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RESUMO 

 

A busca por fontes renováveis de energia vem ganhando destaque no cenário 

econômico e cientifico mundial. Isso porque, a principal fonte de energia provém do 

petróleo, carvão e gás natural, recursos estes que estão se tornando limitados 

enquanto crescem a demanda energética e a preocupação ambiental. Dessa forma, 

aumentou-se os estudos sobre os biocombustíveis, dentre eles, o biodiesel. O 

biodiesel pode ser obtido através de quatro métodos. No entanto, o mais utilizado é 

pela transesterificação. Nesse processo é utilizado um catalisador para converter os 

glicerídeos em ésteres. Porém, vários problemas são relatados nos processos 

catalíticos, principalmente quando se referem aos subprodutos. A hidrólise incompleta 

dos triglicerídeos leva a formação de diglicerídeos e de monoglicerídeos no meio 

reacional. Estes componentes competem com os reagentes pelos sítios ativos dos 

catalisadores. Além disso, foram observados efeitos de corrosão nos reatores que 

utilizam catalisadores ácidos, e formação de sabão, quando algumas bases reagem 

com os ácidos graxos. Assim, iniciaram estudos e projetos que eliminavam a utilização 

de catalisadores. Para isso, eram necessárias condições mais severas de reação. O 

presente trabalho visa entender os efeitos de pressão, temperatura, proporção dos 

reagentes, tempos de residência e porcentagem de água alimentada, em reações na 

ausência de catalisador, utilizando um reator de fluxo empistonado e um batelada. 

Foram feitos estudos qualitativos e cinéticos através dos resultados obtidos. 

 

Palavras-chave: Biodiesel, metanol, sem catalisador, óleo de soja, energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The search for renewable sources of energy has been increasing in the 

economic and scientific world scenario. That occurs because the main sources of 

energy come from oil, coal and natural gas, which are becoming limited while energy 

demand and environmental concern grow. This way, the studies about biofuels were 

increased, mostly, about the biodiesel. The biodiesel can be obtained through four 

methods. However, the most important one is the transesterification. In this process, a 

catalyst is used to convert the glycerides to esters. But, several problems are reported 

in the catalytic process as the incomplete hydrolysis of the triglycerides leads to the 

production of diglycerides and monoglycerides. These components compete with the 

reagents for the active sites of the catalyst. Besides, corrosion effects were noted in 

the reactors which used acids catalysts, and soap production when some bases 

reacted with fatty acids. For that reason, studies and projects that eliminated the use 

of catalyst begun, and reactions with more severe conditions were required. The 

objective of this paper is to analyze the effects of pressure, temperature, reagents 

proportions, residence times and water percentage in the feed, in reactions without 

catalyst, in both plug flow and batch reactors. Qualitative and kinetics studies were 

made from the obtained results. 

Key-words: Biodiesel, methanol, without catalyst, soybean oil, energy. 
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1. Introdução 
 

A principal fonte de energia, desde o século passado, provém do petróleo, do 

carvão e do gás natural. Devido à limitação desses recursos, à crescente demanda 

de energia e à preocupação ambiental, torna-se de suma importância a busca por 

fontes renováveis de energia. Há muitas energias renováveis em estudo, tais como, 

solar, hidroelétrica, eólica e biomassa. No entanto, aquele que melhor atende aos 

critérios, tanto econômico quanto sustentável é o biocombustível, particularmente, 

aquele produzido a partir da biomassa disponível (YUSUF et al., 2011). 

 Espera-se um crescimento na produção de biocombustível nas próximas 

décadas, dentre eles bioetanol, biometanol, biohidrogenio e o biodiesel. Este último 

tem sido o mais estudado devido à similaridade na estrutura química e no 

fornecimento de energia com seu substituto natural, o diesel convencional. O biodiesel 

é comercialmente misturado com o diesel convencional como combustível de 

automóveis em diversos países dentre Alemanha, Itália e Malásia, além do Brasil 

(YUSUF et al., 2011). 

 O biodiesel é um éster monoalquílico de ácidos graxos que pode ser produzido 

a partir de óleos vegetais e gorduras animais. É obtido através do processo de 

transesterificação, onde ocorre a reação entre os triglicerídeos e metanol ou etanol. 

Atualmente, a maior parte do biodiesel produzido no mundo é derivado do óleo de 

soja, porém, são determinados fatores, como clima, economia, produtividade, que 

indicam o óleo vegetal a ser utilizado, podendo ser os óleos de palma, soja, algodão, 

mamona e babaçu, entre outros (FERRARI et al., 2005). 

 Assim, em países tropicais, como Malásia, utiliza-se o óleo de soja na produção 

de biodiesel, enquanto nos Estados Unidos e Alemanha, são utilizados o óleo de soja 

e o óleo de colza1, respectivamente (FERRARI et al., 2005). No Brasil, devido à grande 

produção do óleo de soja, estimada em 93 milhões de toneladas na safra de 

2014/2015, segundo dados divulgados pela ABIOVE (Associação Brasileira das 

Indústrias de Óleos Vegetais, 2017), faz dela a principal matéria prima na produção 

de biodiesel, apesar de esforços de uso de agricultura familiar terem sido realizados.  

                                                           
1 Canola (Canadian Oil, low acid) é uma variedade geneticamente manipulada do óleo de colza. 
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Porém, há outras oleaginosas em estudo nas diferentes regiões do Brasil. A 

região norte, apresenta interesse no uso dos óleos de dendê, babaçu e soja; na região 

nordeste, destacam-se os de babaçu, soja, mamona, dendê, algodão e coco; no 

centro-oeste, de soja, mamona, algodão, girassol, dendê e gordura animal; na região 

sul, de soja, colza, girassol e algodão; e por fim na região sudeste, de soja, mamona, 

algodão e girassol (CAMPOS, 2003). 

O biodiesel apresenta vantagens sobre os combustíveis fósseis não apenas 

por ser proveniente de uma fonte renovável, mas por ser virtualmente livre de enxofre 

e de compostos aromáticos, possuir teor médio de oxigênio, alto número de cetano, 

maior ponto de fulgor, menor emissão de partículas como HC, CO e CO2, e ser não 

tóxico e biodegradável (HAAS et al., 2001; BAGLEY et al., 1998; PETERSON et al., 

2002). 

Por sua similaridade com o óleo diesel, somada ao fato de não haver 

necessidade de nenhuma modificação no motor do ciclo diesel, o biodiesel pode ser 

utilizado como combustível e como aditivo para combustíveis, podendo ser puro a 

100% (B100), em mistura com o diesel (B20) ou como aditivo numa proporção de 1 a 

5% (RAMOS et al., 2000). No Brasil, pela Lei nº 13.033/2014 estabelece um 

percentual mínimo de 7% de biodiesel misturado ao óleo diesel (MME, 2014).  

Além do caráter ambiental, devido a utilização de matéria prima renovável, o 

biodiesel pode trazer diversos benefícios econômicos e sociais para o Brasil. A 

utilização de óleos vegetais está gerando um apoio à agricultura familiar, pois cerca 

de 30% do biodiesel é obtido através da matéria prima cultivada por agricultores 

familiares segundo dados da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário (MDA, 2016). Ademais, pode ser possível minimizar o déficit 

da balança comercial brasileira, pois o diesel é o derivado de petróleo mais consumido 

no país, e que, portanto, uma parcela crescente desse produto vem sendo importada 

anualmente (NOGUEIRA e PIKMAN, 2002). 

Existem quatro métodos de produção de biodiesel: por mistura, por 

microemulsões, por pirólise e por transesterificação, sendo o último o mais utilizado 

(MA e HANNA, 1999). Neste último processo, os glicerídeos que compõem os óleos 

vegetais são convertidos em ésteres, utilizando um catalisador. Dentre os 

catalisadores homogêneos, KOH, NaOH, CH3OH (ou qualquer espécie que deprotone 
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um álcool, formando um radical RO-) são exemplos de catalisadores básicos utilizados 

(TRAN et al., 2016). Sais básicos, como CH3ONa ou o CH3OK também são aplicados. 

Já nos processos que utilizam o meio ácido, o Ácido Sulfúrico é o mais utilizado. Há 

ainda os processos que se baseiam em catalisadores heterogêneos, como SO4
2−/ZrO2, 

SO4
2−/Al2O3, SO4

2−/SiO2 ou o WO3/ZrO2, até mesmo a catálise enzimática vem sendo 

estudada. 

Vários problemas são relatados nos processos catalíticos, principalmente 

quando se referem aos subprodutos. A hidrólise incompleta dos triglicerídeos leva a 

formação de diglicerídeos e de monoglicerídeos no meio reacional. Estes 

componentes competem com os reagentes pelos sítios ativos dos catalisadores. 

Efeitos de corrosão nos reatores que utilizam catalisadores ácidos foram observados. 

Algumas bases, ao reagirem com os ácidos graxos, formam sabão.   

Os processos que utilizam os catalisadores homogêneos necessitam de uma 

etapa a mais de processo, de forma a extrair ou neutralizar o catalisador. 

Pesquisadores iniciaram projetos que eliminavam os catalisadores, fazendo com que 

a reação ocorresse a condições mais severas. Estudos indicam que essas reações 

ocorrem em duas etapas: uma etapa de hidrólise dos triglicerídeos a ácidos graxos 

livres (FFA), seguido da esterificação dos FFA’s em ésteres metílicos de ácidos graxos 

(FAME), numa reação com metanol subcrítico (WHITE et al., 2011). 

Neste trabalho foram realizados estudos deste processo, visando entender os 

efeitos de pressão do sistema, temperatura de reação, proporção de metanol e óleo 

na alimentação, tempo de residência e porcentagem de água no metanol na 

conversão dos triglicerídeos em FAME, utilizando um reator de fluxo empistonado e 

um reator batelada. Nessas condições, as reações de hidrólise dos triglicerídeos, 

esterificação dos FFA’s e transesterificação direta dos triglicerídeos coexistem. Um 

estudo cinético foi realizado para determinar qual destas reações é desprezível em 

relação às outras.  
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1. História e Cenário Atual do Biodiesel 

 

Ainda que a história do biodiesel possa ter se iniciado por volta do século 

passado, com a utilização do óleo de amendoim como combustível por Rudolf Diesel 

(The Biodiesel Handbook, 2010), os estudos e pesquisas sobre este aumentaram com 

a crise do petróleo a partir da década de 70. A partir deste momento cresce o incentivo 

à produção de fontes renováveis, devido ao consumo cada vez maior de energia, ao 

provável esgotamento de combustíveis fósseis, e à pressão econômica e ambiental 

(MATTEI, 2010). 

É previsto um crescimento no consumo de energia mundial de 421 quatrilhões 

de BTU’s em 2002 para 645 quatrilhões de BTU’s em 2025, ou seja, um crescimento 

de 57% em 23 anos, segundo dados do Departamento de Energia dos Estados 

Unidos. Sendo mais forte em países desenvolvidos em comparação aos 

subdesenvolvidos, com uma taxa média anual de 3,2% e 1,1%, respectivamente. 

Ainda segundo o estudo, o petróleo deverá continuar sendo a principal fonte de 

energia com expectativa de aumento no consumo de 78 milhões de barris por dia em 

2002 para 119 milhões de barris por dia no ano de 2025. No entanto, a predominância 

na matriz energética mundial será menor, diminuindo de 40% para 38% do total de 

energia consumida mundialmente (DEPARTMENT OF ENERGY, 2005).  

 Atualmente, a Matriz Energética Mundial (MEM) ainda é composta, 

principalmente, por fontes não renováveis, como os derivados de petróleo e o carvão 

mineral. Segundo dados do International Energy Agency (IEA, 2016), as fontes 

renováveis representam aproximadamente 14% enquanto 31,3% de energia ainda é 

obtida através do petróleo, como pode ser observado na Matriz Energética Mundial 

do ano de 2014, representado na Figura 1. 

 Já a Matriz Energética Brasileira é constituída de cerca de 41% de energia a 

partir de fontes renováveis para o ano de 2015, de acordo com dados do Ministério de 

Minas e Energia (MME, 2016a) e apresentado na Figura 2. Através desse dado, é 

possível verificar que o Brasil, alcançou uma posição almejada por muitos países que 

buscam fontes renováveis como alternativa aos combustíveis fósseis, sendo um dos 

pioneiros no uso de biocombustíveis. 
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Fonte: Adaptado de IEA, 2016. 

 

 

Figura 2 – Oferta Interna de Energia no Brasil – 2015. 

 

Fonte: MME, 2016a. 

 

Como apresentado na Figura 1, o biocombustível somado a outras fontes 

renováveis como eólica e solar, representa um pouco mais de 10% na Matriz 

Energética Mundial. Ainda assim, sua produção cresce a cada ano, em todo o mundo, 

através de incentivos, programas, pesquisas com parcerias entre órgãos de governo, 

iniciativa privada, universidades e centros de pesquisa, buscando novas fontes 

energéticas renováveis, melhorar a eficiência e aumentar o consumo dessas fontes 

(de SOUZA et al., 2016). 

Figura 1 – Matriz Energética Mundial de 2014. 
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Já são inúmeros os países que vem desenvolvendo a produção e utilização da 

energia renovável, tais como, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, entre outros. 

Especificamente no caso do biodiesel, destacam-se como maiores produtores 

Alemanha, Estados Unidos e Brasil, como mostrado na Figura 3 (REN21, 2016) 

 

Fonte: REN21, 2016 

 

A partir dos dados da associação internacional REN21 (Renewable Energy 

Policy Network for the 21st Century, 2016) divulgado em seu reporte anual, 

Renewables 2016 Global Status Report, para o ano de 2015, o Brasil foi o segundo 

maior produtor de biocombustíveis, com 33,9 milhões de m³, sendo os Estados Unidos 

o maior produtor tanto de etanol quanto de biodiesel, com 62,1 milhões de m³ no 

total.  Na sequência vêm Alemanha, Holanda, França e China com mais de 3 milhões 

de m³ cada. Em 2015, a produção mundial dos principais biocombustíveis foi de: 

Etanol 98,3 milhões de m³, Biodiesel 30,1 milhões de m³ e Óleo Vegetal Hidrotratado 

(HVO) 4,9 milhões de m³. 

A produção nacional de biodiesel em 2015 foi de 3,9 milhões de m3, sendo a 

capacidade nominal de produção aproximadamente de 7,4 milhões de m3, assim, a 

produção corresponde a 53,3% da capacidade total (ANP, 2016). Pode-se observar a 

evolução da produção de biodiesel no Brasil através da Figura 4. 

Figura 3 - Produção de biocombustíveis no mundo. 
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Fonte: ANP, 2016 

A fim de aumentar a produção de biocombustíveis em todo o mundo e 

incrementar seu consumo, há países, como o Brasil, que estipulam percentuais 

obrigatórios de adição dos biocombustíveis aos combustíveis não renováveis. Para o 

biodiesel, 60 países já praticam essa obrigatoriedade, como mostrado na Tabela 1 (de 

SOUZA et al., 2016). 

 

Tabela 1 – Países com obrigatoriedade de adição de biodiesel ao diesel fóssil. 

País Percentual de Adição País Percentual de Adição 

Estados Unidos 10% Indonésia 2,5% 

Argentina 10% China 10% 

Brasil 7% Tailândia 5% 

 

Fonte: UNIÃO DA INDUSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR, 2014 

 

Para garantir a inserção do biodiesel como fonte de energia na Matriz 

Energética Brasileira foi lançado em 2004 o Programa Nacional de Produção e Uso 

de Biodiesel (PNPB) (de SOUZA et al., 2016). Assim, instituiu-se pela Lei nº 
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Figura 4 – Evolução da produção de biodiesel (B100). 
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11097/2005 o percentual, que passaria a ser obrigatório em seis meses, de 2% de 

adição do biodiesel ao diesel convencional, sendo elevado, pouco a pouco, até o 

percentual atual obrigatório de 7% (MME, 2014). 

O programa, coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que abrange 

a constituição da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel, tem como principais 

diretrizes a qualidade e suprimento do biodiesel, garantindo preços competitivos, a 

diversificação de matérias-primas utilizadas, a desregionalização, a introdução e apoio 

à agricultura familiar em todo o processo de produção deste biocombustível (de 

SOUZA, 2015). 

Em termos gerais, biodiesel é classificado como um combustível renovável 

obtido através de óleos vegetais ou animais que atendem as especificações das 

normas ASTM D6751 (American Standard Methods, 2003). No Brasil, os parâmetros 

de qualidade são estabelecidos pela ANP nº45 (Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis, 2014). 

Biodiesel é um líquido com viscosidade similar ao do diesel convencional, não-

inflamável, e não-explosivo, diferentemente do combustível fóssil, é biodegradável e 

não-tóxico. É miscível, fisicamente e quimicamente similar ao diesel, e dessa forma, 

pode ser bombeado, armazenado e manuseado usando os mesmos equipamentos e 

procedimentos usados para este combustível fóssil (YUSSUF, 2011). Segundo a 

associação responsável pelas indústrias de biodiesel nos Estados Unidos, National 

Biodiesel Board, a queima de biodiesel pode emitir, dependendo da quantidade de 

biodiesel puro (B100) adicionado ao diesel de petróleo, 48% menos monóxido de 

carbono, 47% menos material particulado e 67% menos hidrocarbonetos (ESTEVES 

e PEREIRA, 2016)  

Biodiesel é produzido pela reação de óleo vegetal ou animal com álcool. Os 

álcoois mais usados são metanol e etanol, porém outros álcoois podem ser usados 

como propanol, butanol, isopropanol, contudo o custo é elevado. Etanol é menos 

tóxico e pode ser produzido a partir do processo de fermentação, como ocorre no 

Brasil, já o metanol é produzido a partir de fontes não renováveis, como o gás natural. 

Portanto, para a produção do biodiesel, o Brasil possui grandes plantações de cana-

de-açúcar e de soja e mamona como matéria prima do óleo vegetal. 
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O etanol, etil álcool, é produzido a partir da fermentação e destilação de 

açúcares de algumas plantas, como o milho e a cana de açúcar, sendo estes últimos 

destaques de produção nos Estados Unidos e Brasil, maiores produtores, 

respectivamente. Porém, o etanol, na maioria dos países, é produzido como o 

principal composto nas bebidas alcoólicas, e não para fins energéticos (MASIERO e 

LOPES, 2008). 

Após a primeira crise do petróleo, o governo brasileiro deu início ao programa 

Pró-Álcool em 1975, a fim de desenvolver o uso do etanol como combustível e dessa 

forma, diminuir as importações do petróleo (KOHLHEPP, 2010). Assim começa a 

experiência do Brasil na produção do etanol extraído da cana-de-açúcar. 

Em 2015, o maior produtor de etanol foram os Estados Unidos, produzindo 56,1 

milhões de m3, seguido pelo Brasil, com aproximadamente 30,2 milhões de m3 (MME, 

2016b), dados esses observados na Figura 5. 

Fonte: REN 21 E MAPA, 2016 

 

O etanol produzido nos Estados Unidos é a base de milho, sendo o maior 

estado produtor o de Iowa (MASIEIRO e LOPES, 2008). No Brasil, a fonte produtora 

é a cana-de-açúcar, sendo São Paulo o estado com maior produção, com 45,9% da 

produção nacional, portanto, o Sudeste é a região de maior produção, como 

observado na Figura 6 (ANP, 2016). 

Além do álcool, o biodiesel é produzido a partir de óleos vegetais ou animais, 

dentre os mais comumente utilizados em sua produção são a canola, o girassol, a soja 

e o óleo de palma. No Brasil, dezenas de espécies podem ser usadas tais como, soja, 

Figura 5 - Produção de etanol mundial em 2014. 
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dendê, girassol, babaçu, amendoim, mamona e pinhão-manso. A potencialidade das 

espécies de cada região está de acordo ao mostrado na Figura 7. 

 

 Fonte: ANP, 2016 

  

 

Fonte: FRANCO E SOUZA, 2010 

Figura 6 - Distribuição percentual da produção de etanol por região. 

Figura 7 - Mapa de potencialidades de oleaginosas. 
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De forma a atender aos aspectos econômicos, sociais e de produção, a matéria 

prima escolhida deveria estar relacionada a sua disponibilidade em cada região do 

Brasil, mas segundo dados da ANP, o que ocorre é a utilização de matérias primas 

diferenciadas, como observado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Percentual das matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel 

por região (Janeiro/2017). 

Matéria-Prima 
Região 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

Óleo de Soja  47,02% 75,65% 26,72% 65,35% 

Gordura Bovina 100% 20,61% 4,07% 52,34% 18,59% 

Óleo de Algodão  5,77%    

Outros Materiais Graxos  7,08% 20,05% 1,37% 2,82% 

Óleo de fritura usado  0,03% 0,12% 7,26% 0,14% 

Gordura de Porco   0,09% 0,01% 9,72% 

Gordura de Frango   0,02% 1,18% 1,05% 

Óleo de Dendê  19,49%  11,11%  

Óleo de Colza     2,34% 

Fonte: ADAPTADO DE ANP, 2017 

 

A principal matéria-prima para a produção de biodiesel, em janeiro de 2017, é 

o óleo de soja, sendo 64,84% do total, seguida de gordura animal com 15,5% do total 

de produção, e outros materiais graxos com 10,7% do total, de acordo com o Boletim 

Mensal da ANP, observado na Figura 8. 

Os óleos residuais, como o sebo bovino, têm sido utilizados com destaque 

como matéria-prima para a produção de biodiesel, pois os preços dos óleos vegetais 

comestíveis são maiores que o preço do diesel convencional (ESTEVES e PEREIRA, 

2015). 

 Mesmo sendo fornecidos benefícios para o óleo vegetal de cada região, a 

principal matéria-prima para a produção de biodiesel continua sendo a soja, 

representado na Figura 9, pois é ainda a única oleaginosa com força suficiente para 
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atender a demanda a curto e médio prazos. Assim, há uma vantagem competitiva em 

relação às outras matérias-primas como o pinhão manso, o dendê, a mamona e a 

amêndoa de coco, provenientes da agricultura familiar que possui incentivos 

fornecidos pelo Selo Combustível Social (de SOUZA et al, 2015). 

 

Fonte: ANP, 2017 

Figura 8 - Perfil nacional de matéria-primas utilizadas na produção de biodiesel. 
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Fonte: ANP, 2016 

Com o aumento na demanda da soja, devido à produção de biodiesel, deu-se 

início à crítica sobre a disputa entre a produção de alimentos e de biocombustíveis, e 

ainda, à possível ampliação de desmatamento nas áreas de fronteira agrícola. No 

entanto, há importantes aspectos positivos na utilização e produção de biodiesel, 

como, a diminuição do volume de importações de óleo diesel, o que favorecerá o 

equilíbrio da balança comercial nacional e, portanto, diminuição da dependência 

externa em produtos derivados de petróleo, e a diminuição na emissão de gases 

poluentes como CO2, CO e hidrocarbonetos (de SOUZA et al, 2015). 

De acordo com dados do Ministério de Minas e Energia (MME, 2016a) evitou-

se a emissão de 13 milhões de toneladas de CO2 no transporte rodoviário, desde 

1990. Ainda, segundo o MME, em 2015, o Brasil emitiu 1,56 tCO2/tep2 de energia 

consumida, muito menos do que a quantidade de CO2 emitido pelo mundo, 2,35 

tCO2/tep. Devido à queda de 7,2% no consumo de petróleo e derivados, as emissões 

desse gás diminuíram 4,6% no Brasil (MME, 2015). Na Figura 10, é possível verificar 

a redução nas emissões de CO2 e os setores com participação nessas emissões. 

 

                                                           
2 tep (Tonelada Equivalente de Petróleo) é uma unidade de energia, equivalente a 41,868 GJ. 

Figura 9 - Evolução das matéria-primas utilizadas na produção de biodiesel 

(B100). 
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Fonte: MME, 2015 

 

2.2. A produção de biodiesel 

 

A primeira tentativa de aplicar a utilização de um “biodiesel” foi com um 

processo de mistura, no qual uma certa porcentagem de óleo vegetal é misturada 

diretamente com o diesel comum, antes de alimentar o motor. Esta prática era bem 

desenvolvida na África do Sul, devido ao embargo internacional à importação de 

petróleo como resposta à política de segregação racial do Apartheid. No Brasil, a 

Caterpillar usava nos anos de 1980 uma mistura de 10% a 50% de óleo vegetal 

diretamente nos motores.  

O uso direto dos óleos vegetais apresenta algumas vantagens, como: (1) é 

renovável; (2) poder calorífico relativamente alto, equivalente a 80% do diesel comum; 

(3) prontamente disponível. No entanto, foram verificados diversos problemas em 

motores que utilizaram o biodiesel por esta rota, tanto a curto como a longo prazos, 

relacionados principalmente à viscosidade elevada dos óleos vegetais, como: (1) 

formação de coque nos bicos injetores; (2) aumento da viscosidade do óleo 

lubrificante, por contaminação dos óleos vegetais; (3) depósito de carbono nos pistões 

e cabeçotes; (4) problemas de partidas a frio. Os problemas podem ser atenuados se 

for usada uma proporção de 2:1 ou 3:1 de Diesel para óleo vegetal, que pode ser útil 

em comunidades isoladas, ou em períodos de falta de Diesel (ADAMS et al., 1985). 

 Para contornar o problema da alta densidade, alguns autores estudaram os 

efeitos da aplicação de microemulsões, utilizando metanol, etanol ou 1-butanol como 

solventes. Performance a curto prazo de microemulsões iônicas e não-iônicas de 

Figura 10 - Emissões de CO2 por fonte e por setor (%). 
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etanol aquoso em óleo de soja foram quase tão bons quanto o óleo diesel no. 23, 

mesmo tendo menor número de cetano e poder calorífico (GOERING et al., 1982). Já 

Ziejewski e colaboradores (1984) produziram  uma emulsão com 53% v/v de óleo de 

girassol, 13,3% v/v de etanol e 33,4% v/v de 1-butanol que apresentou um número de 

cetano baixo, em 25. Num teste de 200 horas, nenhuma interferência na performance 

do motor foi observada, no entanto, o motor apresentou problemas de aglutinação nos 

bicos injetores, fortíssimos depósitos de carbono, combustão incompleta e aumento 

da viscosidade do óleo lubrificante, os mesmos problemas observados nos motores 

que funcionaram no processo de mistura (ZIEJEWSKI et al.,1984).  

 Outro método de produção ocorre por pirólise ou craqueamento, o aquecimento 

do óleo vegetal na ausência de oxigênio, quebrando ligações para produzir moléculas 

menores. Além do óleo vegetal, também podem ser utilizados gordura animal, ácidos 

graxos naturais e ésteres metílicos de ácidos graxos. A química da pirólise é difícil de 

ser prevista, pela variedade de caminhos reacionais e a variedade de produtos que 

podem ser obtidos. O mecanismo da pirólise está exibido na Figura 11 e uma das 

etapas consiste em uma síntese de Diels-Alder, uma reação entre um dieno e uma 

olefina, que gera ciclohexeno como produto. 

Figura 11 – Mecanismo de quebra de um éster por pirólise. 

Fonte: SCHWAB et al., 1988 

                                                           
3 O Diesel no. 2 é uma especifiação da ASTM. Os óleos nesta especificação possuem temperatura de 

destilação entre 555 e 611 K, número de cetano mínimo em 40 e viscosidade cinemática entre 1,9 a 
4,1 cSt, a 313 K. 
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 A Tabela 3 compara as propriedades do óleo de soja, antes e depois do 

craqueamento térmico com óleo diesel. Vale ressaltar que o craqueamento melhora o 

potencial calorífico, o número de cetano e a viscosidade do óleo. Entretanto, também 

foi percebida uma piora no ponto de fluidez do óleo craqueado. 

 

Tabela 3 - Propriedades do óleo de soja termicamente craqueado. 

 Óleo de Soja Óleo de Soja Craqueado Diesel 

Número de Cetano 37,9 43,0 40,0 

Poder Calorífico Superior (MJ/kg) 39,6 40,3 45,5 

Ponto de fluidez (°C) -12,2 7,2 -6,7 

Viscosidade (cSt, a 37,8°C) 32,6 10,2 1,9-4,1 
Fonte: SCHWAB et al., 1988 

 Billaud e colaboradores (1995) realizaram a pirólise de óleo de colza, 

produzindo ésteres metílicos, entre 500 e 850 °C, como pode ser observado na Tabela 

4. 

Tabela 4 – Seletividade de produtos de craqueamento como função da temperatura 

de pirólise. 

 
Seletividade (% mol de átomos de Carbono craqueados) 

550 °C 600 °C 650 °C 700 °C 750 °C 

C1-C4 10,0 18,6 28,2 38,7 35,1 

C5-C9 36,0 19,6 17,6 13,2 17,5 

C10-C14 3,0 3,5 3,5 2,7 1,7 

C15-C18 0,9 0,7 0,3 1,1 0,3 

Aromáticos 5,2 2,0 2,7 3,9 7,2 

Ésteres C 3:1-C 8:1 8,5 16,6 10,3 7,2 5,9 

Ésteres C 9:1-C 16:1 2,3 3,2 3,4 2,3 0,9 

Ésteres Saturados 2,0 1,2 1,6 2,4 3,7 

CO 0,5 1,2 1,3 2,3 2,7 

CO2 0,3 0,6 0,6 1,1 1,5 

Coque 6,1 3,8 4,2 4,7 2,2 

Outros Produtos 25,2 29,0 25,3 20,4 21,3 

 Seletividade (% mol de átomos de Hidrogênio craqueados) 

H2 0,3 0,9 1,7 2,7 3,6 

Fonte: BILLAUD et al., 1995 
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A Tabela 4 mostra que, para todas a temperaturas analisadas, a produção de 

hidrocarbonetos foi superior a produção de ésteres, mostrando que, no processo de 

pirólise é gerada, geralmente, uma maior quantidade de biogasolina e biogás do que 

de biodiesel. Além disso, o equipamento usado para o craqueamento térmico é caro 

para rendimentos modestos. Entretanto, o fato do processo exigir a retirada completa 

de oxigênio, isto também remove todo o benefício ambiental ganho pela utilização de 

biodiesel.  

Devido aos problemas relatados com os processos anteriores, o mais utilizado 

hoje é a transesterificação, uma reação de um triglicerídeo com um álcool, com a 

presença de um catalisador, gerando um éster de ácido graxo e glicerina, 

representação esta mostrada na Figura 12. Como a reação é reversível, utiliza-se 

álcool em excesso, de forma a deslocar o equilíbrio para a formação de ésteres. 

Figura12 – Representação genérica da reação de transesterificação de um 

triglicerídeo. 

 

Fonte: CHAMOLI et al., 2014 

Os catalisadores utilizados são ácidos ou básicos. Os básicos incluem NaOH, 

KOH, carbonatos e alcóxidos de sódio e potássio, até quatro carbonos. Ácido 

sulfúrico, ácidos sulfônicos e ácido clorídrico são usados como catalisadores ácidos. 

A catálise básica é mais rápida do que a catálise ácida, e é mais usada 

comercialmente. Para tal, é necessário que o álcool e o glicerídeo sejam anidros. A 

água muda a reação de transesterificação para saponificação, diminuindo o 

rendimento de produção de ésteres, dificultando a separação entre ésteres e glicerina 

e a lavagem. O processo catalisado por álcali ocorre em condições moderadas, requer 

várias etapas de lavagem para remover os catalisadores e outras impurezas após a 

reação.  

Saka e colaboradores (2010) desenvolveram um meio de produção de biodiesel 

com metanol supercrítico, em uma única etapa, sem o uso de catalisadores. Óleos ou 
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gorduras com alto teor de ácidos graxos livres podem ser convertidos 

simultaneamente com FAME por esterificação (KUSDIANA e SAKA, 2001). Neste 

processo, um alto rendimento de ésteres pode ser obtido, sem a formação de sabão, 

e com um processo de separação simples, por decantação. Ao contrário do processo 

por catalisador básico, podem ser utilizados álcoois de cadeias mais longas (WARABI 

et al., 2004). O ponto negativo é utilizar condições de processo mais severas. No 

estudo de Saka e colaboradores (2010) a reação foi realizada a 350 °C e 43 MPa. 

Nesta faixa, pode ocorrer a isomerização de ácidos graxos insaturados de um cis-

isômero para trans-isômero, além de induzir a formação de ácidos graxos livres 

insaturados, gerando ineficiência no escoamento desde fluidos a frio.  

Assim, Kusdiana e Saka (2004) desenvolveram o método de produção de 

biodiesel com metanol supercrítico em duas etapas, em condições mais brandas. 

Neste método, a reação de hidrólise dos triglicerídeos é induzida em água subcrítica, 

produzindo ácidos graxos livres e glicerina, como mostrado na Figura 13.  

 

Figura 13 – Reação de hidrólise de um triglicerídeo, formando ácidos graxos livres 

(FFA’s) 

 

Fonte: BABCOCK et al., 2008 

 

Subsequentemente ocorre a esterificação dos FFA’s obtidos com metanol 

supercrítico para FAME. Esta reação foi feita em condições mais brandas que a 

reação em única etapa (270 °C, 7 MPa), sem a isomerização ou decomposição 

térmica dos ácidos graxos, mas com geração de glicerina como subproduto. Os 

experimentos deste trabalho foram realizados em condições semelhantes (380 °C, 7 

MPa, no caso mais severo; 225 °C, 7 MPa no caso mais brando) (KUSDIANA e SAKA, 

2004). 
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Tran e colaboradores (2016) fizeram a reação de óleo de dendê com metanol, 

num reator de coluna de bolhas (TRAN et al., 2016). Outro estudo foi feito num reator 

PFR (Plug Flow Reactor), usando cinco fontes diferentes de triglicerídeos, com 

rendimento de até 99%, conforme indicado na Tabela 5. No estudo no PFR, os óleos 

foram alimentados a 25 mL/min (razão molar de metanol:óleo em 7:1), e a uma 

pressão de 0,1 MPa. 

Tabela 5 – Condições de operação das reações estudadas por TRAN et al., 2016. 

Reator 
Fonte de 

Triglicerídeos 
T (°C) 

vo MeOH 

(mL/min) 

TR  

(min) 

Rendimento de 

Produtos (%) 

Reator de Coluna de Bolhas Óleo de Dendê 250-290 1,5-6 300 94,9-97,7 

Reator de Fluxo Pistonado 

Óleos (fritura, soja e 

Jatropha) e Gorduras 

(bovina e suína) 

350-500 2 1 98-99 

FONTE: ADAPTADO DE TRAN et al., 2016. 

 

          O alto teor de ácidos graxos livres nos óleos não interviu neste processo, o que 

indica que uma variedade mais ampla de matérias-primas, incluindo comestíveis e 

não-comestíveis, podem ser utilizados. A temperatura do processo deve ser elevada 

o suficiente (250-500 °C) para compensar a cinética da ausência do catalisador. 

Em um estudo de Bunyakiat e colaboradores (2006), foram realizados 

experimentos de transesterificação dos óleos de coco e de palmiste com metanol 

supercrítico, com a temperatura de reação em 270, 300 e 350 °C, com pressões de 

10 e 19 MPa, usando uma razão molar de metanol:óleo com 6:1 e 42:1, sendo 

alimentada num PFR. Este estudo concluiu que altas temperaturas, pressões e razão 

de alimentação metanol/óleo são parâmetros fundamentais para que se obtenha uma 

alta conversão em biodiesel, encontrando valores de até 96% p/p para as condições 

mais severas, com um tempo de residência de 400 s. O efeito do teor de água na 

massa reacional foi investigado por Vieitez. Experimentos realizados a 350 °C e 20 

MPa, com uma razão de alimentação de etanol:óleo de soja em 40:1, em um reator 

tubular. Um teor de éster etílico de ácido graxo (FAEE) em 77,5% com uma vazão 

volumétrica 1,5 mL/min, em um sistema anidro. Uma concentração máxima de 68,1% 

de FAEE foi atingida quando foi adicionado ao sistema um teor de água em 10% p/p, 

a uma vazão volumétrica de 1,0 mL/min. Neste estudo, ocorreu uma grande influência 
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da vazão nos fenômenos de decomposição e trans-isomerização de ácidos graxos 

insaturados. Também mostrou que a adição de água no meio reacional favorecia a 

reação de síntese de ésteres, além de diminuir a degradação dos ácidos, quando o 

teor de água subiu de 0 a 10% p/p, levando a hipótese de efeito catalítico na reação 

de transesterificação e de inibidor na degradação dos ácidos graxos (VIEITEZ et al., 

2008). 

Tall Oil bruto (TOB), um subproduto da indústria do papel, é considerado uma 

matéria-prima ideal para a produção de biodiesel, por ser constituído de ácidos graxos 

livres em 99%. Apesar disto, poucos estudos foram feitos usando este material como 

fonte de ácidos graxos para a produção dos ésteres. White e colaboradores 

investigaram a reação do TOB com metanol supercrítico e subcrítico, a temperaturas 

elevadas. A conversão em FAME dependia apenas da temperatura, tempo de 

residência e razão molar de metanol:ácidos graxos. A pressões subcríticas de 4,2 e 

6,6 MPa (bem abaixo da pressão crítica de 8,1 MPa), ocorreu uma conversão de 81% 

e 75%, respectivamente. A falta de correlação com a pressão sugere que a reação 

pode ser feita a pressões mais baixas, como 4,2 MPa. Além disso, os pesquisadores 

descobriram que os ácidos graxos do TOB reagiram bem com o metanol, a pesar de 

ter sido usada uma razão metanol:óleo relativamente baixa de 5:1 alimentada ao 

reator tubular. Estes resultados sugerem que a participação da água na reação é mais 

significativa para a hidrólise dos triglicerídeos em ácidos graxos livres (WHITE et al., 

2011).  

A composição, em peso, dos principais ácidos graxos de óleos vegetais 

encontra-se na Tabela 6. A forma de representação do ácido graxo por C:n indica, 

respectivamente, o número de carbonos na cadeia do ácido e o número de 

instaurações do mesmo. 
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Tabela 6 – Percentual em peso dos principais ácidos graxos nos óleos vegetais mais 

relevantes. 

Ácidos 

Graxos 

Óleos Vegetais 

Oliva Milho Girassol Soja Algodão Amendoim Colza 

14:0 

(Ác. Mirístico) 
- - 0,08% 0,20% 0,80% - - 

16:0 

(Ác. Palmítico) 
14,23% 14,03% 8,36% 20,13% 20,13% 11,42% 4,60% 

18:0 

(Ác. Esteárico) 
3,41% 3,33% 5,03% 3,10% 3,10% 2,82% 1,70% 

20:0 

(Ác. Eicosanóico) 
0,58% 1,00% 0,43% 0,20% 0,20% 2,33% - 

22:0 

(Ác. Beénico) 
- - - - - 2,08% - 

Total 

Saturados 
18,26% 18,36% 13,90% 24,23% 24,23% 18,65% 6,30% 

14:1 

(Ác. Miristoleico) 
- - 0,04% - - - - 

16:1 

(Ác. Palmitoleico) 
2,52% 0,20% 0,05% 0,05% 1,43% - 0,21% 

18:1 

(Ác. Oleico) 
71,10% 35,08% 27,65% 25,30% 22,86% 41,69% 63,44% 

18:2 

(Ác. Linoleico) 
6,76% 44,40% 56,30% 50,60% 50,16% 38,46% 19,6% 

18:3 

(Ác. α-Linolênico) 
1,36% 1,96% 2,06% 8,20% 1,32% 1,17% 1,2% 

Total 

Insaturados 
81,74% 81,64% 86,10% 84,15% 75,77% 81,32% 84,45% 

Fonte: ADAPTADO DE ORSAVOVA et al., 2015; FONSECA & GUTIERREZ, 1974. 

2.3. Modelo Cinético 

De modo a se fazer um estudo quantitativo da cinética das equações, buscou-

se, na literatura, um modelo que pudesse representar como as reações ocorrem. 
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2.3.1. Modelo de Equilíbrio na Reação de Hidrólise 

 

Há na literatura, um modelo proposto por Thote (2014), que passa a considerar 

um equilíbrio na reação de hidrólise do triglicerídeo. Este modelo considera também 

que as reações de hidrólise, tanto direta quanto inversa são de primeira ordem para 

cada reagente; e que a reação de esterificação é de segunda ordem para os ácidos 

graxos livres. Deste modo, tem-se o seguinte modelo cinético. 

As equações de taxa para as reações direta e inversa na hidrólise foram 

determinadas estequiometricamente. As equações para cada uma das quatro 

espécies envolvidasforam usadas para modelar a cinética da equação. 

Para a reação de hidrólise, tem-se que: 

𝑑𝐶𝑇𝐺

𝑑𝑡
=  𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴𝐶𝐺𝐿𝐼 − 𝑘1𝐶𝑇𝐺𝐶𝐻2𝑂 

𝑑𝐶𝐻2𝑂

𝑑𝑡
= (3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴𝐶𝐺𝐿𝐼 − 3𝑘1𝐶𝑇𝐺𝐶𝐻2𝑂) + 𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 

𝑑𝐶𝐹𝐹𝐴

𝑑𝑡
= −

𝑑𝐶𝐻2𝑂

𝑑𝑡
 

𝑑𝐶𝐺𝐿𝐼

𝑑𝑡
= −

𝑑𝐶𝑇𝐺

𝑑𝑡
 

Onde CTG, CFFA, CGLI e CH2O indicam as concentrações de triglicerídeos, ácidos 

graxos livres, glicerina e água, respectivamente; e k1 e k2 representam as velocidades 

específicas das reações direta e inversa na reação de hidrólise, respectivamente. 

Para a reação de esterificação, há as seguinte equações de balanço: 

𝑑𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸

𝑑𝑡
= 𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 

𝑑𝐶𝑀𝑒𝑂𝐻

𝑑𝑡
= −

𝑑𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸

𝑑𝑡
 

Onde CFAME e CMeOH representam, respectivamente aos concentrações de 

ésteres metílicos de ácidos graxos e metanol; e k3 representa a velocidade específica 

da reação de esterificação. O valor desta constante foi estimado por White e 

colaboradores em k3 = 0,0108 L/mol*min, numa reação de TOB com metanol a altas 

temperaturas (WHITE et al., 2011).  
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3. Metodologia 

 A seguir, são descritos os precedimentos experimentais realizados nesta 

pesquisa, feitos no Bell Engineering Center, Chemical Engineering Department, 

College of Engineering, University of Arkansas – Fayetteville, Arkansasa, Estados 

Unidos, entre maio e agosto de 2016. O metanol utilizado foi o JT Baker HPLC Grade 

Methanol (99%), obtido junto a VWR International. Como fonte de triglicerídeos, foi 

escolhido o óleo de soja, por ser facilmente encontrado, amplamente utilizado e, por 

possuir em sua composição cerca de 94% em peso de triglicerídeos. Este óleo foi 

adquirido no comércio local, em garrafas de 1 gal.  

3.1. Processo contínuo 

 Os estudo do processo contínuo foi feito em um reator de fluxo empistonado 

(PFR), com um volume de 207 mL e diâmetro interno de 3/8”, feito em aço inoxidável 

316. O reator era aquecido por dois reatores elétricos Variac, e mantido aquecido por 

banho de areia. Foram variadas as condições de temperatura, proporção de reagentes 

(metanol, óleo e água) e tempo de residência. A temperatura dentro do reator era 

monitorada por meio do software DAQami, desenvolvido pela MC – Measuring 

Computing ™. 

3.1.1. Diagrama de processo 
 

 A Figura 14 fornece um esboço da planta piloto utilizada nestes estudos. 

Figura 14 – Diagrama da planta piloto de conversão de triglicerídeo em FAME, 

utilizando-se um reator contínuo. 
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A solução de metanol e água é enviada de uma bureta para o reator através de 

uma bomba de HPLC. O óleo de soja fica contido em uma bomba tipo seringa, que é 

utilizada para bombeá-lo ao reator. O sistema é pressurizado com N2. Na saída do 

reator, encontra-se um trocador de calor, pelo qual circula água, que irá reduzir a 

temperatura do produto, evitando reações futuras. Há dois reservatórios de 

armazenamento de produto. A Figura 15 mostra os equipamentos utilizados na planta 

contínua, de modo que: (1) bureta de metanol; (2) bomba HPLC; (3) bomba seringa; 

(4) reator, em banho de areia; (5) reservatório. 

 

Figura 15 – Fotografia da planta piloto de conversão de triglicerídeo em FAME, 

utilizando-se um reator contínuo. 

 

3.1.2. Preparativos 

 Apesar de ser um processo contínuo, era necessário fazer o start-up da planta 

todo dia, devido à impossibilidade prática de ser instalado um controle de nível na 

bureta de metanol. Nessa etapa, era realizado era realizado o aquecimento do reator, 

até a temperatura de estudo do dia. Simultaneamente, uma pequena quantidade de 

metanol era bombeada para dentro do reator, e era realizado o enchimento da bomba 

de óleo. A bomba de metanol usada era uma bomba de HPLC, com vazão variável 

entre 0,1 e 9,9 mL/min. Já a bomba de óleo era uma bomba seringa de alta pressão, 

com capacidade interna de 120 mL. 
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3.1.3. Reação 

  

Após atingir a temperatura de estudo, o reator era pressurizado com nitrogênio, 

até a pressão de estudo, 1000 psi. Passava-se então a bombear óleo e metanol ao 

reator. As voltagens das bombas eram ajustadas de modo a estabelecer a proporção 

de óleo:metanol estudada no dia. A corrente de saída do reator era alternada entre os 

reservatórios 1 e 2. O primeiro e o terceiro tempos de residência eram direcionados 

ao reservatório 1, com a finalidade de limpar e rinsar o reator. O segundo tempo de 

residência era direcionado ao reservatório 2. Apenas o conteúdo deste reservatório 

era analisado. 

3.1.4. Após a reação 

 Após os três tempos de residência, era feita a descompressão do sistema, 

seguida da coleta dos produtos nos reservatórios nos balões de dacantação. O 

produto separava de um dia para outro. As Figuras 16 e 17 mostram os produtos 

durante e após a decantação. Os balões à esquerda contém os produtos do 

reservatório 2, enquanto o balão à direita separa os produtos do reservatório 1. 

Figura 16 – Produtos da reação durante a separação. 
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Figura 17 – Produtos da reação após a separação. 

 

 A fase pesada do balão da esquerda contém biodiesel e FFA não reagido, 

enquanto que na fase leve estão presentes metanol, água e glicerina.  

3.2. Processo Batelada 

 Neste estudo, foi utilizado um reator Parr, com capacidade de 2000 mL, com 

misturador elétrico, jaqueta elétrica de aquecimento e serpentina, por onde passava a 

água de refrigeração ao final da reação. A Figura 18 mostra o reator isolado. 
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Figura 18 – Reator batelada utilizado no experimento. 

 

 

 

3.2.1. Processo 

 O reator, impelidor e serpentina eram lavados com metanol, com auxílio de uma 

escova. Em seguida, os reagentes eram alimentados ao reator, com a proporção de 

estudo do dia. Após a instalação, o reator era aquecido de forma gradual (intervalos 

de 50 °C), até o valor desejado. A Figura 19 mostra o reator em operação, onde tem-

se: (1) reator; (2) manômetro; (3) indicador/controlador de temperatura; (4) controle 

de rotação do agitador; (5) válvula de água de refrigeração, em verde; (6) escudo de 

acrílico. Após o tempo de reação, futuras reações eram inibidas com a abertura da 

válvula da água de refrigeração.  
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Figura 19 – Fotografia do reator batelada durante a reação. 

 

3.3. Análise 

 Uma alíquota do produto decantado era coletada e filtrada, utilizando-se um 

filtro de seringa de nylon, com 0,45 μm. O filtrado era colocado em um vial, e analisado 

em um cromatógrafo gasoso (Modelo Shimadzu 2014 Gas Chromatograph, com 

autoinjetor AOC-20s Shimadzu Auto Sampler e coluna capilar Zebron ZB-FFAP 

HMG009-11). Após a análise, o cromatógrafo gerava um arquivo em formato .ascii, 

que era lido com o software Origin® – Graphing & Analysis. O software exibia um 

gráfico de intensidade por tempo de eluição, conforme exibido na Figura 20. Os 

tempos de eluição em que aparecem cada pico de intensidade, especificam um 

determinado composto de interesse. O software calculava a área de cada pico. A área 

era convertida em concentração, através de comparação com um padrão. 
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Figura 20 – Gráfico gerado no Origin®, exibindo os componentes de maior interesse. 

 

Fonte: ADAPTADO DE THOTE, 2014. 

4. Resultados 

Após a metodologia aplicada, os resultados obtidos foram analisados 

quantitativamente e qualitativamente. Para tanto foram feitas considerações cinéticas, 

através de dois modelos analisados, a fim de obtermos valores para a velocidade 

específica (k) na reação batelada e contínua, e energia de ativação e fator pré-

exponencial para a equação de Arrhenius na reação contínua. De forma qualitativa, 

avaliamos as mudanças na concentração do produto final ao variarmos o tempo de 

residência, a quantidade de água alimentada ao reator e a temperatura. 

 

4.1 Modelo Simplificado de Primeira Ordem 

As reações deste projeto ocorrem em duas etapas, a primeira é a hidrólise do 

triglicerídeo, seguida da esterificação do ácido graxo livre, como mostradas, 

respectivamente, nas Figuras 21 e 22: 
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Figura 21 – Reação de hidrólise de um triglicerídeo, formando ácidos graxos 

livres (FFA’s) 

 

Fonte: Thote, 2014. 

Figura 22 – Reação de esterificação de um ácido graxo livre com um álcool, 

formando o éster de ácido graxo. 

 

Fonte: Thote, 2014. 

 

Este caminho reacional pode ser simplificado, de forma a gerar: 

 

Deste modo, tem-se: 

(−𝑟𝑇𝐺) = 𝑘1𝐶𝑇𝐺 

(𝑟𝐹𝐹𝐴) = 3𝑘1𝐶𝑇𝐺 − 𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 

(𝑟𝐹𝐴𝑀𝐸) = 𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 

Pelo balanço molar do triglicerídeo (TG), temos: 

−
𝑑𝐶𝑇𝐺

𝑑𝑡
= (−𝑟𝑇𝐺) = 𝑘1𝐶𝑇𝐺 

𝐶𝑇𝐺 = 𝐶𝑇𝐺0
𝑒−𝑘1𝑡 

Pelo balanço molar de FFA, teremos: 
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𝑑𝐶𝐹𝐹𝐴

𝑑𝑡
= (𝑟𝐹𝐹𝐴) = 𝑘13𝐶𝑇𝐺 − 𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 

Ou seja: 

𝑑𝐶𝐹𝐹𝐴

𝑑𝑡
− 𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 = 𝑘13𝐶𝑇𝐺0

𝑒−𝑘1𝑡 

Cuja solução é: 

𝑒𝑘2𝑡𝐶𝐹𝐹𝐴 =
𝑘13𝐶𝑇𝐺0

𝑘2 − 𝑘1
𝑒(𝑘2−𝑘1)𝑡 + ℂ 

Como em t = 0, temos CFFA = CFFA0, a solução explícita será: 

𝐶𝐹𝐹𝐴 = 𝐶𝐹𝐹𝐴0
𝑒−𝑘2𝑡 +

𝑘1

𝑘2 − 𝑘1
3𝐶𝑇𝐺0

(𝑒−𝑘1𝑡 − 𝑒−𝑘2𝑡) 

Finalmente, a concentração de FAME pode ser encontrada por: 

𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸 = 3𝐶𝑇𝐺0
+ 𝐶𝐹𝐹𝐴0

+ 𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸0
− 3𝐶𝑇𝐺 − 𝐶𝐹𝐹𝐴 

Como CFFA0 e CFAME0 são nulas, a expressão final resume-se a: 

𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸 = 3𝐶𝑇𝐺0
− 3𝐶𝑇𝐺0

𝑒−𝑘1𝑡 −
3𝐶𝑇𝐺0

𝑘1

𝑘2 − 𝑘1

(𝑒−𝑘1𝑡 − 𝑒−𝑘2𝑡) 

No entanto, esta expressão é de difícil solução, sendo necessário um número 

maior de dados experimentais, para a realização da determinação de parâmetros por 

um adequado procedimento estatístico. Optou-se, assim, por considerar apenas uma 

reação global: 

 

Desse modo, supondo que a reação apresente uma cinética de primeira ordem, 

teremos que: 

𝐶𝑇𝐺 = 𝐶𝑇𝐺0
𝑒−𝑘𝑡 

Usando o conceito de conversão: 

𝓍𝑇𝐺 =
𝐶𝑇𝐺0

− 𝐶𝑇𝐺

𝐶𝑇𝐺0

 

𝓍𝑇𝐺 = 1 − 𝑒−𝑘𝑡 
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Como não há FAME no início da reação, a concentração de FAME será obtida 

por: 

𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸 = 𝐶𝑇𝐺0
3𝓍𝑇𝐺 

𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸 = 𝐶𝑇𝐺0
3(1 − 𝑒−𝑘𝑡) 

𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸

𝐶𝑇𝐺0

= 3 − 3𝑒−𝑘𝑡 

 Esta equação pode ser linearizada. Desta forma, teremos: 

ln (1 −
𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸

3𝐶𝑇𝐺0

) = −𝑘𝑡 

 O gráfico de ln [1-(CFAME/3CTG0)] por t fornecerá o valor de k como coeficiente 

angular da reta de ajuste. 

Como a água alimentada está em excesso, este valor da velocidade específica 

k a ser calculado é um k aparente, para uma reação de pseudoprimeira ordem. O valor 

de k, para uma cinética de segunda ordem, para ser utilizado em outras concentrações 

de água, supondo que seja de primeira ordem em relação à agua, será obtido 

dividindo-se kobs pela concentração de água utilizada no experimento: 

𝑘𝑠𝑜 =
𝑘𝑜𝑏𝑠

𝐶𝐻2𝑂
 

Entretanto, verificou-se a incompatibilidade deste modelo com o que ocorre na 

prática. Como os pontos não se ajustaram conforme o previsto, esta abordagem não 

está correta e foi abandonada, como será mostrado no capítulo 4.3.1. 

4.2 Modelo de equilíbrio na reação de hidrólise 

Para tal modelo, citado anteriormente no capítulo 2.3, tornou-se necessário 

fazer algumas considerações, dentre elas que o produto da primeira reação, FFA, 

encontra-se em concentração constante, sendo, portanto, um intermediário da reação. 

Para tanto observa-se que: 

𝑑𝐶𝐹𝐹𝐴

𝑑𝑡
= −

𝑑𝐶𝐻2𝑂

𝑑𝑡
= 0 
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⇒  𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + 3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴𝐶𝐺𝐿𝐼 − 3𝑘1𝐶𝑇𝐺𝐶𝐻2𝑂 = 0 

 A relação estequiométrica da reação global indica uma razão de 3:1 entre o 

número de mols de FAME gerados e o número de mols de TG reagidos. Como não 

há variação de volume no sistema, esta razão é mantida para as concentrações. 

Também há uma relação entre o número de mols de TG reagido e o número de mol 

de glicerina produzida, em 1:1. Assim, tem-se: 

∆𝐶𝑇𝐺 = 𝐶𝐺𝐿𝐼 =
𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸

3
 

𝐶𝑇𝐺 = 𝐶𝑇𝐺𝑜
− ∆𝐶𝑇𝐺 

 O método da derivada é aplicado de modo a gerar três equações, com três 

incógnitas, k1, k2 e k3, gerando assim um sistema de equações não-linear. Cada 

sistema foi resolvido utilizando-se o Scilab, que soluciona essas equações por 

métodos numéricos.  

4.3 Reator Batelada 

Neste experimento, estudou-se a variação do tempo de reação, aplicando as 

condições indicadas na Tabela 7. Como resultados foram obtidas diferentes 

concentrações finais de FAME ao completada a reação, como indicadas na Figura 23. 

 

Tabela 7 – Condições operacionais aplicadas ao reator batelada. 

Volume 2000 mL 

Temperatura de reação 538,15 K 

Pressão de reação 1000 psig 

Proporção de alimentação metanol/óleo de soja 
50 mol/mol 

(2,124 mL/mL) 

Concentração de água na solução de metanol 
20 %v/v 

(24 %p/p) 

Alimentação 

0,336532 mol/L SBO 

7,554021 mol/L H2O 

13,461265 mol/L CH3OH 
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Figura 23 – Concentração de FAME obtida para variados tempos de residência no 

reator batelada. 

 

Como esperado, é observado pelas Tabelas 8 e 9 e pela Figura 23 que ao 

aumentarmos o tempo de reação no reator batelada, obtivemos maiores 

concentrações do produto de interesse, FAME. 

4.3.1 Teste do modelo simplificado de primeira ordem 

Conforme os cálculos feitos com os dados obtidos para as condições aplicadas 

ao reator batelada, obtivemos os valores para k de duas maneiras, a primeira 

mostrada na Tabela 8, foi obtida uma média dos valores para cada tempo de reação, 

a segunda foi feita a linearização da equação, obtendo o mostrado na Tabela 9 e 

Figura 24. 

Tabela 8 – Resultados obtidos para a reação no reator batelada, utilizando-se o 

modelo simplificado. 

Tempo de 

reação (h) 

Concentração 

FAME (%p/p) 

Quantidade 

FAME (mol/L) 
kobs (h-1) 

kreal 

(L/mol*h) 

2 10,8177 0,3185 0,1895 0,0251 

3 12,3484 0,3636 0,1488 0,0197 

4 13,0892 0,3854 0,1202 0,0159 
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Uma média dos valores de k obtidos nos fornece um k aproximado em 0,020233 

L/mol*h, com um desvio padrão de 0,003764 L/mol*h. 

Tabela 9 – Valores utilizados na linearização da equação cinética do modelo 

simplificado.  

Tempo de 

reação (h) 

Concentração 

FAME (%p/p) 

Concentração 

FAME (mol/L) 
ln [1-(CFAME/3CTG0)] 

2 10,8177 0,3185 -0,3790 

3 12,3484 0,3636 -0,4465 

4 13,0892 0,3854 -0,4808 

 

Como os pontos não se ajustaram conforme o previsto, esta abordagem não 

está correta e foi abandonada, conforme ilustrado pela Figura 24. 

 

Figura 24 – Regressão linear da equação cinética do modelo simplificado.  

 

 

4.3.2 Modelo de equilíbrio na reação de hidrólise 

Pelas considerações feitas no capítulo 4.2., calculamos os valores mostrados 

na Tabela 10, para posterior análise do modelo. 
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Tabela 10 – Valores para cálculo da velocidade específica pelo modelo de 

equilíbrio da reação de hidrólise. 

t (h) 
CFAME 

(mol/L) 

∆CTG 

(mol/L) 

CTG 

(mol/L) 

CGLI 

(mol/L) 

CH2O 

(mol/L) 

𝑑𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸

𝑑𝑡
  

(mol/L*h) 

2 0,3185 0,1062 0,2304 0,1062 7,5540 0,1592 

3 0,3636 0,1212 0,2424 0,1212 7,5540 0,0451 

4 0,3854 0,1285 0,2569 0,1285 7,5540 0,0218 

  

Dessa forma, obtemos as seguintes equações para cada tempo de reação 

considerado. 

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + (3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴𝐶𝐺𝐿𝐼 − 3𝑘1𝐶𝑇𝐺𝐶𝐻2𝑂) = 0 

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + 3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 ∗ 0,106165 − 3𝑘1 ∗ 0,230367 ∗ 7,554021 = 0 

𝐶𝐹𝐹𝐴 =
−0,318495𝑘2 + √0,101439 𝑘2

2 + 20,88236𝑘1𝑘3

2𝑘3
  

 

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + 3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 ∗ 0,121188 − 3𝑘1 ∗ 0,242374 ∗ 7,554021 = 0 

𝐶𝐹𝐹𝐴 =
−0,363564𝑘2 + √0,132178 𝑘2

2 − 21,97078𝑘1𝑘3

2𝑘3
  

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + 3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 ∗ 0,128458 − 3𝑘1 ∗ 0,256916 ∗ 7,554021 = 0 

𝐶𝐹𝐹𝐴 =
−0,385374𝑘2 + √0,148513𝑘2

2 − 23,288889𝑘1𝑘3

2𝑘3
  

Deste modo: 

𝑑𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸

𝑑𝑡
= 𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 

A seguir, temos as equações deste caso: 
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0,057019𝑘2
2

𝑘3
−

0,159247𝑘2√0,101439𝑘2
2 + 20,882360𝑘1𝑘3

𝑘3
+ 5,220590𝑘1 − 0,159247 = 0 

0,066089𝑘2
2

𝑘3
−

0,181782𝑘2√0,132178𝑘2
2 + 21,970780𝑘1𝑘3

𝑘3
+ 5,492695𝑘1 − 0,045068 = 0 

0,074256𝑘2
2

𝑘3
−

0,192687𝑘2√0,148513𝑘2
2 + 23,288984𝑘1𝑘3

𝑘3
+ 5,822246𝑘1 − 0,021810 = 0 

Foi encontrado um valor de k3 = 0,0098 L/mol*h.  

4.4 Reator Contínuo 

Na reação contínua, estudou-se a influência da temperatura, do tempo de 

residência e da quantidade de água alimentada, no produto final. Para tanto, o estudo 

foi realizado sob as condições indicadas na Tabela 11 e obtivemos valores das 

constantes de Arrhenius, com base nas constantes obtidas através do modelo cinético 

apresentado no capítulo 4.2. 

4.4.1 Estudo da influência da temperatura  

Nesta parte, dois parâmetros foram variados, a temperatura de reação (497,04 

K; 572,04 K; 652,59 K), e o tempo de residência no reator (20, 30 e 40 min), sendo 

registrados diferentes valores de FAME na saída do reator. Para os cálculos dos 

parâmetros de Arrhenius, foram calculados os valores de k para o modelo simplificado 

de primeira ordem e para o modelo de equilíbrio.  

Tabela 11 – Condições operacionais aplicadas ao reator contínuo em todo o estudo 

de influência da temperatura. 

Volume 207 mL 

Pressão de reação 1000 psig 

Proporção de alimentação metanol:óleo de soja 50 mol/mol 

(2,124 mL/mL) 

Concentração de água na solução de metanol 10 %v/v 

(12,30 %p/p) 

Alimentação 0,0035 molSBO/min 
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0,0391 molH2O/min 

0,1567 molCH3OH/min 

4.4.1.1 Modelo simplificado de primeira ordem 

Utilizou-se o modelo simplificado numa tentativa de obter os valores para a 

constante de velocidade. Para o primeiro valor de tempo de residência, foram obtidos 

os resultados da Tabela 12. 

Tabela 12 – Resultados obtidos para a reação no reator contínuo, para um 

tempo de residência de 20 minutos. 

TR = 20 min vo = 10,35 mL/min 

Temperatura (K) 
Concentração 

FAME (%p/p) 

Concentração 

FAME (mol/L) 
kobs (h-1) 

k  

(L/mol*h) 

497,04 0,0917 0,0026 0,0079 2,0915 

572,04 4,6276 0,1340 0,4273 113,1236 

652,59 12,0416 0,3487 1,2713 336,5876 

 

Para o segundo tempo de residência, teremos os resultados da Tabela 13. 

Tabela 13 – Resultados obtidos para a reação no reator contínuo, para um 

tempo de residência de 30 minutos. 

TR = 30 min vo = 6,90 mL/min 

Temperatura (K) 
Concentração 

FAME (%p/p) 

Concentração 

FAME (mol/L) 
kobs (h-1) 

k  

(L/mol*h) 

497,04 0,0918 0,0027 0,0053 1,3963 

572,04 10,2119 0,2957 0,6933 183,5486 

652,59 15,4969 0,4488 1,1759 311,3351 

 

Por fim, a última variação no tempo de residência, mostrada na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Resultados obtidos para a reação no reator contínuo, para um 

tempo de residência de 40 minutos. 

TR = 40 min vo = 5,18 mL/min 

Temperatura (K) 
Concentração 

FAME (%p/p) 

Concentração 

FAME (mol/L) 
kobs (h-1) 

k  

(L/mol*h) 

497,04 0,1026 0,0030 0,0044 1,1711 

572,04 16,5204 0,4784 0,9634 255,0660 

652,59 15,5421 0,4501 0,8854 234,4288 

 

As Figuras 25 e 26 convergem os resultados das Tabelas 12 a 14, ilustrando o 

efeito simultâneo do tempo de residência e da temperatura de reação na concentração 

de FAME. Assim, como observado e esperado, quanto maior a temperatura e os 

tempos de residência da reação, maior a produção de FAME. 

 

Figura 25 – Concentração de FAME obtida para variados tempos de 

residência e de temperatura no reator contínuo. 

 

Na figura 26, percebe-se que à menor temperatura de reação, quase não há 

produção de FAME, com valores muito próximos a zero, para todos os tempos de 

residência. A medida que aumenta-se a temperatura de reação, ocorrerá uma maior 

pordução de FAME. 
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Figura 26 – Efeitos de tempo de residência e temperatura de reação na 

concentração de FAME na saída do reator. 

 

A temperatura mais quente para o tempo de residência de 40 minutos gerou 

um resultado anormal, há evidências que sugerem que a uma temperatura muito 

elevada e a um tempo de residência também elevado, ocorre a degradação térmica 

do óleo no reator, conforme ilustrado na Figura 27. Entretanto, ainda fornece uma boa 

amostragem para os estudos aqui feitos. 
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Figura 27 – Produto após a reação a maior temperatura e maior tempo de 

residência, indicando degradação térmica 

 

 

4.4.1.2  Modelo de equilíbrio na reação de hidrólise 

 

Para esse modelo foram calculados os valores de constantes de velocidade 

para cada temperatura da reação a fim de obtermos as constantes de Arrhenius, 

partindo de dados cinéticos das Tabelas 15, 16, 17 e 18. 

Segundo Arrhenius, a velocidade específica da reação é função da 

temperatura, conforme: 

𝑘 = 𝐴 ∗ exp (−
𝐸𝑎𝑐𝑡

𝑅𝑇
) 

Que pode ser linearizada como: 

ln 𝑘 = ln 𝐴 −
𝐸𝑎𝑐𝑡

𝑅
∗

1

𝑇
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O gráfico de ln k por 1/T gerará uma reta, onde o coeficiente angular será Eact/R, 

e o coeficiente linear ln A. 

a) T = 497,04 K 

 

Tabela 15 – Cálculo cinético pelo modelo de equilíbrio na reação de hidrólise 

para uma temperatura de 497,04 K. 

TR 

(h) 

CFAME 

(mol/L) 

∆CTG 

(mol/L) 

CTG 

(mol/L) 

CGLI 

(mol/L) 

CH2O 

(mol/L) 

𝑑𝐶𝐹𝐴𝑀𝐸

𝑑𝑡
 

(mol/L*h) 

1/3 0,0027 0,0009 0,0018 0,0009 0,0038 0,0080 

1/2 0,0027 0,0009 0,0018 0,0009 0,0038 2,208E-5 

2/3 0,0030 0,0010 0,0020 0,0010 0,0038 0,0019 

 

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + (3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴𝐶𝐺𝐿𝐼 − 3𝑘1𝐶𝑇𝐺𝐶𝐻2𝑂) = 0 

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + 3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 ∗ 0,000884 − 3𝑘1 ∗ 0,001769 ∗ 0,003768 = 0 

𝐶𝐹𝐹𝐴 =
−0,002652𝑘2 + √7,033𝐸 − 6𝑘2

2 + 8𝐸 − 5𝑘1𝑘3

2𝑘3
 

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + 3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 ∗ 0,000886 − 3𝑘1 ∗ 0,001772 ∗ 0,003768 = 0 

𝐶𝐹𝐹𝐴 =
−0,002658𝑘2 + √7,064𝐸 − 6𝑘2

2 + 8𝐸 − 5𝑘1𝑘3

2𝑘3
 

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + 3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 ∗ 0,000990 − 3𝑘1 ∗ 0,001981 ∗ 0,003768 = 0 

𝐶𝐹𝐹𝐴 =
−0,00297𝑘2 + √8,820𝐸 − 6𝑘2

2 + 8,8𝐸 − 5𝑘1𝑘3

2𝑘3
 

 Foi gerado o seguinte sistema: 

3,3508𝐸 − 6𝑘2
2

𝑘3
−

0,001326𝑘2√7,033𝐸 − 6𝑘2
2 + 8𝐸 − 5𝑘1𝑘3

𝑘3
+ 2𝐸 − 5𝑘1 − 0,007964 = 0 



43 
 

 

3,3516𝐸 − 6𝑘2
2

𝑘3
−

0,001329𝑘2√7,064𝐸 − 6𝑘2
2 + 8𝐸 − 5𝑘1𝑘3

𝑘3
+ 2𝐸 − 5𝑘1 − 2,208𝐸 − 5 = 0 

4.2052𝐸 − 6𝑘2
2

𝑘3
−

0,001485𝑘2√7,820𝐸 − 6𝑘2
2 + 8,8𝐸 − 5𝑘1𝑘3

𝑘3
+ 2,2𝐸 − 5𝑘1 − 0,001884 = 0 

 Encontrou-se um valor de k3 = 0,0102 L/mol*h. 

b) T = 572,04 K 

Tabela 16 – Cálculo cinético pelo modelo de equilíbrio na reação de hidrólise 

para uma temperatura de 572,04 K. 

TR 

(h) 

CFAME 

(mol/L) 

∆CTG 

(mol/L) 

CTG 

(mol/L) 

CGLI 

(mol/L) 

CH2O 

(mol/L) 

dCFAME

dt
 

(mol/L*h) 

1/3 0,1340 0,0447 0,0893 0,0447 0,0038 0,1340 

1/2 0,2957 0,0986 0,1971 0,0986 0,0038 0,1617 

2/3 0,4784 0,1595 0,3189 0,1595 0,0038 0,1827 

 

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + 3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 ∗ 0,044669 − 3𝑘1 ∗ 0,089338 ∗ 0,003768 = 0 

𝐶𝐹𝐹𝐴 =
−0,134007𝑘2 + √0,017957𝑘2

2 + 0,00404𝑘1𝑘3

2𝑘3
 

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + 3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 ∗ 0,098572 − 3𝑘1 ∗ 0,197145 ∗ 0,003768 = 0 

𝐶𝐹𝐹𝐴 =
−0,295716𝑘2 + √0,087447𝑘2

2 + 0,008912𝑘1𝑘3

2𝑘3
 

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + 3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 ∗ 0,159466 − 3𝑘1 ∗ 0,318932 ∗ 0,003768 = 0 

𝐶𝐹𝐹𝐴 =
−0,478398𝑘2 + √0,228864𝑘2

2 + 0,01442𝑘1𝑘3

2𝑘3
 

 Temos assim o seguinte sistema: 

0,008978𝑘2
2

𝑘3
−

0,067003𝑘2√0,017957𝑘2
2 + 0,00404𝑘1𝑘3

𝑘3
+ 0,00101𝑘1 − 0,134007 = 0 
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0,043723𝑘2
2

𝑘3
−

0,147858𝑘2√0,087447𝑘2
2 + 0,008912𝑘1𝑘3

𝑘3
+ 0,002228𝑘1 − 0,161711 = 0 

0,114432𝑘2
2

𝑘3
−

0,239199𝑘2√0,228864𝑘2
2 + 0,01442𝑘1𝑘3

𝑘3
+ 0,003605𝑘1 − 0,182681 = 0 

 Foi encontrado um valor de k3 = 0,0309 L/mol*h. 

c) T = 652,59 K 

Tabela 17 – Cálculo cinético pelo modelo de equilíbrio na reação de hidrólise 

para uma temperatura de 652,59 K. 

TR 

(h) 

CFAME 

(mol/l) 

∆CTG 

(mol/l) 

CTG 

(mol/l) 

CGLI 

(mol/l) 

CH2O 

(mol/l) 

dCFAME

dt
 (mol/l*h) 

1/3 0,3487 0,1162 0,2325 0,1162 0,0038 0,3487 

1/2 0,4488 0,1496 0,2992 0,1496 0,0038 0,1001 

2/3 0,4501 0,1500 0,3000 0,1500 0,0038 0,0013 

 

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + 3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 ∗ 0,116234 − 3𝑘1 ∗ 0,232469 ∗ 0,003768 = 0 

𝐶𝐹𝐹𝐴 =
−0,348702𝑘2 + √0,121593𝑘2

2 + 0,010512𝑘1𝑘3

2𝑘3
 

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + 3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 ∗ 0,149587 − 3𝑘1 ∗ 0,299175 ∗ 0,003768 = 0 

𝐶𝐹𝐹𝐴 =
−0,448761𝑘2 + √0,201386𝑘2

2 + 0,013528𝑘1𝑘3

2𝑘3
 

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + 3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 ∗ 0,150023 − 3𝑘1 ∗ 0,300047 ∗ 0,003768 = 0 

𝐶𝐹𝐹𝐴 =
−0,450069𝑘2 + √0,202562𝑘2

2 + 0.013568𝑘1𝑘3

2𝑘3
 

Que geram o seguinte sistema: 

0,060796𝑘2
2

𝑘3
−

0,174351𝑘2√0,121593𝑘2
2 + 0,010512𝑘1𝑘3

𝑘3
+ 0,002628𝑘1 − 0,348704 = 0 
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0,100693𝑘2
2

𝑘3
−

0,224380𝑘2√0,201386𝑘2
2 + 0,013528𝑘1𝑘3

𝑘3
+ 0,003382𝑘1 − 0,100059 = 0 

0,101281𝑘2
2

𝑘3
−

0,225034𝑘2√0,202562𝑘2
2 + 0,013568𝑘1𝑘3

𝑘3
+ 0,003392𝑘1 − 0,001308 = 0 

Foi encontrado um valor de k3 = 1,7069 L/mol*h. 

Com três valores distintos para a constante de velocidade para a reação, em 

três temperaturas distintas, é possível estimar os parâmetros da equação de 

Arrhenius, como presente na Figura 28. 

Figura 28 – Parâmetros da Equação de Arrhenius. 

 

 A correlação linear gerou a seguinte equação para o efeito da temperatura na 

velocidade da reação 

ln 𝑘 = 15,907898 −
10439,767705

𝑇
 

Assim, foram encontrados os valores de Eact = 84,917070 kJ/mol e A = 

8,104240E6 L/mol*h. A Tabela 18 compara os valores encontrados neste trabalho 

com os encontrados na literatura, tanto para reações com catalisador quanto para 

sem. 
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Tabela 18 – Comparação entre energia de ativação deste trabalho e outros 

encontrados na literatura. 

Trabalho Triglicerídeo Álcool Catalisador 
Eact  

(kJ/mol) 

Desvio 

Percentual 

Este 

Trabalho 

Óleo de 

Soja 
Metanol 

Não 

utilizado 
84,917070 - 

White, et al. 

(2011) 
TOB Metanol 

Não 

utilizado 
49,8 70,51% 

Noureddini & 

Zhu (1997) 

Óleo de 

Soja 
Metanol 

Hidróxido de 

sódio 
40,143 111,53% 

 

4.4.2 Estudo da influência da quantidade de água 

Neste estudo, variou-se a concentração de água na alimentação com as 

condições aplicadas segundo a Tabela 19, gerando ao fim diferentes concentrações 

de FAME, mostrado na Figura 29, e, consequentemente, diferentes valores de 

constante de velocidade. Para tanto, foram analisados os dois modelos citados no 

capítulo 4.2. 

Tabela 19 – Condições operacionais aplicadas ao reator contínuo no estudo de 

influência de concentração da água. 

Volume 207 mL 

Temperatura de reação 652,6 K 

Pressão de reação 1000 psig 

Proporção de alimentação metanol:óleo de soja 
50 mol/mol 

(2,124 mL/mL) 

Tempo de residência 20 min 

Vazão volumétrica 10,35 mL/min 

Alimentação 0,004 molSBO/mL 
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Figura 29 – Concentração de FAME obtida para variadas concentrações de 

água na alimentação do reator contínuo. 

 

É possível perceber através dos parâmetros da reação na Tabela 19 e dos 

resultados obtidos na Figura 29, que a concentração de FAME aumenta ao 

adicionarmos mais água à reação. 

4.4.2.1 Modelo simplificado de primeira ordem 

 

Pelo modelo simplificado explicado anteriormente, e com os dados obtidos 

durante o experimento foram obtidos os resultados mostrados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Resultados obtidos para a reação no reator contínuo para estudo da 

influência da concentração de água no sistema. 

Concentração  

de água (%p/p) 

Alimentação de 

água (mol/min) 

Alimentação de 

metanol (mol/min) 

Concentração 

FAME (%p/p) 

Concentração 

FAME (mol/l) 

kobs  

(h-1) 

kreal 

(l/mol*h) 

10 0,0391 0,2499 9,867 0,4017 1,2221 0,0046 

20 0,0782 0,2221 12,000 0,4812 1,5366 0,0116 

30 0,1173 0,1943 12,800 0,5055 1,6395 0,0186 

 



48 
 

 

O aumento da concentração de água leva a uma maior velocidade específica 

de reação, como mostrado na Tabela 20 e Figura 29. Isto é explicado pela participação 

da água na primeira reação, formando uma maior quantidade de FFA, que produzirá, 

por consequência uma maior quantidade de FAME. Há a indicativa, no entanto, de 

que a que influência tenha um valor máximo. Entretanto, devido à quantidade reduzida 

de dados experimentais obtida, não foi possível determinar tal valor de concentração 

de água. 

4.4.2.2 Modelo de equilíbrio na reação de hidrólise 

 

Foi utilizado o modelo de equilíbrio a fim de obtermos os valores de velocidade 

específica. Os dados de concentração são mostrados na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Cálculo cinético pelo modelo de equilíbrio na reação de hidrólise. 

CFAME 

(mol/l) 

∆CTG 

(mol/l) 

CTG 

(mol/l) 

CGLI 

(mol/l) 

CH2O 

(mol/l) 

dCFAME

dt
 (mol/l*h) 

0,4017 0,1339 0,2678 0,1339 0,0038 1,2052 

0,4812 0,1604 0,3208 0,1604 0,0076 1,4437 

0,5055 0,1685 0,3370 0,1685 0,0113 1,5165 

 

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + 3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 ∗ 0,133909 − 3𝑘1 ∗ 0,267818 ∗ 0,0038 = 0 

𝐶𝐹𝐹𝐴 =
−0,401727𝑘2 + √0,161384𝑘2

2 + 0,012212𝑘1𝑘3

2𝑘3
 

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + 3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 ∗ 0,160413 − 3𝑘1 ∗ 0,320825 ∗ 0,0076 = 0 

𝐶𝐹𝐹𝐴 =
−0,481239𝑘2 + √0,231590𝑘2

2 + 0,029259𝑘1𝑘3

2𝑘3
 

𝑘3(𝐶𝐹𝐹𝐴)2 + 3𝑘2𝐶𝐹𝐹𝐴 ∗ 0,168499 − 3𝑘1 ∗ 0,337000 ∗ 0,0113 = 0 

𝐶𝐹𝐹𝐴 =
−0,505498𝑘2 + √0,255527𝑘2

2 + 0,045697𝑘1𝑘3

2𝑘3
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Tem-se, portanto, o seguinte sistema: 

 

0,080692𝑘2
2

𝑘3
−

0,200863𝑘2√0,161384𝑘2
2 + 0,012212𝑘1𝑘3

𝑘3
+ 0,003053𝑘1 − 1,205181 = 0 

 

0,115795𝑘2
2

𝑘3
−

0,240619𝑘2√0,231590𝑘2
2 + 0,029259𝑘1𝑘3

𝑘3
+ 0,007314𝑘1 − 1,443714 = 0 

0,127763𝑘2
2

𝑘3
−

0,252749𝑘2√0,255527𝑘2
2 + 0,045697𝑘1𝑘3

𝑘3
+ 0,011424𝑘1 − 1,516497 = 0 

 

A solução deste sistema será: k1 = 0,5869 L/mol*h; k2 = 5,231 L/mol*h; k3 = 

0,1926 L/mol*h. 

Assim, após feitos todos os cálculos tanto para o reator batelada quanto para o 

reator contínuo, foi descartado o modelo simples de primeira ordem por apresentar 

uma linearização cujos pontos não se ajustaram e por apresentar valores médios 

muito discrepantes ao compararmos cada um dos reatores. Já o modelo de equílibrio 

na reação de hidrólise indicou uma proximidade dos valores de velocidade especifica 

para a reação de esterificação tanto no reator continuo quanto no batelada, 0,0098 

L/mol*h para o reator batelada a 538,15 K; e 0,0309 L/mol*h para o reator contínuo a 

572 K, além de valores de energia de ativação condizentes para os encontrados na 

literatura. Foi encontrado o valor de 84,9 kJ/mol neste trabalho, bem diferente do valor 

para uma reação com catalisador, em 40,14 kJ/mol, o que já era esperado, pois a 

presença do catalisador diminui a energia de ativação da reação. 
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5. Conclusão 

 

Segundo trabalhos presentes na literatura, a produção de biodiesel na ausência 

de catalisador e possível. Entretanto, pesquisas mais profundas são necessárias para 

dizer se este processo pode competir com o processo catalisado. 

As análises qualitativas dos dados deste trabalho mostram que este segue essa 

tendência, com a produção bem-sucedida de ésteres de ácidos graxos em variadas 

condições. Entretanto, são aplicadas algumas ressalvas, como a necessidade de um 

estudo mais completo sobre a influência da concentração de agua no meio reacional, 

além de evitar trabalhar à temperatura e tempo de residência elevados, sob risco de 

degradação térmica da matéria prima. 

O número reduzido de dados experimentais limitou os estudos cinéticos deste 

trabalho. O modelo simplificado de primeira ordem, no qual ocorria uma fusão dos 

valores de velocidade especifica da reação com a concentração de agua no meio, por 

esta estar em excesso, mostrou-se completamente incompatível com os dados 

existentes, sendo necessário recorrer a uma abordagem mais complexa.  Apesar de 

suas limitações, este modelo indicou uma proximidade dos valores de velocidade 

especifica para a reação de esterificação tanto no reator continuo quanto no batelada, 

além de valores de energia de ativação condizentes para os encontrados na literatura. 
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