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RESUMO – A cinética da reação entre óleo da polpa da macaúba e acetato de metila 
foi avaliada para diferentes temperaturas (225 ºC a 350 ºC) a pressão de 20 MPa e 
razão mássica MA:óleo 1:2,5 em reator de escoamento contínuo. Foi possível 
verificar que o aumento da temperatura elevou a taxa de formação de ésteres, 
principalmente nas condições mais brandas utilizadas. Por outro lado nas 
temperaturas de 325 ºC e 350 ºC observou-se a degradação dos ácidos graxos do 
produto.  

 

1. INTRODUÇÃO  

O biodiesel é constituído de ésteres metílicos de ácidos graxos (EMAG) produzidos a 
partir de fontes oleaginosas, triacilglicerídeos de origem vegetal ou animal. Ele vem se 
destacando no cenário internacional como uma alternativa renovável para substituir o uso de 
combustíveis fósseis na matriz energética. O uso de matérias primas de baixa qualidade, que 
não podem ser utilizadas na alimentação humana, para a produção deste biocombustível é 
importante afim de reduzir o custo associado ao óleo ou gordura (FAROBIE; 
MATSUMURA, 2017). O óleo extraído da polpa de macaúba (Acrocomia aculeata) pode ser 
considerado uma opção para a produção de biodiesel. Além da elevada produtividade obtida, 
este óleo apresenta elevado teor de ácidos graxos livres na sua composição, podendo conter de 
37 a 65% (SOUZA et al., 2016). 

A produção de biodiesel através da rota tradicional gera glicerol, e isto fez com que o 
valor comercial deste co-produto seja reduzido nos últimos anos (ILHAM; SAKA, 2012). A 
utilização de acetato de metila (MA) como receptor de acila, gerando a triacetina como co-
produto da reação, é uma alternativa para evitar a produção de glicerol (CASAS, 2010). A 
triacetina, ao contrário do glicerol, não precisa ser removida do biocombustível produzido, 
pois pode atuar como aditivo no biodiesel (GOEMBIRA; SAKA, 2015). A estequiometria da 
reação a partir dos ácidos graxos livres e MA é de 1:1, já no caso de reação partindo de 
triacilglicerídeos (TAG) a relação estequiométrica MA:TAG é de 3:1 (CASAS, 2010). A 
reação em condições pressurizadas pode ocorrer em sistemas de MA supercrítico se o 
processo for realizado em pressão e temperatura superiores a 233,7 ºC e 4,7 MPa, 
respectivamente (FAROBIE; MATSUMURA, 2017). A temperatura é uma variável 



 

 

fundamental para a análise do processo de produção de ésteres em condições pressurizadas, já 
que esta condição está diretamente relacionada ao ponto crítico do solvente utilizado (MA) 
(DONÁ et al., 2013) e também à velocidade de reação. O objetivo deste trabalho é avaliar a 
cinética de produção de EMAG a partir do óleo da polpa da macaúba em reator contínuo para 
diferentes temperaturas de reação. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados como reagentes da reação de interesterificação o óleo da polpa da 
macaúba, fornecido pela Companhia Cocal Brasil, e metil acetato (Sigma-Aldrich, 99). A 
determinação dos ácidos graxos livres presentes no óleo foi realizada de acordo com o método Ca 
5a-40 (Walker, 1990).  A determinação do teor de EMAG produzidos foi realizada através da 
análise por cromatografia gasosa com detector de espectro de massa sem cromatógrafo Shimadzu 
(GC-MS QP2010SE), considerando a massa de produto analisada. As reações foram realizadas em 
reator contínuo que consiste em zona de pré-aquecimento em tubulação inox 1/16'', reator de leito 
fixo de pérolas de vidro de 30 cm em tubulação 3/8'' e reator tubular de 24 m em tubulação 1/8'', 
tendo volume total de 35 mL. Os experimentos cinéticos foram avaliados nas temperaturas de 225, 
250, 275, 300, 325 e 350 ºC mantendo-se a pressão do sistema em 20 MPa e a razão mássica 
MA:óleo de macaúba em 2,5:1 (que equivale a razão molar MA:óleo de 13,1:1) e variando os 
tempos de residência no sistema de 10 a 40 minutos. A decomposição dos AGLs presentes no óleo 
de macaúba foi realizada de acordo com a metodologia descrita por Vieitez et al. (2009). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O óleo da polpa de macaúba utilizado apresentou 65,2±0,3% de ácidos graxos livres na 
sua composição. Na Figura 1 são apresentados os teores de ésteres obtidos para diferentes 
tempos de residência no reator para a reação com temperaturas de 225 ºC a 350 ºC. Na 
Tabela 1 são apresentadas as comparações estatísticas dos resultados obtidos, realizadas 
através do teste de Tukey com 95% de confiança. 
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Figura 1. Cinética da produção de ésteres a partir do óleo da polpa de macaúba a 20 MPa e 

razão mássica MA:óleo 2.5:1 em diferentes temperaturas (■ - 225 ºC; ○ - 250 ºC; ▼ - 275 ºC; 
▲ - 300 ºC; ♦ - 325 ºC; □ - 350 ºC). 



 

 

 
 

Tabela 1 - Comparação estatística dos teores de ésteres do óleo da polpa da macaúba,no 
tempo (letras maiúsculas) e na temperatura de reação (letras minúsculas) pelo teste de Tukey 

com 95% de confiança. 
Tempo/Temperatura 225 ºC 250 ºC 275 ºC 300 ºC 325 ºC 350 ºC 

10 min aA bA cA dA eA fA 
20 min aB bB cAB dB eA fB 
30 min aC bB cBC dB eB eA 
40 min aD bC cC dB eC deC 

 
Através dos resultados da comparação estatística é possível observar, em relação ao 

tempo de residência fixo (letras minúsculas), que o aumento de temperatura da reação 
provocou modificações contínuas no teor de ésteres até 20 minutos. Com tempo de residência 
de 30 minutos verifica-se que o aumento da temperatura acima de 325 ºC não resultou em 
mudança no teor de ésteres obtido. Já com 40 minutos de tempo de residência no reator foi 
constatada possível degradação de ésteres na temperatura de 350 ºC, visto que o valor obtido 
nesta condição não difere estatisticamente daquele mensurado na temperatura de 300 ºC. Em 
relação à temperatura de reação fixa (letras maiúsculas) verificou-se que apenas na condição 
mais branda houve modificação estatisticamente significativa do teor de ésteres em todos os 
tempos de residência. Nas temperaturas de reação entre 250 e 300 ºC observa-se relativa 
estabilidade no teor de ésteres obtido, pois alguns valores não apresentam diferenças de 
acordo com o teste de Tukey. Já em temperaturas de 325 e 350 ºC verificam-se modificações 
estatísticas características de degradação dos produtos, especialmente devido aos valores 
obtidos com tempo de residência de 40 minutos. 

Os teores de ésteres obtidos nos estudos cinéticos apresentaram dois comportamentos 
diferentes entre si. Para a temperatura de 225 ºC pode-se observar que a velocidade de 
formação de ésteres é baixa em todos os tempos de residência, sendo que mesmo com tempo 
de exposição às condições reacionais de 40 minutos o teor de ésteres obtido não atinge o 
patamar de 30%. Além da influência da temperatura nas reações químicas, que se encontra 
bem estabelecida na literatura, este comportamento pode estar associado a maior dificuldade 
na transferência de massa já que as condições reacionais encontram-se abaixo do ponto crítico 
do MA que é de 233,7 ºC e 4,7 MPa (ANG; TAN; LEE, 2014). 

Tabela 2 - Decomposição dos ésteres durante a reação do óleo da polpa da macaúba para as 
temperaturas de 325 ºC e 350 ºC a pressão de 20 MPa e razão mássica MA:óleo 2.5:1. 

Tempo de residência 
(minutos) 

Temperatura de reação 

325ºC 350ºC 
20 4,1 ± 0,52 7,7 ± 0,45 
30 5,6 ± 0,65 8,1 ± 0,88 
40 7,4 ± 0,72 11,4 ± 0,47 

Os resultados deste trabalho indicam que para temperaturas próximas a 300 ºC os teores 
de ésteres obtidos decorridos 40 minutos de reação se aproximam de 60%. No entanto, 
quando se utilizam temperaturas superiores a 300 ºC a taxa da reação nos primeiros instantes 
do processo aparenta ser significativamente superior. Isto pode ser constatado observando-se 



 

 

os teores obtidos nos experimentos com 10 minutos de tempo de residência a 325 ºC e 350 ºC. 
No primeiro caso foi observado um teor próximo de 60% enquanto que para a temperatura 
superior foi possível obter praticamente 65% de EMAG nos primeiros minutos da reação. De 
acordo com os dados apresentados na Tabela 2 pode-se observar que com o aumento do 
tempo de exposição às condições reacionais, em ambas as temperaturas, ocorre aumento no 
teor de ácidos graxos que sofre decomposição no processo. A decomposição pode ocorrer 
através da isomerização ou hidrogenação dos produtos com insaturações em sua cadeia. Além 
disso, o aumento da temperatura do processo também elevou a decomposição observada. No 
entanto, o aumento da fração decomposta aparenta estar mais fortemente relacionado ao 
aumento da temperatura do que do aumento no tempo de exposição às condições reacionais.  

4. CONCLUSÃO 

A cinética da reação demonstra que nas temperaturas de 225 e 250 ºC o teor de ésteres 
obtidos é relativamente inferior àqueles obtidos para maiores temperaturas. Acredita-se que 
resultado esteja associado a condições subcríticas ou muito próximas do ponto crítico que 
dificultam a homogeneização do meio reacional. A utilização de temperaturas reacionais 
superiores a 325 ºC em tempos de residência elevados provocou decomposição dos produtos 
de reação. 
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