINO et 

al., 2015).  
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Figura 22 - Estrutura fosfatídeos 

 

 

Fonte: (DORSA, 2000) 

 

Sendo que fosfatídeos são ótimos agentes emulsificantes, na qual 

aumentam as perdas durante o processo de refino. Eles estão ligados com parte 

dos metais existentes no óleo bruto (DORSA,2000). 

A degomagem pode ser efetuada também de maneira contínua, injetando 

água ao óleo pré-aquecido a 60 °C. O tempo de hidratação é, nesse caso, 

reduzido a alguns minutos (MANDARINO et al., 2015). 

Uma parte do processo é a degomagem que tende a remover do óleo 

bruto as proteínas e substâncias coloidais e os fosfatídeos. Além disso, esse 

processo irá reduz a quantidade de álcali que será utilizada durantes as 

subsequentes etapas de neutralização (MANDARINO et al., 2015). O fluxograma 

desse processo de degomagem pode ser observado através da figura 23.  

 

Figura 23 - Fluxograma do processo de degomagem do óleo de soja 

 

 

Fonte: (MANDARINO et al., 2015) 
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Após a degomagem, é feito o branqueamento do óleo neutralizado que 

tem por finalidade remover os compostos coloridos dos óleos vegetais, que não 

foram retirados durante a degomagem e a neutralização (MANDARINO & 

ROESSING, 2015). 

O processo de clarificação do óleo deve ser atingido após adsorção dos 

pigmentos com terras clarificantes, ativadas ou naturais, algumas vezes até 

misturadas com carvão ativado, em proporções que variam de 10:1 a 20:1 de 

terras clarificantes e carvão ativado. O branqueamento também remove 

pequenas quantidades de sabões ou de ácidos graxos livres remanescentes. A 

produção de 10 toneladas de óleo refinado requer aproximadamente 40 kg de 

terra clarificante. (WANG, 2007). 

O óleo de soja (figura 24) é uma excelente fonte de ácidos graxos 

essenciais apresentando, em sua composição, 50 % de ácido linoleico e 7 % de 

ácido linolênico, além de 23,3 % de ácido oleico e 19,7% de outros ácidos graxos 

(palmítico e esteárico), tendo consequentemente, a função de baixar os níveis 

de colesterol no organismo (FERRARI et al., 2005; SILVA et al., 2006; 

TSUTSUMI, 2005). 

Outra característica do óleo de soja é seu odor forte, por isso sempre há 

a necessidade de realizar um processo de desodorização, que é a última etapa 

do processo de refinação, após refinado ele tem um aspecto límpido e uma cor 

levemente amarelada, bem como odor e sabor característicos (MANDARINO et 

al., 2015). 
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Figura 24 - ÓLEO DE SOJA 

 

Fonte: (EMBRAPA, 2021) 

 

O óleo de soja possui vários compostos químicos no seu grão o que o faz 

ser rico em minerais e um ótimo alimento nutricional. A tabela 3 ilustra melhor 

essa composição. 

 

 

Tabela 3 - Componentes do óleo de soja cru 

Componentes Óleo cru 
fosfolípideos (%) 2,00-3,00 
Glicolipídeos (%) 0,15-0,30 

Açucares livres (%) 0,10-0,15 
Ca (mg/Kg) 70-200 
Mg (mg/Kg) 50-150 
Fe (mg/Kg) 1-5 

 

Fonte: Adaptado de Mandarino et al. (2015) 

 

Todos os óleos vegetais apresentam valores de densidade próximos ao 

da água, esses valores são encontrados para a densidade dos óleos dentro da 

faixa de valores exigidos pela legislação a 25 ºC e a soja possui uma densidade 

entre 0,916 e 0,922 g/cm3 (HAAS, 2005).  
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2.6.  Dendê (Elaeis Guineenses) 

 

O dendê, cuja sua árvore está representada na figura 25 é o nome popular 

dado a Elaeis Guineensis, palmeira originaria da Costa Ocidental da África. 

Pertence à família Arecaceae, sendo que foi introduzida no Brasil na região sul 

da Bahia no século XVI (CARVALHO, 2009). 

 

Figura 25 - Árvore de Dendê 

 

Fonte: (Carvalho,2009) 

 

Pertencente ao grupo das monocotiledônea perene, monoica, oleaginosa 

possuindo um ciclo de vida longo. Dos frutos desta planta oleaginosa (figura 26) 

pode ser extraída a matéria prima do biodiesel. (MORCILLO et al., 2007). 
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Figura 26 – Fruto do Dendê 

 

Fonte: (CARVALHO,2009) 

 

Um dos principais produtos extraído é o óleo da polpa do fruto, conhecido 

como óleo de palma ou dendê muito utilizado no ramo alimentício, sendo o 

melhor substituto para gordura trans, sendo rico em vitamina A e E. (BERTONE, 

2011). O dendê é uma planta perene, uma palmeira de grande porte. Com as 

práticas culturais adotadas no seu cultivo, constitui-se em um sistema de 

produção agroindustrial, com aceitável estabilidade ecológica e baixos impactos 

negativos ao ambiente. 

Villela (2009) registra que existem quatro diferentes tipos de dendezeiro 

que variam de acordo com a espessura da casca e a quantidade de polpa sobre 

o fruto, são elas: 

 Dura: Possui casca (endocarpo) de 2 a 5 milímetros, que representa algo 

entre 20% e 40% do peso do fruto e contém entre 35% e 55% de polpa 

sobre o fruto; 

 Macrocária: Possui casca grossa, que varia entre 4 e 8,5 mm e representa 

cerca de 40% do fruto, tendo pouca importância econômica; 

 Pisífera: A grande característica desta variedade do dendezeiro é a 

ausência do endocarpo. Está presente em 1% dos dendezeiros naturais;  

 Tenera: Possui casca de 1 a 2,5mm, que representa menos de 20% do 

fruto e contém entre 60% e 90% de polpa sobre o fruto.  
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2.6.1. Manejo na produção do óleo de dendê e as propriedades físico-

químicas 

 

O fruto do dendê produz dois tipos de óleo: o azeite de dendê (figura 27) 

ou de palma, extraído do mesocarpo (parte externa do fruto) e o óleo de 

amêndoa chamado óleo de palmiste (palm kernel oil), extraído da semente. 

Pode-se extrair até 22% de óleo da polpa e até 3,5% de óleo da amêndoa sobre 

o peso do cacho. Com ampla utilização, o azeite de dendê apresenta-se como 

matéria-prima para uso alimentício, medicinal, óleo químico e industrial. 

(CARDOSO, 2010). 

 

Figura 27 -  Azeite de Dendê 

 

Fonte: (CARDOSO, 2010) 

 

Na primeira etapa do processo, os frutos passam por um digestor, 

formando uma massa que é prensada, de onde se extrai o óleo de palma bruto, 

ocorrendo a bifurcação da produção. O óleo bruto proveniente do fruto é 

encaminhado para o desaerador, enquanto a torta de frutos, que é a massa de 

frutos prensada contendo as nozes (casca e amêndoa), irá para o processo de 

extração do óleo de palmiste (ECYCLE, s.d.).  

Para facilitar o processo, acrescenta-se certa quantidade de água quente 

(80 °C). A ação do calor reduz a viscosidade do óleo, destrói o exocarpo dos 
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frutos e completa o rompimento das células oleíferas e a liberação do óleo que 

se iniciou durante o processo de esterilização (CHUNGSIRIPORN et al., 2005) 

O óleo decantado é transferido para o tanque de armazenagem. A borra 

é processada na centrífuga e transferida para o decantador secundário, onde 

após separação do óleo residual é transferida para as lagoas de aeração. Já o 

óleo separado da borra volta para o tanque de decantação (CARVALHO, 2009).  

A massa de frutos que sai do digestor segue para a prensa (que em geral 

são utilizadas presnas contínuas de parafuso ou tipo expeller). 

 

Figura 28 - Desaerador para produção de óleo de dendê 

 

Fonte: (MATOS, 2009) 

 

O desaerador, representado pela figura 28, é o processo em que ocorre a 

filtragem do óleo e a remoção dos resíduos de torta que iram estar presentes, 

após isso, a substância extraída é armazenada a uma temperatura constante de 

50°C, evitando a solidificação do óleo de dendê.Quando os frutos são 

submetidos à ação do calor, é desencadeada uma série de processos que irão 

facilitar sua remoção. O calor também colabora na decomposição química de 

gomas e resinas dentro do óleo, que provocam a formação de espuma quando 

o óleo é aquecido (ECYCLE, s.d.). 

O óleo de dendê é composto por ácidos graxos insaturados e insaturados, 

com predominância dos primeiros.  A tabela 4 apresenta a composição média 

em ácidos graxos desse óleo. Um dos cuidados que se deve tomar durante a 

colheita dos frutos do dendezeiro é fazer o beneficiamento da produção logo 
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após a colheita para que as enzimas que provocam acidez sejam inativadas, 

evitando assim uma elevada acidez do óleo (CERIANI et al., 2012) 

 

Tabela 4- Composição média em ácidos graxos do óleo de dendê 

Láurico 
C12:0 

Mistírico 
C14:0 

Palmítico 
C16:0 

Esteárico 
C18:0 

Oléico 
C18:1 

Linoléico 
C18:2 

Total 
Saturado 

Total 
Insaturado 

0,1 2,1 40,8 3,6 45,2 7,9 47,0 53,0 
Fonte:  Adaptado Ceriani et al. (2012) 

O azeite de dendê contém proporções próximas de ácidos graxos 

saturados (palmítico 40,8% e esteárico 3,6%) e não saturados (oleico 45,2% e 

linoleico 7,9%). A figura 29 ilustra as estruturas químicas desses ácidos graxos. 

 

Figura 29 - Estrutura química das moléculas 

 

Fonte: (RAMALHO, 2010) 

 

É uma fonte natural de vitamina E, tocoferóis e tocotrienóis sendo um 

nutriente lipossolúvel que tem como principal função a ação antioxidante. O 

corpo humano não sintetiza a vitamina E, então é necessário que sua ingestão 

seja por meio da alimentação ou de suplementação. (RAMALHO, 2010). 
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Figura 30 – Estrutura química dos tocoferóis e tocotrienóis. 

 

Fonte: (RAMALHO, 2010) 

 

Além disto, o biodiesel de óleo de dendê não possui propriedades 

significativamente diferentes do óleo diesel, exceto em relação à massa 

específica e viscosidade serem mais elevadas e índice de cetano ser 

ligeiramente inferior, porém suas misturas com o diesel mineral, apresentam o 

desempenho do motor comparáveis (MASAROF et al., 2015). 

 

2.7. Girassol (Helianthus Annuus) 

 

O girassol possui nome científico Helianthus Annuus, que tem o 

significado de “flor do sol”. É uma planta originária da América do Norte.  

Sua planta, ilustrada na figura 31, é pertencente à família das Compostas, 

compreendendo 49 espécies, 19 subespécies, sendo 12 anuais e 37 perenes. A 

classificação do girassol é realizada da seguinte forma: Reino Plantae; divisão 

Magnoliophyta; classe Magnoliopsida; ordem Asterales; familia Asteraceae; 

gênero Helianthus L e espécie Heliantos annuus. (CAVASIN JUNIOR, 2001). 
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Figura 31 - Planta Girassol 

 
Fonte: (PEIXOTO, 2004) 

 

Os girassóis se caracterizam por possuírem caule grosso e robusto de 

coloração esverdeada intensa, mas quando maduro, torna-se amarelado escuro 

e quebradiço, quando está no ponto para a colheita de grãos, atingindo alturas 

que variam entre 2 a 3 metros, as folhas tem formatos ovais, opostas, pecioladas, 

com nervuras visíveis e ásperas e as suas flores são grandes e bonitas 

(GAZZOLA et al., 2012). 

 A raiz principal atinge até 4 metros de profundidade e as raízes 

secundárias chegam até   50 cm de diâmetro, sendo responsável pela absorção 

dos nutrientes, com caule não-ramificado, ereto e simples. Suas folhas possuem 

cerca de 25 a 40 folhas (SILVA, 2017).  

O girassol também produz um fruto seco, do tipo aquênio, oblongo, 

normalmente achatado, composto pelo pericarpo (casca), e pela semente (polpa 

ou amêndoa). O pericarpo é uma casca fibrosa, o qual afeta no teor de óleo de 

acordo com sua proporção em relação ao aquênio, ou seja, aquênios que 

possuem a casca mais grossa e desgrudada das amêndoas, produzem menor 

teor de óleo (PEIXOTO, 2004).  

Atualmente temos dois tipos de sementes (figura 32), sendo elas as 

oleosas e as não oleosas. As sementes não oleosas possuem tamanho maior e 

sua casca pode ser removida facilmente, sendo muito utilizada para ração de 

pássaros e hamsters. Já as sementes oleosas possuem óleo e são utilizadas 
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para a extração deste e produção de farelo, possuindo a casca mais aderida 

(REZENDE, 2007). 

 

Figura 32 – Semente de Girassol 

  

 
Fonte: (REZENDE, 2007) 

 

O óleo de girassol é rico em ácidos graxos essenciais, uma combinação 

de monoinsaturados e gorduras poli-insaturadas com baixos níveis de gordura 

saturada. E rico também em vitaminas A C, D e E. O óleo de girassol é um ótimo 

hidratante especialmente útil para a pele delicada e seca por causa alto teor de 

vitamina E, cuja molécula está representada na figura 33 (PUTT, 2001). 

 

Figura 33 - Molécula de vitamina E. 

 
Fonte: (PUTT, 2001) 
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Nos últimos anos o plantio de Girassol tem aumentado muito por causa 

da utilização de sua semente na produção de biocombustível, e também como 

alimento de animais. 

 

2.7.1. Manejo na produção do óleo de babaçu e as propriedades físico-

químicas 

 

O óleo de girassol é produzido industrialmente a partir das sementes 

de girassol. Para isso, as mesmas devem estar limpas, secas, descascadas, 

trituradas e por último extraídas com solvente, sendo que é um líquido oleoso 

límpido amarelo pálido, quase inodoro, sem sabor e rico em ácidos graxos poli-

insaturados (INETI, s.d.). 

As sementes de girassol são prensadas, como mostrado na figura 34, a 

frio para extração de óleo, e em seguida o óleo é submetido ao processo de 

refino e desodorização, utilizado para a remoção de sabores e odores 

(EMBRAPA, 2021). 

 

Figura 34 - Sementes de girassol sendo prensadas. 

 
Fonte: (EMBRAPA, 2021) 

 

O processo de desodorização é um tipo de destilação a vapor utilizado 

para remover ácidos graxos livres e componentes voláteis presentes no óleo 

vegetal cru, e essas substâncias deve ser removida pois afetam negativamente 

o odor, o sabor, a cor e a estabilidade do óleo final. A figura 35 ilustra como é o 

fluxograma do processo de desodorização do óleo de girassol 

(EMBRAPA,2021). 
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Figura 35 - Esquematização da desodorização óleo de girassol 

 

 
Fonte: (EMBRAPA, 2021) 

 

Depois de realizar todo o  processo de filtração e refinação, o óleo de 

girassol é constituído de ácidos graxos, sendo ômegas 3, 6 e 9 e vitamina E.  

O antioxidante alfa-tocoferol presente no óleo de girassol apresenta, a 

temperaturas elevadas, menor atividade do que o gama-tocoferol dos óleos em 

que é mais abundante. Por outro lado, o óleo de girassol apresenta maior 

atividade em vitamina E do que os óleos onde predomina a forma gama-tocoferol 

(TOFANINI,2004) 

Como o óleo de girassol é feito de  ácidos graxos insaturados podendo 

chegar até 90% da sua composição, sendo quase 70% de ômega 6 (como 

representado na tabela 5), nesse caso é necessário que ocorra a adição de 

conservantes, pois ocorre uma degradação rápida. O melhor é usar o óleo sem 

conservantes, mas para isso deve ser armazenado em recipientes que não 

sejam transparentes, protegendo-o de qualquer fonte de luz. (PUTT, 2001). 
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Tabela 5 - Quantidade de ácidos graxos presentes no óleo de girassol 

 

Fonte: (CHUKWUMAH et al., 2009) 

 

Entre todos os óleos vegetais, o óleo de girassol é o que apresenta um 

dos maiores percentuais de ácidos graxos poli-insaturados, ou seja, o seu 

consumo ajuda na redução do colesterol plasmático total e da fração de 

lipoproteínas de baixa densidade, ajudando a prevenir a aterosclerose e diminui 

os problemas cardiovasculares (CHAVES, 2014). 

 

2.8. Babaçu (Orbignya Phalerata) 

 

O babaçu tem o nome científico Orbignya Phalerata, conhecido também 

como baguaçu, coco-de-macaco. É uma palmeira nativa da região Norte e das 

áreas do Cerrado.  

Figura 36 - Plantio de Babaçu 

 
Fonte: (LIMA et al., 2007) 

 

A árvore de Babaçu (figura 36) costuma atingir de 10 a 30 metros de altura 

e possui grandes folhas que podem ter oito metros de comprimento, onde cada 
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árvore pode ter de três a cinco cachos (figura 37). O período de florescimento 

ocorre entre janeiro e abril e a colheita dos frutos maduros ocorrem entre agosto 

e dezembro. 

 

Figura 37 - Cacho de Babaçu. 

 

 

Fonte: (LIMA et al., 2007) 
 

Cada cacho tem em torno de 300 a 500 cocos e possui uma casca 

resistente tendo até 5 amêndoas, sendo muito utilizada na produção do óleo de 

babaçu. 

As plantações de babaçu cobrem cerca de 196 mil km² no território 

brasileiro nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Amazônia. 

O Babaçu é um tipo de palmeira oleaginosa que fazem parte à família das 

Arecaceae. Orbignya phalerata é a espécie de maior distribuição, de maior 

variação morfológica e de maior importância econômica. Esta espécie ocupa 

regiões extensivas no Brasil, na Bolívia e no Suriname (ZYLBERSZTAJN et al., 

2000). 

 

2.8.1. Manejo na produção do óleo de babaçu e as propriedades físico-

químicas 

 

O coco babaçu possui tamanho entre 8 a 15 cm, as amêndoas tem o peso 

em média de 3 a 4 g e nelas contêm cerca de 68 % de óleo. As amêndoas devem 
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ser secas ao ar e conter em média de 4 % de umidade, esse teor não interfere 

na qualidade do óleo (SOLER et al., 2007). 

Para produzir o óleo de babaçu, o primeiro passo é selecionar os frutos 

limpos. Seguindo o processo, deve-se quebrar os frutos, tomando o cuidado de 

machucar e nem quebrar as amêndoas, pois quando são manipuladas 

inadequadamente ficam rançosas e perdem suas propriedades. 

Depois de retiradas, as amêndoas passam pelo processo de trituração, 

pesagem e em seguida pelo cozimento, onde ocorre o rompimento das paredes 

das células para facilitar a saída do óleo. 

 O material a ser extraído é o óleo, que se deve levar em conta o resultado 

do processo de extração, finalizar por decantação ou difusão da mistura de óleos 

e solventes. 

O óleo de babaçu é constituído por ácidos graxos saturados e insaturados 

sendo que o ácido láurico, representado na figura 18, o que aparece em maior 

quantidade e possui propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias (LIMA et 

al., 2007). 

 

Figura 38 - O ácido láurico 

 

 
Fonte: (LIMA et al., 2007) 

 

O ácido láurico é o ácido graxo presente em maior concentração no óleo 

de babaçu, porém também é encontrado outros ácidos graxos, mas em menor 

quantidade, como o ácido mirístico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, 

ácido linoléico. A tabela 6 apresenta a composição de ácidos graxos no óleo de 

babaçu.  
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Tabela 6: Composição de ácidos graxos nos óleos de babaçu  

 

Fonte: (Codex, 2003) 

 

Além disso, o óleo de babaçu é rico em vitamina E, sendo imprescindível 

para o organismo humano pois ajuda a promover a cicatrização de feridas. 

 

2.9.  Custos da produção 

 

Durante o processo de fabricação da mamona, a colheita deve ser 

realizada por 9 meses, pois as suas plantas produzem novos cachos a cada três 

meses. Mas, antes de se iniciar a produção, tem-se que iniciar do plantio que 

tem um valor estimado entre R$1650,96/ha e R$517,10/ha da mamona (SILVA 

et al., 2010). Já seu valor final, irá depender depende do custo industrial de 

extração, da remuneração da mão-de-obra operacional, dos gastos com a 

manutenção da linha, e pelos custos fixos de administração da unidade e da 

depreciação das instalações físicas e dos equipamentos. (SEBRAE, 2008). 

Segundo Fernandes (2021), o preço do óleo de mamona no mercado tem o 

preço médio de R$ 10,40/kg. 

Já a produção de soja no Brasil (liderada pelos estados de Mato Grosso, 

Paraná. Rio Grande do Sul e Goiás), são estimados em R$ 4.800,76 por hectare 

produzido para um custo de plantio/cultivo de R$3646,02 por hectare, levando 

em conta uma produtividade média de 60 sacas por hectare (EMBRAPA, 2021). 
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O dendê, por sua vez, apresenta, segundo um estudo feito pelo centro de 

referência da cadeia de produção de biocombustíveis para agricultura familiar, 

um custo médio para o cultivo do dendê gira em torno de R$ 1.806,46/há para o 

período de 8 anos da implantação. O dendê começa a produzir a partir do 3° ano 

da implantação, sendo que a produtividade média de cachos de frutos frescos 

(CFF) na Amazônia se estabiliza a partir do 7º ano com média 20 t/ha/ano. 

Considerando para o 3º, 4º, 5º e 6º ano produtividades de 27%, 45%, 81% e 90% 

respectivamente da máxima obtida. Nesse período, a estimativa de receita total 

do seu cultivo é de R$ 3.410,00, ou seja, uma margem bruta para a média de 8 

anos de R$ 1.603,54. 

Por outro lado, o girassol apresenta custo de produção em torno de R$ 

1.003,13 por hectare. O preço do girassol está em R$ 52,00/saca de 60 kg, tendo 

o teor de óleo de 39%, e a produtividade esperada é de 1.800 kg/há (GODINHO 

et. al., 2012). Os grãos têm entre 40% e 42% de teor de óleo, a partir de 2 

toneladas por hectare de sementes de girassol se obtém cerca de 400 a 500 

litros de óleo, sendo considerado um bom rendimento da prensa durante a 

produção. Atualmente o preço do biodiesel a ser comercializado girará em torno 

de R$ 0,50 a R$ 0,55 o litro. 

 Por fim, o babaçu possui um baixo custo de plantio e investimento e o 

seu fruto pode chegar a R$ 30,00 reais o quilo.  Para a produção de biodiesel, 

os custos de investimento são baixos, favorecendo o processo de fabricação e 

não exigindo as etapas de separação de metanol/catalisador, catalisador 

biodiesel /glicerina e /catalisador (COLONELLI, 2014). 

 

2.10. Impactos ambientais e econômicos 

 

O biodiesel a partir da mamona gera baixos índices de poluição, não 

colaborando assim para o aquecimento global e gera empregos e renda no 

campo (ICOFORT, s.d.). Além disso, sua produção é muito viável 

economicamente, gerando empregos e renda, e além de tudo deixa as 

economias dos países menos dependentes dos produtores de petróleo, pois 

podem ser empregados para o uso de combustível. Ele é fabricado em larga 

escala e com a utilização de tecnologias, e possui um custo de produção mais 
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baixo do que os derivados de petróleo. Após a fabricação, os subprodutos podem 

ser utilizados como nutrientes para o solo. 

O biodiesel de mamona também possui alguns pontos negativos. É 

proibido o uso de motor diesel em carros de passeio, pois em algumas regiões 

de clima frio, aumenta viscosidade do biodiesel, ocorrendo a formação de 

pequenos cristais impedindo o bom funcionamento do motor. Um outro fator é o 

aumento de óxido de nitrogênio, que a utilização de motores a biodiesel pode 

aumentar a incidência desse gás na atmosfera que são prejudiciais 

(BIODIESELBR, 2006).  Inclusive, em motores que utilizaram o biodiesel é 

recomendado que realizem uma limpeza no tanque de combustível quando for 

feita a troca do filtro pois o biodiesel de mamona provoca acúmulo de sujeira em 

seu processo de queima (FERRÉS, 2003). 

O biodiesel de soja, por sua vez, é derivado de matéria-prima renovável e 

biodegradável, sendo um dos biodieseis menos poluentes, e ele pode ser usado 

de forma ambientalmente sustentável. Na figura 39, pode-se observar a 

atividade de um plantio, sendo associado a um esquema de manufatura, onde a 

água, o dióxido de carbono, a luz, o ar e os nutrientes contribuem para a 

produção sustentável de biocombustível gerando energia para veículos de 

transporte, assim como os alimentos são produzidos. (FAAIJ et al., 2005). 

 

Figura 39 - Produção sustentável de biocombustível de soja em um sistema 

produção-conversão integrada de biomassa 

 

Fonte: (HUBER et al., 2006). 
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Vale ainda ressaltar que o próprio biodiesel de soja permite que se 

estabeleça um ciclo fechado de carbono no qual o CO2 é absorvido quando a 

planta cresce e liberado quando o combustível é queimado no motor assim 

retornando à planta, fechando-se o ciclo (DIAS et al., 2016). 

Já o dendê apresenta hoje um dos maiores responsáveis pelo 

desmatamento na Indonésia e Malásia que antes abrigavam espécies protegidas 

e de grande biodiversidade, e agora sacrificam suas florestas para converter em 

plantações de azeite de dendê por conta da renda adquirida com a exportação 

desse produto (ECYCLE, s.d.). 

Uma vantagem é que óleo de dendê oferece ao produtor rural uma 

alternativa econômica sustentável para o gerenciamento de seu imóvel e diminui 

a pressão sobre a floresta; a implantação da cultura da palma de óleo propicia 

uma ocupação da mão de obra local de forma permanente (RAMALHO et al., 

2010). Porém, um dos principais impactos ambientais do dendê já detectados no 

Nordeste, tem sido a contaminação por agrotóxicos de igarapés que alimentam 

os inúmeros rios, como o Pará, Tocantins, Moju, Acará, Acará-Mirim, Capim, 

Taiaçu, Maracanã e Camari (CRUZ, 2017). 

Por outro lado, os produtores de girassol enfrentam alguns problemas por 

conta da falta de produtos para realizarem o controle fitossanitário, dificuldade 

de semeadura, e o ataque de pássaros em áreas pequenas o que dificulta a 

produção (EMBRAPA, 2009).   

Para a produção de girassol, antes do plantio deve-se realizar algumas as 

práticas do solo, aplicação de fertilizantes, semeadura, aplicação de pesticidas 

e colheita.  Devem ser aplicadas fontes de nitrogênio, fósforo e potássio das 

formulações de NPK, com 46% de N; superfosfato triplo, com 46% de P2O5; e 

cloreto de potássio, com 60% de K2O (BADGER, 2006). 

Por fim, têm-se o babaçu. Sua planta auxilia diversas famílias com sua 

renda: as folhas são usadas para fazer artesanato, a castanha do coco é vendida 

e também é feito a retirada, manualmente, do óleo para comercialização. Do seu 

fruto se aproveita todas as partes, a casca (epicarpo) é um excelente 

combustível vegetal e a amêndoa rica em óleo, sendo uma planta muito 

aproveitada pela população carente (CERRATINGA, s.d.).  
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Um dos problemas enfrentado é que a palmeira de babaçu só produz 

frutos depois do seu tempo de maturação, ou seja, depois de 12 anos, logo, é 

uma planta que gera lucro a longo prazo (PUTTI, LUDWIG & RAVAZI, 2012).  

Porém, depois que começa sua produção, o mesmo produz creca de 8 

cachos anualmente, sendo que cada coco tem 5 amêndoas. Entre todos os 

óleos, o óleo do coco do babaçu é o que possui maior valor de comercialização 

pois com ele se faz vários produtos como: azeite, sabão, glicerina entre outros. 

Além disso, o babaçu possui ainda cerca de 60 possíveis subprodutos 

comerciais e catalogados, sendo que a melhor opção de subproduto é o coque 

de babaçu (PUTTI, LUDWIG & RAVAZI, 2012).   

 

2.11. Propriedades Físico-Químicas do Biodiesel 

 

            O biodiesel apresenta-se como uma ótima alternativa para a substituição 

dos combustíveis derivados de petróleo em motores de ciclo diesel, pois, possui 

propriedades de combustão similar às do diesel e propiciam inúmeros benefícios 

ambientais (ZUNIGA et al. 2011).  

             Além disso, ele apresenta características como: ser virtualmente livre de 

enxofre e aromáticos, possui um número de cetano equivalente ou superior em 

relação ao óleo diesel, possui teor médio de oxigênio em torno de 11%, 

apresenta caráter não tóxico e biodegradável e possui uma viscosidade, 

densidade e ponto de fulgor maios que o diesel convencional (SOUZA et al., 

2009). 

             Porém, suas características físico-químicas variam de acordo com o tipo 

de estrutura molecular dos seus ésteres constituintes e da presença de 

contaminantes na matéria-prima, formados no processo produtivo ou durante a 

estocagem do biodiesel (ZUNIGA et al. 2011). 

             Assim, dependendo da biomassa utilizada durante o processo de 

síntese do biodiesel, suas propriedade físico-químicas serão totalmente 

diferentes, o que faz com que haja diferenciação entres os biodieseis. Por 

exemplo, o biodiesel de Mamona apresenta uma viscosidade maior devido seu 

óleo ser também viscoso. Já o biodiesel de babaçu apresenta um alto ponto de 
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vigor, enquanto o biodiesel de soja apresenta um índice de iodo maior do que o 

esperado. O biodiesel de girassol vai apresentar formação de cera em sua 

composição e o biodiesel de dendê, por fim, apresenta uma massa específica 

menor em relação as outros biodieseis. 

         

2.12. Vantagens e desvantagens do Biodiesel 

 

          O biodiesel é classificado como um combustível renovável, o que por si só 

já é uma grande vantagem. Mas, além disso, segundo Meirelles (2003), ele ainda 

possui diversas vantagens ambientais, econômica, sociais e técnicas. Meirelles 

relata que o biodiesel, quando comparado com o diesel, tem uma emissão de 

gases poluentes consideravelmente menor, além de possibilitar a venda de 

Créditos de Carbono, propiciar a criação de novo postos de trabalho e possuírem 

uma facilidade maior para o transporte e armazenagem, uma vez que há baixo 

risco de explosão. 

             A desvantagem estar na sua viscosidade, que geralmente é maior que 

a do diesel (o que pode acarretar problemas com os órgãos regulatórios oficiais), 

além do seu custo ser maior devido ao seu processo ser mais caro (KOGA et al., 

s. d.). 

Além disso, a fabricação de biodiesel através do óleo de mamona tem 

uma grande vantagem, pois é o único óleo vegetal que pode ser solúvel no álcool 

e não precisa de calor enquanto os demais óleos requerem um gasto de energia 

em sua transformação para o combustível (PARENTE, 2003). Outro fator positivo 

é que as plantações de oleaginosas, como a mamona, podem ser utilizadas 

como cobertura do solo, ajudando a proteger contra a erosão (CARVALHO, 

2004).  

Uma desvantagem, por sua vez, está no fato que o óleo de mamona 

apresenta ricina em sua composição. Isso faz que, no processo de extração do 

óleo, a torta possua essa substância de altíssima toxicidade, causando uma 

dificuldade em seu manuseio que as vezes pode inclusive provocar ferimentos 

(SILVA & FREITAS, 2008). 



55 
 

 
 

Já a soja tem como vantagem a sua produção, devido a sua cadeia 

produtiva ser muito bem estruturada, por possuir tecnologias de produção 

modernas e facilidade na mecanização, o que permite uma produção em larga 

escala, e possui também uma ampla área de pesquisam (MAIS SOJA, 2021). 

Por outro lado, a desvantagem está na sua oxidação. Pois ela causa um 

aumento da viscosidade devido a reação de polimerização envolvendo duplas 

ligação, que, se atingir estágio mais avançados, podem levar a formação de 

materiais insolúveis, tais como goma e sedimentos que podem entupir os filtros 

de combustível e ocasionar a corrosão de componentes do sistema de injeção 

de combustível bem como o tanque de elastômeros (MONEYEM & Van 

GERPEN, 2001).  

O dendê, por sua vez, apresenta como um dos principais benefícios, a 

adubação orgânica e, para a relação solo-planta, é a melhoria das propriedades 

químicas do solo, por meio do fornecimento de nutrientes; aumento da 

estabilidade de agregados e melhorias na estrutura do solo, devido ao aumento 

da aeração, permeabilidade, retenção de água e resistência à erosão; favorece 

a biologia do solo e a atividade biológica, além de produzir alimentos isentos de 

agrotóxicos, favorecendo a saúde ambiental (Costa et al, 1986). A desvantagem 

está na sua baixa produção e investimento tecnológico atual no Brasil. 

O girassol possui uma grande importância mundial devido ao seu 

excelente óleo comestível e facilidade de adaptação em diversos tipos de climas, 

sendo então muito usado em diversos ramos industriais. Por outro lado, isso 

acaba sendo uma desvantagem também pois sua alta demanda faz com que o 

investimento para o mercado de biodiesel não seja tão atrativo. 

Por fim, têm-se o babaçu. Uma das principais vantagens é o alto ponto de 

fulgor o que possibilita a mistura com combustíveis fósseis para a utilização em 

motores a diesel. Destaca-se que a inserção do biodiesel na matriz energética 

mundial representa grande sinergia para o agronegócio e a redução da poluição 

do meio ambiente (GOODRUM, 2002). A desvantagem está no baixo 

conhecimento tecnológico sobre o seu processo de síntese do biodiesel, o que 

o deixa prejudicado quando comparadas a outras biomassas, como a soja por 

exemplo. 
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3. ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DAS BIOMASSAS 

 

O biodiesel tem um grande potencial para o uso como alternativa de 

abastecimento em motores do ciclo diesel, pois é obtido de fontes renováveis, 

não são tóxicos e são biodegradáveis. Diversos estudos (como por exemplo 

Roza & Freitas- 2010, Leite & Leal- 2007, Epe- 2005 e EMBRAPA- 2015) já 

demonstraram que o uso do biodiesel diminui a emissão de gases relacionados 

com o efeito estufa, tais como hidrocarbonetos, monóxido e dióxido de carbono, 

além de materiais particulados e óxidos de enxofre, esses últimos responsáveis 

pela chuva ácida (MA et al., 1999). Segundo LIMA (2004), quando comparado 

ao óleo diesel derivado de petróleo, o biodiesel pode reduzir em 78% as 

emissões de gás carbônico, considerando-se a reabsorção pelas plantas. Além 

disso, reduz em 90% as emissões de fumaça e praticamente elimina as 

emissões de óxido de enxofre. É importante frisar que o biodiesel pode ser usado 

em qualquer motor de ciclo diesel, com pouca ou nenhuma necessidade de 

adaptação. 

A atual matriz energética mundial compõe-se, principalmente, de fontes 

não renováveis advindas do petróleo, no entanto, a iminente escassez desse 

produto e a preocupação com a emissão de gases que aumentam o efeito estufa, 

promovem a busca por novas fontes renováveis de energia (PERES; JUNIOR; 

GAZZONI, 2005). O biodiesel representa um combustível limpo e tem como 

matéria-prima principal o óleo, esse se origina de vegetais ou da gordura animal. 

As matérias-primas e os processos para a produção de biodiesel 

dependem da região considerada. As diversidades sociais, econômicas e 

ambientais geram distintas motivações regionais para a sua produção e 

consumo. O Brasil tem todas as condições para se tornar um grande produtor de 

biodiesel, possui grande potencial para produção de biomassa para fins 

energéticos. A mamona, o dendê, a soja, entre outras, podem ser abundantes 

fontes de energia e de inclusão social (LIMA, 2004), além dos óleos de frituras, 

provenientes do processamento de alimentos (KNOTHE, 2002). 

Um dos biocombustíveis que mais se destacam é o biodiesel, que é um 

combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, que substitui total ou 

parcialmente (atualmente é adicionado 7% em volume ao diesel de petróleo) o 

óleo diesel de fonte mineral nos motores de combustão interna de ciclo diesel, 
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como os de caminhões, tratores, ônibus e outros veículos, e também em motores 

estacionários como os utilizados na geração de energia elétrica (ROCHA, 2012).  

Este produto é, geralmente, obtido a partir da transesterificação de óleos 

vegetais com álcoois (etanol, metanol) usando catálise básica ou pela 

esterificação desses materiais na presença de catalisadores básicos (BARRETO 

et al., 2010). Um exemplo de produto para essa produção é óleo de mamona.  

Apesar de ser favorável do ponto de vista energético, a utilização direta 

de óleos vegetais em motores a diesel é muito problemática. Estudos efetuados 

com diversos óleos vegetais mostraram que a sua combustão direta conduz a 

uma série de problemas, tais como: excessivos depósitos de carbono no motor; 

a obstrução nos filtros de óleo e bicos injetores; a diluição parcial do combustível 

no lubrificante; o comprometimento da durabilidade do motor e um aumento 

considerável em seus custos de manutenção. As causas destes problemas 

foram atribuídas à polimerização dos triglicerídeos, através das suas ligações 

duplas, que conduzem à formação de depósitos. Por apresentar baixa 

volatilidade e à alta viscosidade os óleos vegetais ou gorduras são 

transesterificados a biodiesel, pois essas características acarretam problemas 

na atomização do combustível. 

Dentre as matérias-primas disponíveis no Brasil mais promissoras para a 

produção de Biodiesel, destaca-se o óleo de mamona. A mamoneira cresce 

mesmo sem cultivo e em grandes quantidades na maioria dos países tropicais e 

subtropicais. É bastante tolerante a diferentes climas e tipos de solos, além de 

ser disponível a baixo custo. O Brasil está entre os maiores exportadores de óleo 

de mamona do mundo (AZEVEDO et al., 2001). 

 O óleo de mamona possui composição química atípica, comparada à 

maioria dos óleos vegetais, pois além da presença do triglicerídeo ácido 

ricinoléico, que é um ácido graxo hidroxilado pouco frequente nos óleos vegetais, 

este está presente em 89,5% da sua composição (AZEVEDO et al., 2011). 

 Este fator faz com que este óleo seja de grande importância para a 

economia de energia, pois o ácido ricinoléico é totalmente solúvel em álcool em 

um grande intervalo de temperatura, descartando a necessidade de aquecer a 

reação de transesterificação. No entanto, o ácido ricinoléico também torna o óleo 

muito viscoso, dificultando o processo de produção (MENEGHETTI et al., 2006) 

e utilização do biodiesel proveniente desta matéria-prima. 
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Porém, de acordo com Beltrão et al (2008), o óleo de mamona possui uma 

alta viscosidade, o que faz que seu biodiesel puro apresente uma viscosidade 

fora dos limites permitidos pela portaria da Agência Nacional do Petróleo para o 

óleo diesel (2,5 a 5,5 cSt). O resultado desse alto valor é a queima incompleta 

do biodiesel provocando assim a formação dos acúmulos de carbono nos bicos 

injetores e nos anéis de pistões. Assim, a viabilidade desse biodiesel só se dá 

mediante a mistura de até 40%, o que faz que o mesmo não se torne tão 

vantajoso como as outras biomassas estudadas. 

Considerando que as fontes renováveis são as mais indicadas para a 

produção de biodiesel, destaca-se também como produto fundamental a soja, 

uma vez que a mesma se tornou uma das principais commodities mundiais 

(RIGO et al., 2015), com grande importância na agricultura global e 

consequentemente na economia. Considerada uma das culturas mais antigas, 

plantada pelo menos há cinco mil anos e, por meio de viajantes ingleses, 

imigrantes japoneses e chineses espalhou-se pelo mundo (MISSÃO, 2006). O 

primeiro indício da soja no Brasil ocorreu na Bahia em 1882, e por volta de 1949, 

o cultivo dessa planta se tornou mais consolidada no Rio Grande do Sul 

(CÂMARA, 2015). 

A soja se apresenta como a principal matéria-prima empregada na 

produção de biodiesel no Brasil e de acordo a Abiove, 76% da produção desse 

biocombustível advém do óleo existente no grão dessa planta. Tal fato permite 

relacionar que o progresso na fabricação de biodiesel promove o crescimento da 

produção de soja (PEREIRA et al., 2017). 

O cultivo da soja possui uma cadeia produtiva bem estruturada e sua 

produção apresenta uma tecnologia de ponta bem definidas em cada etapa do 

processo. Além disso, o seu retorno de plantio é rápido com uma média de 4 a 

5 meses de conclusão. Outra vantagem está na sua comercialização pois é um 

dos produtos agrícolas mais fáceis de serem vendidos devido ao baixo número 

de produtores comparado com sua demanda mundial (Novo et al., 2019). 

Embora seja a principal oleaginosa empregada na fabricação nacional de 

biodiesel, a soja, se torna uma biomassa menos atrativa de produção quando 

olhado do ponto de vista da agricultura familiar. Entende-se como agricultura 

familiar, o grupo de pequenos agricultores que não possuem sobre domínio uma 

grande área territorial.  
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Assim, a soja é dominada, atualmente, por grandes empresas que 

possuem um alto poder territorial e tecnológico, o que faz com que a agricultura 

familiar não consiga se desenvolver e consequentemente se sustentar a partir 

dessa biomassa. 

Um outro fator estar no seu elevado índice de iodo no biocombustível que, 

por mais que atenda todos os requisitos exigidos pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as agências reguladoras 

europeias não têm permitido o uso na forma B100 do biodiesel de soja 

(BIODIESELBR, 2007). 

 A presença da soja no mercado do biodiesel, no entanto, não deve ser 

reduzida tão cedo, uma vez que nenhuma oleaginosa até o momento apareceu 

em condições de ocupar significativamente o espaço dela (BIODIESELBR, 

2014). 

 Ainda, considerando sobre os óleos destaca-se como um importantíssimo 

aliado, o óleo de dendê que no Brasil, dentre os óleos vegetais empregados na 

produção de biodiesel, o dendê se sobressai aos demais, sendo uma opção ao 

diesel derivado do petróleo contribuindo para a geração de um mercado para a 

produção em grande escala de biodiesel. Além de ocupar uma posição de 

destaque na produção e geração de energia renovável de origem agrícola, o país 

dispõe de extensas áreas agricultáveis que podem ser incorporadas ao processo 

produtivo de maneira sustentável, podendo ainda, incorporar as áreas já 

degradadas ou em processo de degradação pela atividade pecuária, tornando-

se uma grande oportunidade para recuperar estas áreas através da introdução 

da cultura desta oleaginosa, pois o mesmo ainda contribui para fixar o dióxido de 

carbono e reduzir as emissões dos gases do efeito estufa (CASTRO JUNIOR, 

2012). 

No aspecto econômico, o dendê se destaca pelo elevado rendimento e 

produção contínua durante todo ano, com expectativa de suprir necessidades 

regionais e nacionais e de ampliar as exportações, pois, além de ser um produto 

com grande demanda no mercado internacional, a cultura apresenta entre outras 

coisas, sustentabilidade ecológica, pouca mecanização e reduzida aplicação de 

defensivos agrícolas. A versatilidade do seu aproveitamento proporciona 

maiores perspectivas de consumo, uma vez que propicia a obtenção de 

aproximadamente 145 produtos industrializados (SUFRAMA, 2003).  
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Porém, no Brasil, essa cultura está longe de ser largamente explorada 

pela indústria de biodiesel. Inclusive, até hoje há a necessidade de importar o 

dendê para conseguir suprir toda a demanda interna pelo óleo. Isso se deve ao 

fato de que há um grande empecilho para a expansão do uso do dendê na 

produção de biodiesel: a falta de linhas de créditos adequadas a essa cultura. 

Uma lavoura nova de palma leva de três a quatro anos para começar a produzir 

em escala, ou seja, para o ramo da agricultura familiar, isso só é viável mediante 

a estímulos como financiamento com carência condizente com esse tempo de 

espera (BIODIESELBR, 2014). 

Outro óleo de destaque é o girassol. A grande importância da cultura do 

girassol no mundo deve-se à excelente qualidade do óleo comestível que se 

extrai de sua semente. Ele tem uma capacidade de se adaptar a diversas 

condições de latitude, longitude e fotoperíodo, além disso, é um cultivo 

econômico, rústico e que não requer maquinário especializado. Para seu cultivo 

correto são necessários os mesmos conhecimentos e maquinários utilizados na 

cultura de milho, sorgo ou soja (SANTOS, 2010).  

Apesar disso, o girassol possui diversos outros empregos nas indústrias, 

podendo ser utilizado como: bronzeadores, perfumes, remédios, cremes, velas, 

óleos e temperos, sendo os dois últimos o seu principal emprego. Além de que, 

atualmente, a produção de girassol no Brasil é muito inexpressiva o que faz com 

que a viabilidade de desenvolvimento da produção de biodiesel de girassol no 

país seja menos atraente quando comparada com as outras biomassas. Um 

outro fator que corrobora isso também é a presença de cera em seu biodiesel. 

Isso faz com que o combustível fique turvo quando há o resfriamento, se 

tornando assim uma desvantagem para a qualidade do produto (BELTRÃO et 

al., 2008).  

 Por fim, há o biodiesel de babaçu. Seu óleo é extraído do coco babaçu e 

formado por um pool de ácidos graxos saturados e insaturados (MACHADO et 

al., 2006). Dentre esses ácidos, o ácido láurico (C 12:0) é o majoritário, com um 

percentual variando de 40-50%, o qual possui uma certa facilidade para ser 

transforma em biodiesel, por possuir cadeias carboníferas curtas, dando um 

produto de boas características (LIMA et al.,2007). 

         Segundo Santos (2008), sua produção é predominante no Nordeste 

Brasileiro, contando com cerca de 12 milhões de hectares plantados com 
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babaçu, sendo a maior parte concentrada, mais especificamente no Maranhão. 

Além disso, são extraídos em torno de 140.000 toneladas de amêndoas desses 

babaçus, ou seja, é um ótimo candidato ao uso de uma fonte sustentável de 

biomassa para a geração do biodiesel. 

          Porém, o seu potencial para a produção de biodiesel é muito pouco 

explorado o que faz com que não haja tanta tecnologia voltada para esse tipo de 

processo quando comparado, por exemplo, com a soja. 

          Diversos fatores devem ser considerados ao se analisar o potencial de um 

biodiesel, e, uma importante questão a ser analisada, são as propriedades do 

biodiesel de acordo com o aceitável pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis). Trabalhar com valores diferentes do permitido 

pela ANP não é permitido pois pode trazer problemas sérios aos motores que 

estão consumindo o combustível. Ao analisar a tabela de parâmetros da ANP 

para o combustível, percebeu-se que 2 propriedades, a massa específica e a 

viscosidade, têm impacto direto e podem ser determinantes para a viabilidade 

do biodiesel. Portanto, por mais que exista diversas outras propriedades que 

precisam ser atingidas para serem aceitas pela ANP, esse trabalho irá usar como 

base para análise somente a massa específica e a viscosidade por entender que 

ambos são os que geram mais impacto na qualidade do biodiesel. A tabela 8 

mostra esses parâmetros aceitos pela ANP atualmente. 

 

Tabela 8: Parâmetros aceitos pela ANP para o biodiesel  

Massa específica (g/cm³) Viscosidade (cSt) 

0,85-0,9 3-6 

Fonte: (ANP, 2021) 

 

           Portanto, é necessário avaliar as 5 biomassas quanto a esses parâmetros 

para assim, poder decidir qual tem o melhor potencial de desenvolvimento e 

produção. A tabelas 9 apresenta as massas específicas e viscosidades médias 

das 5 biomassas estudadas nesse trabalho. 
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Tabela 9: Massa específica das biomassas.  

Biomassa Massa Específica (g/cm³) Viscosidade (cSt) 

Mamona 0,91 21,6 

Soja 0,88 4,4 

Dendê 0,87 4,4 

Girassol 0,88 7,8 

Babaçu 0,87 3,1 

Fonte: (Regatieri, 2016; Marinho et al, 2014; Bahia et al, 2018; Coriolano et al, 

2014; Barañano et al, 2019; Beltrão et al, 2008) 

 

          Ao analisar a tabela 9, percebe-se que a Mamona não se enquadra no 

permitido pela ANP, ou seja, não se pode comercializar o biodiesel puro de 

Mamona. Já para as outras 4 biomassas, a massa específica do seu respectivo 

biodiesel é considerada suficiente e consequentemente seguro aos motores. 

         Outro ponto a se observar é que, o Girassol também possui uma 

viscosidade um pouco acida do permitido e com isso ele passa a integrar o grupo 

de das biomassas cuja produção do biodiesel puro não é considerada segura 

para os motores. 

         Assim, ao analisar as informações levantadas durante esse trabalho, 

percebe-se que, dentre as 5 biomassas, as que mais se destacam e apresentam 

possibilidades reais de crescimento e produção são a soja e o babaçu. 

        Por mais que a Mamona possua facilidade em seu cultivo, seus valores de 

viscosidade e massa específica são muito elevados, ultrapassando os valores 

permitidos pela ANP. Logo, é necessário misturar o biodiesel de Mamona com o 

diesel ou até mesmo outro biodiesel para que se consiga atingir os parâmetros 

necessários para ser utilizado como combustível, e isso faz com que essa 

biomassa não seja a mais vantajosa quando comparada as outras estudadas. 
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         O mesmo acontece com o Girassol. Sua viscosidade é acima do permitido 

pela ANP e isso faz com que haja a necessidade de se fazer mistura para se 

obter o combustível seguro para ser usado.  

         O dendê, por sua vez, apresenta os parâmetros necessários para se obter 

um biodiesel puro e seguro para serem usados como combustíveis, além de 

possui uma alta estabilidade oxidativa que faz com que seu biodiesel seja de 

qualidade ainda melhor. Porém, seu processo de plantio e colheita é bastante 

complexo e sua produção no território brasileiro é escassa. Atualmente, o Brasil 

participa de somente 0,53% do mercado mundial do dendê, sendo necessário 

importar as sementes para suprir a demanda do país. Esse fator faz com que 

sua produção não seja tão vantajosa nem no ângulo da agricultura familiar nem 

no ângulo de grandes produtores. 

           Por outro lado, a soja possui tecnologia e capacidade produtiva avançada 

no Brasil, sendo a biomassa com a melhor produção imediata em relação as 

outras. O mercado de biodiesel de soja já apresenta proporções significativas e 

a tendência é que esta venha crescer ainda mais nos próximos anos. Sem 

dúvidas é a biomassa mais desenvolvida entre as 5 para a produção de 

biodiesel. A desvantagem está no fato de sua produção não ser tão vantajosa 

para os pequenos agricultores. Os grandes produtores possuem tecnologia e 

espaço para conseguir dominar o mercado fazendo com que a agricultura 

familiar perca o pouco de espaço que ela possui. 

            Logo, uma alternativa é necessária para que esse segundo grupo 

consiga se desenvolver e tirar seu sustento através do processo. E essa saída 

se dá a partir do biodiesel de babaçu. Por possui uma alta produção, 

principalmente no Nordeste, o babaçu se apresenta como um ótimo concorrente 

da soja na produção de biocombustíveis. Além de claro, possuir parâmetros 

dentro dos aceitos pela ANP para um combustível seguro e de qualidade. Porém, 

atualmente, o seu potencial é pouco explorado o que faz com que não existam 

tecnologias de ponta para sua produção. Portanto, o babaçu é um ótimo caminho 

para desenvolvimento no ramo dos biocombustíveis e provavelmente é a 

biomassa que vai ganhar cada vez mais destaque nesse mercado nos próximos 

anos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho reúne informações a respeito do aproveitamento da 

biomassa para a geração de biodiesel no Brasil. Foram apresentadas as 

caracterizações das principais biomassas para esse uso, tecnologias de 

conversão e as práticas. 

Com a crescente demanda da produção de novos combustíveis 

renováveis considerados limpos, vários países têm demostrado interesse na 

busca de novas tecnologias e ferramentas que possibilitem essa produção, 

considerada menos prejudicial ao meio ambiente. A utilização de biomassas, 

sejam elas de qualquer origem, vêm ganhando seu espaço em diversas 

pesquisas de produção de biocombustíveis, e a soja é um exemplo de matéria 

prima que apresenta características favoráveis para a produção de combustível 

a partir do óleo extraído. 

Assim, após estudar sobre 5 tipos de óleos, chegou-se à conclusão de 

que a soja está dominando o mercado atual e continua sendo uma ótima 

indicação para substituir o uso de diesel como combustível. Em adição, 

percebeu-se também que a mamona e o girassol não possuem, atualmente, os 

parâmetros aceitos pela ANP para serem utilizados como combustível na sua 

forma B100 e que o dendê tem uma enorme capacidade de crescimento para o 

mercado de biodiesel, mas infelizmente não possui o investimento necessário 

para isso e assim não consegue assumir uma posição de fato vantajosa. Por fim, 

o babaçu, dentre as biomassas estudadas, foi o que apresentou melhor 

perspectiva de crescimento graças a sua abundância e facilidade de plantio no 

Brasil.  

Porém, vale ressaltar que o babaçu necessita de mais estudos em seu 

processo produtivo e isso deverá ser realidade com ajuda de instituições de 

pesquisa. Sendo assim, significa que o babaçu é a oleaginosa que possui maior 

perspectiva de crescimento e desenvolvimento para produção de biodiesel. 
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