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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivos estudar a produção do biodiesel de segunda geração 

produzido a partir do óleo das vísceras de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), otimizar a 

síntese de transesterificação, avaliando as variáveis temperatura, tempo de reação e razão 

molar (álcool: óleo) e ação dos antioxidantes, sintéticos e natural, no processo de degradação, 

do biodiesel, determinando sua cinética e os seus parâmetros termodinâmicos. O óleo foi 

extraído pelo processo de cocção e o biodiesel sintetizado pela rota metílica básica (KOH), as 

variáveis temperatura, tempo de reação e razão molar (álcool:óleo), foram avaliadas pelo 

planejamento experimental de composto centrado, as propriedades físico-químicas foram 

avaliadas de acordo com a Resolução N° 45/2014 da Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP). Utilizou-se o simplex-centroide para avaliar a eficiência 

das misturas dos antioxidantes butil-hidroxianisol (BHA), butil-hidroxitolueno (BHT) e galato 

de propila (PG) na estabilidade oxidativa do biodiesel em diferentes temperaturas (110, 115, 

120 e 125 °C). Os parâmetros cinéticos e termodinâmicos do processo de degradação foram 

realizados através dos ensaios acelerados de oxidação em diferentes temperaturas (100, 105, 

110, 115, 120 e 125 °C). Também se avaliou a ação do extrato etanoico do açafrão da índia no 

processo de oxidação das amostras de biodiesel. Os resultados obtidos mostraram que as 

propriedades físico-químicas ficaram de acordo com as normas vigentes da ANP e que a 

razão molar (álcool:óleo) foi a variável mais significativa na reação de transesterificação. As 

misturas dos antioxidantes sintéticos não apresentaram sinergismo, sendo o antioxidante PG o 

que apresentou melhor eficiência contra a oxidação do biodiesel, aumentando a estabilidade 

oxidativa da amostra controle em mais de 100%. Os estudos cinéticos e termodinâmicos 

mostraram que a energia de ativação das amostras apresentou valores entre 78,69 – 119,43 

kJ.mol
-1

, e os resultados da entalpia de ativação (ΔH
≠
) ficaram entre 66,61 – 105,54 kJ.mol

-1
 e 

todos os valores de energia livre de Gibb’s de ativação (ΔG
≠
>0) foram positivos. Pode-se 

concluir através dos resultados que o biodiesel é bastante susceptíveis ao processo de 

degradação e que o antioxidante natural produzido a partir do açafrão-da-índia apresenta-se 

como uma excelente alternativa no combate a oxidação do biodiesel produzido do óleo das 

vísceras da Tilápia.  

 

Palavras-chave: Biodiesel. Óleo de Peixe. Antioxidante. Planejamento Experimental. 



ABSTRACT 

 

The objective of this work is to study the production of second generation biodiesel from fish 

viscera oil (Oreochromis niloticus), optimize the transesterification, evaluating the 

temperature, reaction time, molar ratio (alcohol:oil) and the action of the antioxidants, 

synthetic and natural, in the process of biodiesel degradation, determining its kinetics and 

thermodynamic parameters. The oil was extracted by the cooking process and the biodiesel 

synthesized by the alkaline methyl route (KOH). The temperature, reaction time and molar 

ratio were evaluated by experimental design of central composite (CCD). The 

physicochemical properties were carried out according to the National Agency of Petroleum, 

Natural Gas and Biofuels (ANP). The simplex-centroid was used to assess the efficiency of 

the antioxidant mixtures butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT) 

and propyl gallate (PG) on biodiesel stability at different temperatures (110, 115, 120 and 

125 °C). The kinetic and thermodynamic parameters of the biodiesel degradation process 

were carried out through accelerated oxidation tests at different temperatures (100, 105, 110, 

115, 120 and 125 °C). The ethanoic extract of curcumin was evaluated to avoid the biodiesel 

oxidation of the samples. The results demonstrated that the physicochemical properties of 

biodiesel from fish viscera oil were in accordance with the rules of the ANP and that the 

molar ratio (alcohol:oil) was the most significant variable in the transesterification reaction. 

The mixture of synthetic antioxidants showed no synergism, being the propyl gallate the 

antioxidant that presented better efficiency against the biodiesel oxidation. The kinetic and 

thermodynamic studies of the biodiesel samples showed that the biodiesel oxidation process 

was not spontaneous (ΔG ≠ > 0). However, the activation energy was low, which shows that 

the biodiesel samples are quite susceptible to the degradation process. Therefore, biodiesel 

storage process should be considered as critical. 

 

Keywords: Biodiesel. Fish oil. Antioxidants. Experimental Design. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o interesse pelo desenvolvimento sustentável tem atraído a 

atenção dos governantes dos grandes centros econômicos. Dessa forma, problemas como o 

aquecimento global e as limitações das reservas de petróleo forçam as autoridades a buscar 

novas fontes alternativas. Neste cenário, o biodiesel apresenta-se como uma alternativa de 

substituição ao óleo diesel derivado do petróleo, uma vez que é um combustível 

biodegradável e proveniente de matéria-prima renovável. No entanto, existe um longo 

caminho a ser percorrido, com alguns obstáculos que devem ser superados, tanto do ponto de 

vista técnico como do ponto de vista econômico. 

O grande desafio atual das pesquisas na área de biocombustíveis não se limita 

somente à procura de produtos com propriedades específicas, mas também à utilização de 

fontes renováveis. E dentro dessa perspectiva os resíduos oriundos das indústrias pesqueiras 

apresentam-se como uma boa alternativa na produção de biodiesel, pois contém um elevado 

teor de óleo e baixo preço de mercado por ser um subproduto do processo de beneficiamento 

do pescado. 

A espécie de peixe mais cultivada no Brasil é a Tilápia do Nilo (Oreochromis 

niloticus), com uma produção de 199.000 t/ano. A região do Nordeste é a maior produtora do 

país. Tendo o estado do Ceará como o maior produtor da região e o segundo do país 

(MARTINS et al., 2015). Atualmente, os resíduos gerados pela atividade pesqueira vêm 

provocando danos ao meio ambiente. Pois não possuem descarte adequado, sendo muitas 

vezes lançados em mananciais, enterrados ou deixados sobre o solo. Os óleos gerados destes 

resíduos por serem imiscíveis em água, formam uma camada densa na superfície que impede 

as trocas gasosas e a oxigenação, causando a mortandade de espécies aquíferas, tornando-se 

problema para os rios, lagos e açudes, e podendo, ainda, impermeabilizar os solos e 

contaminar os lençóis freáticos. Portanto, o aproveitamento do óleo das vísceras de peixe para 

produção do biodiesel poderá contribuir significativamente para diminuir o grande problema 

de eliminação de resíduos. 

Alguns trabalhos da literatura reportam a utilização do óleo proveniente dos 

resíduos da indústria pesqueira para a produção do biodiesel. Os resultados desses trabalhos 

mostram que as propriedades físico-químicas analisadas do biodiesel produzido ficaram 

dentro dos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) (RODRIGUES et al., 2017). No entanto, o biodiesel apresenta uma 
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baixa estabilidade oxidativa. Podendo ser justificada principalmente pela presença de 

insaturações em sua cadeia carbônica. Porém outros fatores também afetam o seu processo de 

degradação, como por exemplo, a grande carga microbiana presente no óleo que acelera o seu 

processo de oxidação e a ausência de antioxidantes naturais. Logo a estabilidade oxidativa é o 

principal empecilho da utilização do óleo dos resíduos da indústria pesqueira para produção 

de biodiesel. 

O processo de degradação dos óleos e gordura animal pode ocorrer de três formas: 

oxidação enzimática, fotoxidação e autoxidação. A autoxidação é o processo de degradação 

mais comum e o seu mecanismo é dividido em três etapas, na primeira etapa denominada de 

inicialização ocorre à formação do radical livre devido à remoção do hidrogênio do carbono 

alílico na molécula em condições favoráveis de calor e temperatura. Na segunda etapa, ocorre 

a propagação dos radicais que reagem com o oxigênio atmosférico formando os peróxidos e 

hidroperóxidos, que são os produtos primários da oxidação, e a formação de outro radical, 

resultando em um processo autocatalítico. Na terceira etapa, ocorre o término da reação, com 

aparecimento dos produtos secundários de oxidação, obtidos por cisão e rearranjo dos 

peróxidos (epóxidos, compostos voláteis e não voláteis) (JAKERIA, FAZAL E HASEEB, 

2014). 

Com a finalidade de inibir ou retardar a oxidação lipídica são utilizados 

antioxidantes sintéticos. O uso dos antioxidantes e seus mecanismos têm sido amplamente 

estudados e são classificados em primários, sinergistas, removedores de oxigênio, biológicos, 

agentes quelantes e antioxidantes mistos. Os antioxidantes primários são os mais utilizados no 

retardo da oxidação do biodiesel, suas estruturas químicas fenólicas promovem a remoção ou 

a inativação dos radicais livres formados durante a iniciação ou propagação da reação, 

interrompendo a reação em cadeia. 

O planejamento experimental é uma das ferramentas mais utilizadas na 

otimização de reações químicas, pois permite avaliar tanto a influência individual das 

variáveis como de suas interações, explorando, assim, toda região experimental. Além disso, 

estes delineamentos geram equações preditivas que possibilitam a aplicação de algoritmos 

matemáticos que determinam as condições ótimas de uma formulação e condições reacionais.  

De acordo com o descrito acima observou a necessidade de se fazer um estudo do 

biodiesel produzido a partir do óleo das vísceras da Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), 

dando ênfase principalmente ao estudo da estabilidade oxidativa do biodiesel e aos 

parâmetros cinéticos e termodinâmicos do seu processo de degradação, uma vez que não 

existem trabalhos na literatura que descrevam o processo de degradação dessa nova fonte 
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alternativa. Também se utilizou o planejamento experimental para determinar a condição 

ótima da reação de transesterificação do óleo e para avaliar o sinergismo da mistura dos 

antioxidantes sintéticos utilizados (BHA, BHT e PG) na estabilidade oxidativa do biodiesel. 

O objeto geral deste trabalho foi utilizar os resíduos gerados da indústria 

pesqueira do Ceará na produção do biodiesel, avaliar as variáveis reacionais que influenciam 

a reação de transesterificação, desenvolvendo um modelo matemático preditivo para a 

conversão dos ésteres metílicos; estudar o efeito dos antioxidantes sintéticos (BHA, BHT e 

PG) e naturais (extrato etanoico do açafrão da índia) na estabilidade oxidativa do biodiesel e 

descrever os parâmetros cinéticos e termodinâmicos do seu processo de degradação. 

O trabalho foi dividido e organizado em quatro capítulos para facilitar o 

entendimento do leitor. No primeiro capítulo, realizou-se uma revisão bibliográfica atualizada 

e minuciosa dos principais trabalhos relacionados ao assunto. Além de transcorrer os 

fundamentos básicos teóricos, necessários para a compreensão do trabalho realizado. No 

segundo capítulo, são transcorridos: metodologia, resultados e discussão do processo de 

extração do óleo das vísceras de peixe e do planejamento experimental da reação de 

transesterificação do óleo na produção do biodiesel. No terceiro e quarto capitulo é dada uma 

atenção especial para o estudo da estabilidade oxidativa do biodiesel. Sendo que no terceiro, 

estudou-se o efeito das misturas dos antioxidantes sintéticos (BHA, BHT e PG), avaliando-se 

a cinética e os parâmetros termodinâmicos do biodiesel com as diferentes misturas dos 

antioxidantes e no quarto e último capítulo foi também avaliado a cinética e os parâmetros do 

biodiesel, porém com um antioxidante natural, que foi produzido a partir do extrato etanoico 

do açafrão-da-índia. 
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2 CAPÍTULO 1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo iremos abordar as bases teóricas para o desenvolvimento do 

trabalho. 

 

2.1 Óleos e gorduras 

 

Óleos são constituídos predominantemente por substâncias químicas denominadas 

de triglicerídeos (Figura 1). Os triglicerídeos são compostos de três ácidos graxos (ácidos 

carboxílicos de cadeia longa) ligados ao glicerol. Os ácidos graxos diferem entre si pelo 

tamanho da cadeia carbônica, número e orientações das ligações duplas (KNOTHE; RAZON, 

2017).  

 

Figura 1- Estrutura Química Geral dos Triglicerídeos. 

O O

O 

R3

R1

R2

O

O

O

 

(R1, R2 e R3 = grupo alquil saturado ou insaturado; podendo ser igual ou diferente) 

Fonte: Autor 

 

As diferentes distribuições de ácidos graxos conferem diferentes propriedades 

físicas e químicas aos óleos vegetais e aos produtos deles provenientes (Tabela 1). As cadeias 

saturadas e insaturadas nos óleos determinam as diferenças entre as propriedades químicas e 

físicas destes, tais como: ponto de fusão, peso específico, viscosidade, solubilidade, 

reatividade química e estabilidade térmica e oxidativa (ALPTEKIN; CANAKCI; SANLI, 

2014).  
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Tabela 1 - Nomenclatura, Ponto de Fusão e Grau de Insaturação dos Principais Ácidos Graxos 

Presentes nos Óleos Vegetais. 

Nome usual dos ácidos 

graxos 
Nomenclatura IUPAC 

Ponto de Fusão 

(ºC) 

 ÁCIDOS GRAXOS SATURADOS  

Butírico (C4:0)  Butanoico - 4,2 

Caproico (C6:0) Hexanoico - 3,4 

Caprílico (C8:0) Octanoico 16,7 

Cáprico (C10:0) Decanoico 31,6 

Láurico (C12:0) Dodecanoico 44,2 

Mirístico (C14:0) Tetradodecanoico 54,4 

Palmítico (C16:0) Hexadecanoico 62,9 

Esteárico (C18:0) Octadecanoico 69,6 

Araquídico (C20:0) Eicosanoico 75,4 

Behenico (C22:0) Docosanoico 80,0 

Lignocérico (C24:0) Tetradocosanoico 84,2 

 ÁCIDOS GRAXOS INSATURADOS  

Oléico (C18:1) cis-9 - Octadecenoico 16,0 – 17,0 

Linoléico (C18:2) cis-9, cis-12 – Octadecadienoico -5,0 

Linolênico (C18:3) cis-9, cis-12, cis-15 – Octadecatrienoico -11,0 

Erúcico (C22:1) cis-13 - Docosenoico 33,8 

Fonte: Adaptado de Ramalho e Suarez (2013). 

 

Segundo Giakoumis (2013), o isômero cis é mais comumente encontrado nos 

óleos vegetais ou gorduras animais. O isômero trans apresenta maior linearidade de cadeia 

que o isômero cis, o que explica as diferenças nas propriedades físicas, inclusive no que se 

refere à sua estabilidade térmica (Figura 2). Os processos de fritura e do refino de óleos 

podem contribuir para a formação dos isômeros geométricos trans dos ácidos graxos 

insaturados. 

Os óleos embora apresentem características renováveis e não poluidoras, têm 

baixa estabilidade termooxidativa, por causa da presença de insaturações (YAAKOB et al., 

2014). Em baixas temperaturas o seu escoamento não é eficiente, não sendo viável a sua 

utilização de forma direta nos motores. Além disso, a utilização do óleo in natura pode formar 

depósitos de carbono devido à combustão incompleta; reduzir a lubrificação devido à 
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polimerização; provocar obstrução dos filtros de óleo e sistema de injeção; emitir acroleína 

(substância tóxica e cancerígena) e pode comprometer a durabilidade do motor (Rizwanul 

Fattahet al., 2014). 

Desse modo, foi necessário o desenvolvimento de novas metodologias de 

transformação química dos óleos e gorduras para que suas propriedades se tornassem mais 

adequadas ao uso como combustível. Assim, em meados da década de 1970, surgiram as 

primeiras propostas de modificação de óleos vegetais através da reação de transesterificação 

(SALUJA et al., 2016). 

 

Figura 2 - Estrutura do Ácido trans-octadec-9-enoico e Ácido cis-octadec-9-enoico. 

CH3 OH

O

H

H

CH3

H H

OH

O

ácido trans-octadec-9-enóico

ácido cis-octadec-9-enóico
 

Fonte: Adaptado de Yaakob et al., (2014). 

 

2.2 Biodiesel 

 

Problemas ambientais e as constantes altas dos preços do barril do petróleo, 

impulsionaram a busca de combustíveis alternativos. Dentre essas alternativas, o biodiesel 

vem ganhando destaque, uma vez que é um produto proveniente de biomassa renovável e 

sustentável nas áreas ambiental, social e econômica (DE OLIVEIRA E COELHO, 2017).  

O biodiesel apresenta algumas vantagens sobre o diesel de petróleo, podemos citar 

sua não toxidade, que é refletida na qualidade das emissões durante o processo de combustão. 

O diesel gera uma maior quantidade de energia, quando comparado com o biodiesel, porém o 

desempenho do motor é praticamente o mesmo no que diz respeito à potência e ao torque. A 

lubricidade também é um ponto muito importante, o biodiesel por apresentar uma maior 

viscosidade que o diesel, propicia uma maior proteção das peças metálicas do motor 

(OMIDVARBORNA, KUMAR e KIM; 2016). 
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A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) define o 

biodiesel como sendo um combustível produzido a partir de óleos vegetais ou gordura animal, 

por reação de transesterificação ou de esterificação, composto de alquil ésteres de ácidos 

graxos de cadeia longa, e que atenda à especificação contida no Regulamento Técnico n° 

3/2014, parte integrante da Resolução ANP n° 45, 25 de agosto de 2014, ou a legislação que 

venha substituí-la.  

No trabalho descrito por Knothe e Razon (2017), intitulado Biodiesel Fuels, os 

autores fazem uma revisão das principais características e especificações do biodiesel de 

acordo com as normas padrões internacionais, American Society for Testing and Materials 

(ASTM D6751) e European Standards (EN 14214). Nestas normas são avaliados os valores 

da viscosidade cinemática, número de cetano, estabilidade oxidativa, densidade, glicerol livre, 

monoacilglicerol, glicerol total e índice de acidez. Esses parâmetros são utilizados como 

referência para a produção e comercialização do biodiesel (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Especificações do Biodiesel de Acordo com as Normas Padrões Internacionais 

ASTM D6751 e EN 14214, Além da Norma Nacional da ABNT NBR 14883. (continua) 

Especificações 
ASTM D6751 EN 14214 ABNT NBR 14883

*
 

Limites Método Limites Método Limites Método 

viscosidade 

cinemática 

1,9 - 6,0  

mm
2
/s 

D445 
3,5-5,0  

mm
2
/s 

EN ISO 

3104  

3,0-6,0 

mm
2
/s 

NBR 

10441 

número de 

cetano 
47 min. 

D613, 

D6890 
51 min 

EN ISO 

 5165 
Anotar - 

estabilidade 

oxidativa 
3 h min 

EN 

14112 
8 h min EN 14112 8 h min EN 14112 

Densidade - - 
860-900  

Kg/m
3
 

EN  ISO 

3675 

850-900  

Kg/m
3
 

NBR 7148 

glicerol livre 
0,02% 

max. 
D6584 

0,02% 

max. 
EN 14105 

0,02%  

max. 
NBR 15341 

monoacilglicerol 0,4%  max D6584 0,9% max EN 14105 
0,7% 

 Max 
NBR 15342 

glicerol total 0,24% max D6584 0,25% max EN 14105 0,25% max NBR 15344 
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Tabela 2 - Especificações do Biodiesel de Acordo com as Normas Padrões Internacionais 

ASTM D6751 e EN 14214, Além da Norma Nacional da ABNT NBR 14883. (conclusão) 

Especificações 
ASTM D6751 EN 14214 ABNT NBR 14883

*
 

Limites Método Limites Método Limites Método 

 

índice de acidez 

 

0,5 mg 

KOH/g 

max 

 

D664 

 

0,5 mg 

KOH/g 

max 

 

EN 14104 

 

0,5 mg 

KOH/g 

max 

 

NBR 

14448 

Fonte: Adaptado de Knothe e Razon (2017). 
*
 ABNT NBR 14883: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

Oliveira e Coelho (2017) mostraram o crescente mercado dos biocombustíveis no 

cenário mundial. Sendo o biodiesel e o etanol os responsáveis pela maioria dos combustíveis 

renováveis utilizados nas frotas de transporte, segundo o relatório de 2014 da Rede de Política 

de Energia Renovável para o século XXI (REN21). O biodiesel, em particular, teve o maior 

aumento entre os biocombustíveis na última década, esse crescimento representou 15 vezes o 

volume de produção de 2002 a 2012. A produção e o consumo desse combustível concentra-se 

a maior parte no mercado Europeu. No entanto, verifica-se um forte crescimento nos Estados 

Unidos (EUA), como no continente Asiático. Esse crescimento se deve, principalmente às 

políticas públicas locais de incentivos. Na Tabela 3 segue a lista dos principais países 

produtores de biodiesel do mundo. 

 

Tabela 3 - Produção Global de Biodiesel 

Países Produção (Bilhões de Litros) 

Estados Unidos 4,8 

Alemanha 3,1 

Brasil 2,9 

Argentina 2,3 

França 2,0 

Indonésia 2,0 

Tailândia 1,1 

Polônia 0,9 

Singapura 0,9 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Coelho (2017) 
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A produção e o consumo do biodiesel no Brasil vêm aumentado em passos largos, 

desde a implementação, em 2005, do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

(PNPB) que estrutura a cadeia produtiva e regula o mercado desse biocombustível, tendo 

como finalidade diminuir a dependência do óleo diesel importado, diminuir as emissões dos 

gases geradores do efeito estufa e diminuir as desigualdades sociais (FERNANDES et al., 

2015). O histórico da produção de biodiesel no Brasil está representado no gráfico da Figura 

3. Podemos verificar que houve um crescimento bem considerável na sua produção. Saindo de 

uma produção anual, em 2005, de aproximadamente 736 m
3
, e passando, em 2016, para o 

3.801.339 m
3
. Esses valores correspondem a um aumento de mais de 5 mil vezes.  

 

Figura 3 - Produção de Biodiesel no Brasil. 

  

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2017) 

 

2.2.1. Produção de biodiesel 

 

O biodiesel, composto por monoésteres de ácidos graxos, pode ser obtido por 

reação de esterificação de ácidos graxos com monoalcoois de cadeia curta, ou por 

transesterificação de óleos ou gordura animal (SALUJA et al., 2016). Os catalisadores e as 

condições reacionais apresentam grande influência, tanto na conversão, como no tempo 

reacional, na produção do biodiesel. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

P
ro

d
u

ç
ã

o
 (

m
3
)

Ano



17 

 

 

2.2.1.1 Reação de transesterificação 

 

A reação de transesterificação é a mais utilizada na produção do biodiesel, 

podendo ser utilizada com diversas fontes renováveis, tais como, gordura animal. Óleos 

vegetais, provenientes de soja, girassol, babaçu, amendoin, entre outras (DE ALMEIDA et al., 

2015). Os triglicerídeos reagem com alcoóis de cadeia curta (metanol ou etanol), tendo como 

produtos ésteres metílicos/etílicos e glicerina (Mythili et al., 2014). Na Figura 4 é mostrado o 

esquema geral da reação de transesterificação. 

 

Figura 4 - Esquema Geral da Reação de Transesterificação de Óleos e Gorduras. 
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Fonte: Adaptado de Ramos et al., (2011) 

 

A reação de transesterificação é a síntese mais utilizada na indústria, em todo 

mundo, na produção do biodiesel. Condições reacionais brandas e o baixo custo do processo 

favorecem sua utilização. Nesta reação, um mol de triacilglicerol reage com 3 moles de álcool 

(metanol/etanol), na presença de um catalisador, que pode ser homogêneo, heterogêneo ou 

enzimático (SÁNCHES et al., 2015). Iremos transcorrer abaixo sistematicamente o 

mecanismo reacional para cada tipo de catalisador, citando alguns trabalhos da literatura.  

Os catalisadores homogêneos podem ser tanto básicos como ácidos, sendo os 

básicos mais utilizados (GULDHE et al., 2015). Podemos citar, como exemplo, os alcóxidos 

metálicos, sendo que eles podem ser adicionados diretamente ao meio reacional ou 

produzidos in situ, mediante a dissolução de hidróxido de sódio ou potássio no álcool 

(metanol/etanol) utilizado como agente de transesterificação, conforme mostrado na Figura 5, 

onde o metanol é utilizado no alcoólise. 

 

Figura 5 - Formação do Íon Metóxido. 

 
Fonte: Adaptado de Ramos et al., (2011) 
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A Figura 5 mostra a formação do íon alcóxido (CH3O
-
) mais água (H2O), a partir 

da reação entre o álcool (metanol) e uma base. A água formada pode hidrolisar os ésteres 

graxos, diminuindo o rendimento da alcoólise. Os íons alcóxidos formados fazem um ataque 

nucleofílico no carbono da carbonila do triacilglicerol, formando um intermediário 

tetraédrico. Esse intermediário elimina uma molécula de éster metílico e forma outro íon 

alcóxido que irá dar origem a um diacilglicerol. Com a repetição deste processo por mais dois 

ciclos tem-se a formação de mais duas moléculas de ésteres metílicos e uma de glicerol 

(THANH et al., 2014), conforme mostrado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Mecanismo para a Reação de Transesterificação por Catálise Básica. 
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Fonte: Autor 

 

Os hidróxidos de metais alcalinos (KOH/NaOH) são uma boa alternativa, pois 

apresentam um valor baixo de mercado e podem permitir uma conversão acima de 96%, com 

concentrações que variam entre 0,5 a 2% em relação a massa do óleo ou gordura. No entanto, 
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alguns fatores devem ser controlados, como o índice de acidez e a umidade da amostra, pois 

estes, mesmo em pequenas quantidades acarretam na formação de reações paralelas. Destaca-

se a reação de saponificação, que diminui significativamente o rendimento da reação, além de 

dificultar a separação dos ésteres metílicos do glicerol devido à formação de emulsões 

(KNOTHE et al., 2015). 

Menegazzo et al., (2015) avaliaram a produção do biodiesel a partir do óleo da 

Tilápia do Nilo e do Sorubim, foi utilizada a reação de transesterificação, sendo o hidróxido 

de sódio (KOH) empregado como catalisador. As variáveis da reação de transesterificação 

foram avaliadas, verificando-se que a concentração do catalisador foi a que apresentou maior 

efeito na conversão dos ésteres metílicos, obtendo conversões acima de 95%, mesmo 

adicionando baixas concentrações do catalisador. 

No trabalho descrito por Veliĉković et al., (2013), utilizaram o planejamento 

experimental para avaliar as variáveis reacionais e otimizar a reação de transesterificação do 

óleo de girrasol, usando o hidróxido de sódio (NaOH) como catalisador. Após a coleta e o 

tratamento de dados determinou-se as melhores condições reacionais, temperatura 75 °C, 

razão molar (etanol:óleo) 12:1 e massa do catalisador 1,2% em relação a massa do óleo, 

obtendo conversões acima de 93%. 

A reação de transesterificação em meio ácido apresenta uma vantagem, em 

relação ao meio básico, por permitir utilização de matérias primas com elevado índice de 

acidez, que apresentam baixo valor de mercado, uma vez que as reações paralelas de 

saponificação não ocorrem (SANTOS et al., 2013). Podendo citar como exemplos os óleos 

residuais e as borras que são subprodutos das indústrias de óleo. No entanto, a 

transesterificação em meio ácido é mais energética o que significa que o tempo de reação é 

bem maior que no meio alcalino, além de ser necessário uma razão molar (álcool:óleo) 

elevada, sendo comum encontrar na literatura razões de 30:1 e temperaturas próximas ao 

ponto de ebulição dos álcoois utilizados (RAMOS et al., 2011). 

Os ácidos de Brönsted-Lowry, como os ácidos sulfúrico e sulfônico, são os 

catalisadores mais utilizados na alcoólise em meio ácido. O grupo carbonila do triacilglicerol 

é protonado, levando a formação de carbocátion, que em seguida sofre um ataque nucleofílico 

de álcool e forma intermediário tetraédrico. O intermediário sofre um rearranjo formando uma 

molécula de éster metílico e outra de diacilglicerol. O processo é repetido por mais duas vezes 

gerando a formação de mais duas moléculas de ésteres metílicos e um de glicerol (KNOTHE 

et al., 2015). O mecanismo é descrito na Figura 7. 
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Os trabalhos da literatura reportam a utilização dos catalisadores ácidos no 

processo de esterificação como um pré-tratamento, com a finalidade de reduzir o índice de 

acidez do óleo, seguida pela transesterificação básica. No trabalho desenvolvido por Lin e 

Chen (2017), eles utilizam o óleo extraído da Jatropha, e realizam um pré-tratamento do óleo 

utilizando ácido sulfúrico (1%), temperatura de 70 °C e 12% em de metanol em relação a 

massa do óleo, deixando reagir por 2 h. Após esta etapa é utilizado um catalisador básico 

(KOH) obtendo conversões de esteres metílicos acima de 90%. 

 

Figura 7 - Mecanismo de Transesterificação via Catálise Ácida. 

 

Fonte: Autor 

 

2.2.1.2 Reação de esterificação 

 

A reação de esterificação é uma rota sintética bastante utilizada na produção de 

biodiesel quando se utiliza óleo ou gordura com índice de acidez elevado. Esta rota permite a 

OO

OR

R

O

O R

O

+
O

H

H

H
-H2O

OO

OR

R

O

O R

O H

O

CH3H+

OO

OR

R

O

O R

O

O

H3C

H

H

O

HH

-H3O+OO

OR

R

O

O R

O

O

H

O

H

H

H

CH3

-H2O

OO

OR

R

O

O R

O

O

H

CH3H

O

HH

-H3O+

R O

CH3

O

H

O

OR

O

O R

O

+



21 

 

 

utilização de matéria prima de baixa qualidade, o que a torna atrativa para setor de 

biocombustíveis, uma vez que um dos maiores empecilhos do setor é o preço da matéria 

prima (PANCHAL et al., 2017). 

O ácido sulfúrico é o catalisador mais utilizado na reação de esterificação, 

trabalhos da literatura mostram que o sistema pode alcançar o equilíbrio em tempos inferiores 

a 1 h de reação, dependendo dos ajustes das variáveis reacionais (DE ALMEIDA et al., 2015). 

O mecanismo reacional da esterificação é mostrado na Figura 8, nesta reação ocorre 

inicialmente a protonação do grupo carbonila, que posteriormente sofre um ataque 

nucleofílico do álcool, produzindo um intermediário tetraédrico que, por sua vez, elimina 

água e leva a formação do éster e à regeneração do catalisador ácido (RAMOS et al., 2011).  

 

Figura 8 - Mecanismo de Esterificação de Ácidos Graxos. 
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Fonte: Ramos et al., 2011 

 

Muitos trabalhos da literatura utilizam a esterificação como rota para produção de 

biodiesel. No trabalho publicado por Chai et al., (2014), eles compararam os experimentos de 

laboratório com as reações de esterificação realizadas nas indústrias, realizando um estudo de 

otimização de um óleo com alto teor de ácidos graxos livres. O catalisador utilizado foi o 

ácido sulfúrico e utilizaram o metanol na reação de esterificação . As condições ótimas de 

reação determinadas foram razão molar de 19,8:1 (álcool:óleo) e concentração em massa de 

5% para o ácido sulfúrico. 

No trabalho descrito por Liu et al., (2014), investigou-se a produção do biodiesel 

a partir do ácido oleico utilizando o ácido fosfônico orgânico como catalisador e etanol. As 
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condições reacionais, temperatura, tempo, razão molar (óleo:álcool) e quantidade de 

catalisador, foram determinadas utilizando o modelo de superfície resposta. Apresentando os 

seguintes valores temperatura de 70 °C, tempo 7h, razão molar de 7:1 e 1,7 g de catalisador. 

Possibilitando atingir conversão de ácido oleico em biodiesel de 79,51 ± 0,68. 

Os processos híbridos são também bastantes utilizados, pois pode ser utilizada 

matéria prima que apresenta elevado teor de ácidos graxos e, consequentemente, apresenta 

baixo preço de mercado. O processo é dividido em duas etapas. Na primeira etapa é realizada 

uma reação de esterificação com a finalidade de diminuir a quantidade de ácidos graxos 

livres. Na segunda etapa é realizada uma reação de transesterificação em meio básico, haja 

vista que esse processo do ponto de vista termodinâmico é mais favorável que a reação de 

esterificação. Como os ácidos graxos livres foram transformados em ésteres (metílicos ou 

etílicos) na etapa inicial, reações paralelas como a saponificação são minimizadas na segunda 

etapa, favorecendo assim a formação do produto desejado. 

Na literatura temos como exemplo o trabalho escrito por García-Moreno et al., 

(2014) que fez o estudo da otimização da produção de biodiesel a partir do óleo dos resíduos 

de peixe. O óleo apresentou índice de acidez elevado, onde os autores utilizaram o processo 

híbrido,  sendo realizado inicialmente a esterificação do óleo usando o ácido sulfúrico como 

catalisador, logo após a lavagem, neutralização e desumidificação, o óleo foi transesterificado 

na presença de um catalisador básico (KOH), atingindo rendimentos acima de 93% em 

conversão de ésteres metílicos.  

Urrutia et al., (2016) utilizaram óleos e gorduras presentes no lodo de esgoto para 

a produção de biodiesel. Devido o alto teor de ácidos graxos livres presente na amostra, foi 

realizado inicialmente um reação de esterificação, com a finalidade de transformar os ácidos 

graxos livres em ésteres metílicos, diminuindo consequentemente o índice de acidez da 

amostra. Seguiu-se uma reação de transesterificação usando um catalisador básico 

(KOH/NaOH) e obtendo conversões próximas de 70%. 

Kara et al., (2017), utilizaram óleo de peixe extraído da indústria de 

processamento para a produção de biodiesel. Devido ao elevado teor de ácido graxo presente 

na amostra foi realizada inicialmente a reação de esterificação seguida pela transesterificação. 

O biodiesel produzido foi analisado e apresentou os características de acordo com as normas 

internacionais vigentes. 
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1.2.1.3 Catalisadores heterogêneos 

 

A produção de biodiesel pelas rotas alcalinas convencionais, usando catalisadores 

homogêneos (NaOH/KOH), geram resíduos de difícil separação, necessitando inúmeras 

etapas de purificação. Por esta razão, os catalisadores heterogêneos vêm ganhando espaço 

nesse mercado, pois facilitam a purificação dos monoésteres alquilícos (biodiesel), permitem 

a reciclagem do catalisador sólido ao longo da sua vida útil e minimizam a geração de 

efluentes. Além disso, facilitam consideravelmente a recuperação e a purificação da glicerina 

(CORDEIRO et al., 2011). 

Existem várias classes de compostos químicos que apresentam potencial para 

serem utilizadas como catalisadores heterogêneos na produção de biodiesel. O desempenho 

destes materiais como catalisadores está relacionado com a natureza dos sítios ácidos ou 

básicos encontrados nestes materiais. Pode-se citar, os seguintes compostos, como exemplo de 

catalisadores heterogêneos, zeólitas, óxidos inorgânicos, sais inorgânicos, compostos de 

coordenação, resinas trocadoras de íons, líquidos iônicos, ácidos orgânicos, bases orgânicas, 

hidróxidos duplos lamelares (HDLs) e óxidos oriundos da calcinação de HDLs, hidroxissais 

lamelares e carboxilatos lamelares (ABDULLAH et al., 2017).  

Na literatura existem vários trabalhos que utilizam os catalisadores heterogêneos 

na síntese do biodiesel. Verifica-se, de forma genérica, que para alcançar conversões 

significativas, os parâmetros reacionais de temperatura, tempo de reação, relação 

estequiométrica (álcool:óleo) e concentração de catalisador apresentam valores maiores 

quando comparados com a síntese via catalise básica homogênea. Negm et al., (2017) 

avaliaram a produção de biodiesel a partir de óleos vegetais usando catalisador de mica 

modificada sulfonada super ácida (Mica-Ph-SO3H). Foram avaliados os efeitos da razão 

molar, concentração do catalisador, temperatura e tempo de reação. As condições ótimas 

determinadas foram a razão molar óleo:álcool (1:12), concentração em massa do catalisador 

de 5%, temperatura na faixa de variação entre 60-110 °C e tempo de reação de 300 min.  

Pan et al., (2016) avaliaram a reação de esterificação do ácido oleico utilizando a 

mistura entre a amberlyst BD20 e Amberlyst 15 na produção do biodiesel. As condições 

reacionais ótimas foram uma concentração de catalisador de 20% em relação à massa do 

ácido oleico, temperatura de 85 °C, razão estequiométrica de 12:1 (álcool:ácido oleico) e 

tempo de reação de 100 min. A conversão foi de aproximadamente 90% para ésteres 

metílicos.  
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Ma et al., (2017) fizeram o estudo cinético na produção do biodiesel a partir de 

óleo residual usando catalisador heterogêneo de resina modificada-FeCl3. As condições 

ótimas reacionais foram determinadas obtendo os seguintes resultados, temperatura 90 °C, 

razão molar de 10:1 (álcool:óleo), tempo de 120 min e concentração de catalisador de 8% 

obtendo conversões de ésteres metílicos de aproximadamente de 92%  

 

1.2.1.4 Catalisadores biológicos 

 

Os catalisadores biológicos, conhecidos como biocatalisadores, vêm ganhando a 

atenção cada vez maior pela comunidade científica, devido à sua especificidade, à 

regiosseletividade e à enantiosseletividade, que permitem a catálise de reações com um 

número reduzido de subprodutos, com baixo custo no tratamento de resíduos e necessitando 

de condições brandas de temperatura e pressão. As lipases são utilizadas na hidrólise de 

gorduras e óleos, liberando ácidos graxos livres, diacilgliceróis e glicerol livre. Porém, elas 

também podem ser utilizadas nas reações de acidólise, aminólise, alcoólise 

(transesterificação), esterificação e interesterificação, dependendo das condições reacionais 

(RAMOS et al., 2011). 

As reações enzimáticas para produção de biodiesel por transesterificação não 

foram ainda reproduzidas em escala industrial. Esse fato deve-se, principalmente, pela 

questão econômica, pois a extração e purificação das enzimas requerem técnicas caras, 

aumentando seu preço, o que impossibilita sua utilização na síntese de produtos de baixo 

preço de mercado. Além, da sua sensibilidade ao meio, tais como, pH e temperatura, 

limitando muito as condições reacionais (CHRISTOPHER; HEMANATHAN KUMAR; 

ZAMBARE, 2014). 

Na literatura são encontrados inúmeros trabalhos que utilizam enzimas como 

catalisador na síntese do biodiesel. Duarte et al., (2015) utilizaram a enzima lipase Rhizopus 

oryzae recombinada, imobilizada em Relizyme OD403, como catalisador na reação de 

transesterificação do óleo de oliva na presença de metanol. As conversões em ésteres 

metílicos ficaram em torno de 54% e as enzimas apresentaram uma perda de apenas 30% após 

seis reutilizações. 

No trabalho descrito por Kareem et al., (2016) realizou-se um planejamento 

experimental e avaliou-se as condições ótimas da reação de transesterificação do óleo de 

palma utilizando a enzima lipase como catalisador. As condições ideais, com rendimento 
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acima de 90% de ésteres metílicos, foram temperatura 40 °C, razão molar 3:1 (álcool:óleo), e 

uma concentração de catalisador entre 5 - 7,5%.  

 

2.3 Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

 

A Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) é uma das espécies de peixe mais 

cultivada em todo mundo, está em segundo lugar (atrás apena das carpas), com uma produção 

anual de aproximadamente 3.670.259 t (FAO, 2017). Oriunda da África, ela vem ganhando 

importantes mercados internacionais e consumidores das Américas e da Europa. Os motivos 

que promovem sua expansão são sua fácil adaptação ao ambiente, alta resistência a doenças, 

atingindo peso comercial em curto intervalo de tempo, além da alta qualidade de sua carne 

(OMASAKI; JANSSEN; KOMEN, 2017). 

A tilapiacultura no Brasil é muito recente, sendo que os cultivos comerciais 

tiveram seu início na década de 90. No entanto, segunda a pesquisadora da Embrapa, Renata 

Melon Barroso, responsável pelo projeto Indicadores Socioeconômico do Desempenho da 

Produção de Tilápia no Brasil, a tilápia do Nilo é o cultivo aquícola mais importante do país, 

não apenas em termos de volume produzido, como também nos aspectos socioeconômico, 

contribuindo para a geração de renda e de segurança alimentar. Entre o período de 2005 a 

2015, a produção de tilápia aumentou cerca de 223%, com a modernização e intensificação da 

produção tanto em tanque-redes como em reservatório escavado. Saindo de uma modesta 

produção, em 2005, de 67.850 t e alcançando, em 2015, uma produção de 219.329 t 

(PRODUÇÂO..., 2016). 

O estado do Ceará, atualmente é o terceiro maior produtor de tilápia do Brasil, 

com uma produção de 13,2%. A cidade de Jaguaribara é a líder na criação de tilápia, com 13,8 

t do pescado, o que corresponde a 6,3% da produção nacional. Verifica-se que essa atividade, 

do cultivo de peixe, gera um grande volume de resíduos, provenientes do processo de 

beneficiamento do pescado. Muitas vezes esses resíduos acabam tornando-se um problema 

ambiental, podendo gerar potenciais fontes poluidoras de recursos hídricos, solo e ar (KARA 

et al., 2017).  

Os resíduos gerados do pescado podem ser aproveitados na produção de 

fertilizantes, consumo humano e vestuários. No entanto, a maior parte se destina à produção 

de subprodutos como ingredientes para ração animal (BOSCOLO et al., 2017).O 

aproveitamento de resíduos é de grande importância para evitar os desperdícios, reduzir os 

custos de produção do pescado e diminuir a poluição ambiental. A criação de alternativas 
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tecnológicas, com valor agregado que permitam o gerenciamento dos resíduos de pescado, 

podem trazer como resultado o combate à fome, a geração de empregos e o desenvolvimento 

sustentável (VICENTE; ELIAS; FONSECA-ALVES, 2014).  

 

2.3.1 Utilização das vísceras da Tilápia do Nilo na produção de biodiesel 

 

A produção de biocombustível a partir do óleo proveniente das vísceras do 

pescado é uma alternativa bastante vantajosa, pois as vísceras, são um subproduto do processo 

de beneficiamento do pescado e apresentam baixo preço de mercado. Ao mesmo tempo 

resolve o problema quanto a destinação desses resíduos sólidos, incentivando a sua coleta e 

sua comercialização, agregando valor econômico e, consequentemente, leva a geração de 

renda e emprego aos aquicultores (MENEGAZZO et al., 2015). 

Dentro dessa perspectiva alguns pesquisadores desenvolveram trabalhos 

utilizando o óleo extraído dos resíduos sólidos da indústria pesqueira na produção de 

biocombustível. No trabalho desenvolvido por Santos et al., (2015), eles utilizaram os 

resíduos sólidos gerados do processo de beneficiamento do pescado para a extração do óleo. 

As amostras foram inicialmente passadas em um triturador e, em seguida, deixadas dentro de 

um recipiente de polietileno, onde foram adicionados 3% de uma mistura de ácido fórmico e 

ácido propionico (1:1) e uma concentração de 0,02% de antioxidantes. Essa mistura ficou por 

sete (07) dias, com temperatura de 24 ± 2 °C e pH de 4 ± 0,2. Após esse período as amostras 

foram centrifugadas e as fases foram separadas. A fase sólida foi retirada do processo, 

enquanto a fase líquida foi armazenada (4 °C) em frasco âmbar. O rendimento médio da 

extração do óleo alcançado nesse trabalho foi de 42,8% ± 3,1. O óleo dos resíduos da Tilápia 

foi misturado com o óleo diesel e as propriedades físico-químicas foram avaliadas. Os 

resultados revelaram que o óleo extraído dos resíduos da Tilápia mostrou-se como uma 

excelente alternativa na produção de blendas com óleo diesel.  

Iastiaque Martins et al., (2015) avaliaram o potencial do óleo da Tilápia 

proveniente dos resíduos sólidos gerados pela indústria pesqueira na produção do biodiesel. 

Foi determinado o teor de óleo extraído das vísceras, cabeça, pele, escamas, barbatana da 

Tilápia e da mistura desses resíduos pelo processo de cocção seguido de prensagem (Figura 

9). 
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Figura 9 - Processo de prensagem dos resíduos da indústria de peixe. 

 

Fonte: Iastiaque Martins et al., (2015) 

 

A metodologia utilizada na extração do óleo foi o processo de cocção, as amostras 

foram aquecidas a 110 °C por 90 min. Após esse processo as amostras foram prensadas e o 

óleo armazenado. Foi determinado que a víscera apresentou o maior teor de óleo (22,02%), 

seguido pela cabeça (9,23%) e mistura dos resíduos (6,12%). Os resultados mostraram que os 

óleos produzidos a partir dos resíduos da indústria pesqueira apresentam um grande potencial 

e que podem ser utilizados para substituir parcialmente ou totalmente o diesel derivado do 

petróleo. 

Yahyaee, Ghobadian e Najafi (2013) em seu trabalho mostram os esforços do 

governo iraniano na busca de fontes renováveis para produção de biocombustível. Entre estas 

fontes, apontam a utilização dos resíduos da indústria pesqueira. Nos seus experimentos foi 

utilizado um equipamento para realizar a extração de óleo dos resíduos de peixe, após o 

processo de refino do óleo bruto foi obtido 11% de óleo refinado. Este óleo foi 

transesterificado usando a rota metílica e o hidróxido de potássio como catalisador. Os 

ensaios do biodiesel mostraram que os parâmetros fisico-químicos analisados ficaram de 

acordo com as especificações da norma ASTM D 6751. 

 Menegazzo, Petenuci e Fonseca (2014) estudaram o óleo obtido por filtração e 

aquecimento das gorduras residuais, provenientes do resíduo gerado no processamento da 

Tilápia (Oreochromis niloticus) e do Sorubim híbrido (Pseudoplatystoma corruscans x P. 

fasciatum) para concentração de proteínas. Eles avaliaram as propriedades físico-químicas, 
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tais como: índice de acidez; iodo; peróxido; refração; densidade; teor de água, assim como o 

perfil dos ácidos graxos e a quantidade de lipídios presentes no óleo bruto e após o seu 

refinamento. Os resultados mostraram que o refinamento do óleo bruto diminui o índice de 

acidez, no entanto, favorece o processo de oxidação, demonstrado pelo aumento do índice de 

peróxido.  

Santos et al., (2015) utilizaram o óleo dos resíduos da silagem da Tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) para a produção de biocombustível, foi observado um alto 

rendimento do óleo extraído (42,8%). Foram realizadas análises físico-químicas e reológicas 

para o óleo produzido e suas blendas com óleo diesel. As misturas binárias de óleo e diesel 

foram de 25, 50 e 75% (m/m). O óleo extraído da Tilápia apresentou uma alta acidez, no 

entanto, apresentou um baixo valor no índice de peróxido, devido à utilização de antioxidante 

no processo de silagem. As outras propriedades físico-químicas da amostra de óleo e da 

mistura com diesel foram satisfatórias, apresentando baixo teor de cinzas, densidade e ponto 

de fulgor de acordo com o estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis (ANP). 

No trabalho descrito por Martins et al., (2015) que utilizaram o óleo dos resíduos 

da Tilápia para a produção do biodiesel. Sendo que esse foi produzido pela reação de 

transesterificação em meio básico (KOH) com um álcool de cadeia curta (metanol), tendo 

razão molar (álcool:óleo) de 5:1, massa do catalisador pesado foi de 0,6% (m/m) em relação a 

massa do óleo. O tempo de reação foi de 20 min e temperatura de 60 °C, com agitação de 600 

rpm. As propriedades físico-químicas analisadas, massa específica, viscosidade cinemática, 

teor de água, índice de acidez, ponto de fulgor, estabilidade oxidativa e poder calorífico, 

ficaram de acordo com a especificação da ANP resolução N° 7/2008, indicando que o óleo de 

peixe é uma excelente alternativa para produção de biodiesel. 

Menegazzo et al., (2015) utilizaram óleo dos resíduos da Tilápia do Nilo e do 

Sorubim híbrido para a produção de biodiesel. Foi avaliado o teor de ésteres formados a partir 

da reação de transesterificação, utilizando a rota metílica e etílica, variando a concentração do 

catalisador (KOH) em 0,5, 1,0 e 1,5 % (m/m) e a razão molar (álcool:óleo) em 6:1 e 9:1. As 

melhores conversões para os ésteres metílicos e etílicos foram de 92% e 84%, 

respectivamente. Observaram também que a razão molar teve pouca influência nos 

parâmetros físico-químicos avaliados na maioria das reações. As propriedades físico-químicas 

avaliadas ficaram de acordo com as normas descritas pela ASTM D 6751 e EN 14214. Neste 

trabalho foi também determinado que a utilização do co-solvente (hexano) melhora o 

rendimento da reação quando comparada com a não utilização do solvente. Foi concluído que 
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os resíduos do peixe são uma excelente fonte alternativa de óleo não comestível na produção 

de biocombustível.  

 

2.4 Estabilidade oxidativa do biodiesel 

 

O biodiesel apresenta inúmeras vantagens em relação ao óleo diesel, no entanto, a 

alta suscetibilidade à presença de oxigênio, faz com que o biodiesel apresente uma baixa 

estabilidade oxidativa, gerando inúmeros problemas, pois as suas propriedades físico-

químicas são alteradas com a formação de ácidos orgânicos, água, peróxidos e produtos de 

polimerização que são responsáveis pelo ataque a peças do motor, reduzindo seu tempo de 

vida útil e diminuindo sua performance (KNOTHE; KRAHL; VAN GERPEN, 2015).  

O processo de degradação do biodiesel está relacionado principalmente a presença 

das ligações duplas (C = C), ou seja, quanto maior a quantidade de insaturações presente na 

cadeia carbônica menor será a estabilidade oxidativa do biocombustível. Pois o processo de 

oxidação se inicia no hidrogênio dos carbonos alílico ou bialílico adjacente à ligação dupla 

(Figura 10). Logo, os óleos que contém na sua estrutura um maior teor de ácidos graxos 

insaturados e poli-insaturados são mais suscetíveis ao processo de oxidação. Os principais 

mecanismo de degradação são: auto-oxidação na presença de oxigênio atmosférico; 

degradação térmica pelo excesso de calor; hidrólise em presença de umidade ou água 

presentes nas linhas de combustíveis; degradação microbiológica devido a presença de 

bactérias ou fungos (RIZWANUL FATTAH et al., 2014; YAAKOB et al., 2014). 

 

Figura 10 - Molécula de Ácidos Graxos Insaturados Presentes na Composição Química do 

Biodiesel. 

 

Fonte: adaptado de Yaakob et al., 2014. 
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Segundo Jakeria, Fazal e Haseeb (2014) a auto-oxidação é o principal mecanismo 

responsável pelo processo de degradação do biodiesel, o mecanismo da auto-oxidação pode 

ser dividido em três etapas e está ilustrado na Figura 11. 

Na primeira etapa denominada de iniciação ocorre a formação do radical livre 

devido à remoção do hidrogênio do carbono alílico ou bialílico na molécula em condições 

favoráveis de calor e temperatura (RIZWANUL FATTAH et al., 2014). Na segunda etapa, 

ocorre a propagação dos radicais que reagem com o oxigênio atmosférico formando os 

peróxidos e hidroperóxidos, que são os produtos primários da oxidação e a formação de outro 

radical, resultando em um processo auto catalítico. Na terceira etapa, ocorre o término da 

reação, com aparecimento dos produtos secundários de oxidação, obtidos por cisão e rearranjo 

dos peróxidos (epóxidos, compostos voláteis e não voláteis) (JAKERIA; FAZAL; HASEEB, 

2014; YAAKOB et al., 2014).  

 

Figura 11 - Mecanismo do Processo de Auto-oxidação do Biodiesel. 

 

Fonte: Adaptado de Saluja, Kumar e Sham (2016)   
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2.4.1 Antioxidantes 

 

Segundo Pullen e Saeed (2012) os antioxidantes são substâncias químicas que tem 

a função de inibir ou retardar a oxidação lipídica de óleos e gorduras. Os mecanismos de ação 

dos antioxidantes têm sido amplamente estudados e são classificados em primários, 

sinergistas, removedores de oxigênio, biológicos, agentes quelantes e antioxidantes mistos 

(YAAKOB et al., 2014).  

Dentre os antioxidantes disponíveis no mercado, os primários são os mais 

utilizados na indústria de alimentos e de biocombustíveis (XIN; IMAHARA; SAKA, 2009). 

O butil-hidroxianisol (BHA), butil-hidroxitolueno (BHT), terc-butil-hidroquinona (TBHQ) e 

galato de propila (PG) são os principais antioxidantes primários (RAMALHO; JORGE, 

2006). A estrutura desses compostos está representada na Figura 12. 

 

Figura 12 - Principais Antioxidantes Primários. 

 

R1: -C(CH3)3;  

R2: -OCH3;  

R3: -COOC3H7 

Fonte: Adaptado de Ramalho e Jorge (2006) 

 

Os antioxidantes primários são compostos por substâncias químicas fenólicas que 

promovem a remoção ou a inativação dos radicais livres formados durante a iniciação ou 

propagação da reação de oxidação do biodiesel, interrompendo a reação em cadeia (DE 

SOUSA et al., 2014). O mecanismo de ação é representado na Figura 13. 
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Figura 13 - Mecanismo dos Antioxidantes Primários. 

R1 R2 +

O

R1 R2

O

+

R1 O

R2

O +

O

R1 O

R2

OH +

O

O O O O

H

H

radical

BHT

radical peroxil

BHT

 

Fonte: Adaptado de Sousa et al., (2014). 

 

A estrutura fenólica destes compostos permite doação de um hidrogênio ao radical 

do éster ou ao radical peróxido, regenerando assim, a molécula do éster ou formando o 

hidroperóxido, respectivamente. Esse processo interrompe o mecanismo de oxidação por 

radicais livres. Os radicais formados, nas estruturas fenólicas dos antioxidantes, são 

estabilizados por ressonância, e por sua vez, esses não apresentam a capacidade de iniciar ou 

propagar as reações oxidativas. 

Uma das técnicas bastante utilizada para prolongar o tempo de armazenamento do 

biodiesel, consequentemente o combate ao processo oxidativo, é a mistura de antioxidantes, 

explorando o sinergismo que pode ocorrer entre eles. O trabalho descrito por Rawat et al., 

(2015) mostra um possível mecanismo de interação do pirogalol (PY) com os antioxidantes 

primários PG, TBHQ e BHA. Nesse processo, o PY é regenerado pelos antioxidantes 

primários, após o processo de protonação do átomo de hidrogênio ao radical livre. Conforme 

é demonstrado na Figura 14. 
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Figura 14 - Possível Mecanismo Sinergético do PY com os Antioxidantes PG, TBHQ e BHA. 

 

Fonte: Adaptado de Rawat et al., (2015) 

 

Borsato et al., (2014) avaliaram os parâmetros cinéticos do biodiesel de soja com 

a mistura de antioxidantes sintéticos (BHA, BHT e TBHQ), utilizando o planejamento 

experimental simplex-centroide. Através dos resultados dos parâmetros cinéticos mostraram 

que a mistura dos antioxidantes e os antioxidantes puros tiveram um período de indução 

maior que a amostra controle. Sendo que o antioxidante BHT foi o que apresentou melhor 

resposta ao combate à oxidação do biodiesel. 

Muitos trabalhos da literatura mostram a utilização de antioxidantes naturais no 

combate à oxidação do biodiesel. Os tocoferóis e os ácidos fenólicos são os antioxidantes 

naturais mais utilizados. Ambos funcionam como sequestradores de radicais livres, agindo 

tanto na etapa de iniciação como na propagação do processo oxidativo. Os produtos 

intermediários formados pela ação destes antioxidantes são relativamente estáveis, devido à 

ressonância do anel aromático apresentada por estas substâncias (RAMALHO; JORGE, 

2006). As estruturas desses compostos são mostradas na Figura 15. 

De Souza et al., (2014), estudaram a atividade antioxidante da curcumina e do β-

caroteno no biodiesel de soja durante um período de armazenamento de 180 dias. As 

atividades antioxidantes foram avaliadas através dos métodos Rancimat e Petro-OXY, os 

resultados mostraram que tanto a curcumina como o β-caroteno aumentaram o período de 

indução do biodiesel, sendo que a curcumina apresentou melhor resultado em relação a β-

caroteno.  
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Figura 15 - Estrutura Química dos Principais Tocoferóis e dos Ácidos Benzóicos. 

 

Fonte: Adaptado de Ramalho e Jorge (2006) 

 

Fernandes et al., (2015) utilizaram o óleo da moringa para produção de biodiesel, 

apresentando um excelente resultado com o tempo de 19 h para o período de indução. As 

folhas da moringa foram utilizadas para o preparo do extrato etanoico e usado como 

antioxidante no biodiesel produzido a partir do óleo de soja, girassol, coza, milho e óleo 

residual. Os resultados para o período de indução desses biodieseis mostraram que o extrato 

etanoico da folha da moringa apresentou resultado melhor que o antioxidante comercial 

TBHQ.  

Buosi et al., (2016) estudaram a ação dos antioxidantes naturais produzidos a 

partir dos extratos etanoico do alecrim, manjericão e orégano e dos antioxidantes sintéticos 

TBHQ, BHA e BHT na estabilidade oxidativa do biodiesel de soja. Os resultados foram 

obtidos com auxílio do equipamento Rancimat que determina o período de indução das 

amostras. Verificaram que tanto os antioxidantes naturais como os sintéticos deixaram o 

biodiesel dentro das especificações das legislações brasileiras e europeia. Sendo que o TBHQ 

foi o que apresentou melhor resultado entre todos, e que os antioxidantes naturais 

apresentaram resultado acima dos antioxidantes BHA e BHT. 

 

O CH3

CH3

CH3CH3CH3

R1

HO

R2

R3

-tocoferol: R1 = R2 = R3 = CH3

-tocoferol: R1 = R3 = CH3; R2 = H

-tocoferol: R1 = H; R2 = R3 = CH3

-tocoferol: R1 = R2 = H; R3 = CH3

R1

R2

R3

R4

OH

O

ácido cinâmico: R1 = R2 = R3 = R4 = H

ácido o-cumário: R1 = OH; R2 = R3 = R4 = H

ácido m-cumário: R1 = R3 = R4 = H; R2 = OH

ácido p-cumário: R1 = R2 = R4 = H; R3 = OH



35 

 

 

2.5 Açafrão-da-Índia 

 

O açafrão-da-índia (Curcuma longa), também conhecido como cúrcuma, gengibre 

dourado, raiz-de-sol, turmérico é uma espécie originária do sudeste asiático, pertencente à 

família das Zingiberaceae. É uma planta de porte pequeno e amplamente cultivada nos países 

asiáticos. Devido ao seu sabor e à sua coloração marcante, tem sido utilizada há tempos como 

alimento na forma de especiaria (SUETH-SANTIAGO et al., 2015). 

A parte utilizada da planta é o rizoma (caule parcialmente ou totalmente 

subterrâneo) que apresenta uma coloração esbranquiçada ou acinzentada na parte externa, e 

uma tonalidade amarela na parte interna (Figura 16). Da sua raiz (turmérico) se faz a extração 

do pó que é bastante utilizado na culinária e no preparo de medicamentos (STANIĆ, 2017).  

 

Figura 16 – Açafrão-da-índia (A) e sua raiz (B). 

(A) (B) 
Fonte: Hosseini e Hosseinzadeh (2018) 

 

O açafrão da índia apresenta uma composição química bastante variada, que pode 

ser dividida entre os compostos voláteis e não voláteis. Os terpenos são os principais 

compostos voláteis, presente no óleo essencial e em diferentes partes do vegetal. Já para a 

fração não volátil temos os curcuminoides como os componentes majoritários. Estando esses 

presentes principalmente nos rizomas das plantas, dentre os curcuminoides destacam-se a 

curcumina ((1E, 6E)-1,7-bis(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-hepta-1,6-dien-3,5-diona), 

desmetoxicurcumina ((1E, 6E)-1-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-7-(4-hidroxi-fenil)-hepta-1-6-

dien-3,5-diona) e bisdesmetoxicurcumina ((1E, 6E)-1,7-bis(4-hidroxi-fenil)-hepta-1,6-dien-

3,5-diona), suas estruturas químicas são apresentadas na Figura 17. Elas apresentam 
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polifenóis interligados por uma cadeia carbônica linear, composta por sete átomos de 

carbonos, com insaturações, nos carbonos 1 e 6, e duas carbonila ligadas aos carbonos 3 e 5. 

A diferença entre essas três estruturas se deve a presença ou não dos grupos metóxi (CH3O-), 

ligados ao anel aromático do grupo fenol (SUETH-SANTIAGO et al., 2015). 

 

Figura 17 – Estrutura de alguns curcuminoides do açafrão da índia 
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Fonte: autor 

 

A curcumina foi isolada pela primeira vez em 1815, por Vogel. E sua estrutura foi 

determina por Milobedzka e Lampe em 1910. Devido as suas propriedades físico-química e 

biológica, a curcumina, chamou a atenção de diferentes grupos de pesquisa, em diferentes 

áreas, no mundo inteiro. A estrutura da curcumina revela a presença de três hidrogênios 

ácidos (Figura 18), sendo o hidrogênio adjacente entre as duas carbonilas os mais ácidos deles 

(pKa = 8,38), que pode ser abstraídos em função do pH do meio. A base conjugada da 

curcumina funciona como antioxidante doador de elétrons, haja vista que o enolato formado 

após a retirada do primeiro próton da curcumina gera uma espécie carregada negativamente. 

Entretanto, nesta faixa de pH a curcumina é facilmente degrada, sugerindo que a expressiva 

capacidade antioxidante da curcumina esteja relacionado com outro tipo de mecanismo 

(STANIC, 2017).  
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Figura 18– Reações de transferência de prótons na curcumina 

 

Fonte: Adaptado de Sueth-Santiago et al., (2015) 

 

A curcumina, devido a sua estrutura química, encontra-se em equilíbrio químico 

dinâmico com seus isômeros ceto-enólico (Figura 19). Esse equilíbrio é afetado pelo pH do 

meio. A forma ceto predomina em soluções aquosas ácidas/neutras, enquanto, em meio 

alcalino o equilíbrio é deslocado para a forma enólica. No intervalo de pH 3-7, a forma ceto 

da curcumina atua como um excelente doador de próton, devido à presença de um átomo de 

carbono central altamente ativo. As ligações C-H deste carbono são muito fracas devido à 

deslocalização dos elétrons não pareados nos oxigênios vizinhos. O equilíbrio ceto-enol-

enolato da porção heptadienona da curcumina determina suas propriedades físico-químicas e 

antioxidantes. 

 

Figura 19 – Equilíbrio tautomérico da curcumina. 

 

 

A curcumina atua como um antioxidante primário, inibindo a carga, na etapa de 

inicialização ou propagação, pela doação de um hidrogênio, dos radicais formados. Esse 

mecanismo pode ser visualizado na Figura 20. 
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Figura 20 – Principais propostas para o mecanismo antioxidante da curcumina, envolvendo a 

doação de hidrogênio radicalar. 

 

Fonte: Adaptado de Sueth-Santiago et al., (2015) 

 

Na pesquisa literária foi encontrado apenas um artigo que utilizava a curcumina 

como antioxidante em biocombustível. Este trabalho foi realizado por Serqueira et al., (2015) 

avaliaram a ação dos curcuminóides na estabilidade oxidativa do biodiesel produzido a partir 

de óleo residual (OGR). Os resultados obtidos, para o período de indução, das amostras, 

foram comparados com os resultados do antioxidante sintético (BHT), obtendo valores 

próximos, indicando uma ação efetiva dos curcuminóides no combate a oxidação do 

biodiesel.  

 

2.6 Planejamento experimental 

 

Em uma reação química existem vários fatores ou variáveis que afetam o 

rendimento e a qualidade do produto final. A determinação das condições ideais muitas vezes 

requer muito tempo do pesquisador, tornando o processo muito dispendioso. O planejamento 

experimental apresenta-se como uma ferramenta eficaz e imprescindível para a resolução 

desse processo, ainda mais quando tem uma grande quantidade de variáveis envolvidas. A 

utilização de cálculos matemáticos e estatísticos, inseridos no planejamento experimental, 

permite determinar a otimização de um processo, a partir da combinação de níveis das 

variáveis independentes que geram respostas que são processadas e avaliadas (KOSTIĆ et al., 

2016). 

A realização de um planejamento experimental requer um conhecimento prévio 

do processo ao qual se deseja trabalhar, a identificação das possíveis variáveis (fatores) que 

podem afetar a resposta de interesse, deve ser o primeiro passo. O segundo passo é determinar 

qual a melhor metodologia experimental, levando em consideração o tempo e o custo, para 

avaliar as respostas da variável ou variáveis dependentes. E por último escolher qual 
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planejamento experimental que será utilizado, haja vista, o leque de possibilidades. Dentre os 

planejamentos mais utilizados temos o planejamento fatorial completo, fracionário, com 

ponto central e composto central (MAIA et al., 2011; THANH et al., 2014).  

Verifica-se a crescente utilização do planejamento experimental nos trabalhos 

publicados nas diferentes áreas do conhecimento. Esse fato deve-se, principalmente, pelo 

avanço da tecnologia. Atualmente existem no mercado inúmeros softwares que realizam os 

cálculos dos planejamentos, tais como Statistica, Unscrambler, Statgraphics, Design Expert, 

Modde, Minitab, dentre outros (TEÓFILO e FERREIRA, 2006). 

No trabalho descrito por Kılıç et al., (2013) foi avaliado a otimização da produção 

de biodiesel de mamona, usando o planejamento experimental de composto central completo 

(CCD). A metodologia utilizada na síntese do biodiesel foi a reação de transesterificação por 

rota metílica em meio básico (KOH), as variáveis temperatura (25–65 °C), concentração do 

catalisador (0,5–1,5 %) e razão molar álcool:óleo (5:1–7:1) foram avaliadas em função do teor 

de ésteres produzido. A análise de superfície resposta mostrou que todas as variáveis 

apresentaram efeito significativo e que a razão molar foi a que apresentou o maior efeito. A 

partir do modelo matemático foram determinadas as condições ideais das variáveis 

temperatura (65 °C), concentração do catalisador (1,5%) e razão molar álcool:óleo (7:1) para 

a obtenção da conversão máxima de ésteres metílicos que ficaram com valores próximo de 

99,81%. 

Hong, Parck e Lee (2013) também estudaram a otimização do biodiesel produzido 

a partir dos resíduos do peixe, as variáveis temperatura, tempo reacional, razão molar e 

concentração do catalisador foram avaliadas. As condições reacionais ideais determinadas na 

produção do biodiesel foram temperatura 55 °C, tempo de 120 min, razão molar álcool:óleo 

de 12:1 e catalisador alcalino de 2%. 

De acordo com García-Moreno et al., (2014) fizeram o estudo de otimização da 

síntese de biodiesel produzido a partir do óleo do resíduo de peixe. As variáveis temperatura 

(40 - 60 °C), razão molar metanol:óleo (3:1 - 9:1) e tempo de reação (30 - 90 min) foram 

avaliadas utilizando o software Statgraphics. Conversões acima de 93% foram obtidas quando 

as variáveis estudadas foram fixadas com temperatura de 60 °C, razão molar álcool:óleo de 

9:1 e tempo reacional de 90 min.  

Liu et al., (2014) estudaram a esterificação do ácido graxo livre para a produção 

de biodiesel, utilizando um catalisador heterogêneo (PA/NaY). A otimização das condições 

ideais da síntese do biodiesel, foi realizada usando o planejamento experimental. Os 

resultados mostraram que para se obter a conversão máxima (79,51 ± 0,68%), as condições 
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foram ajustadas para uma temperatura de 105 °C, tempo de reação de 7 h e razão molar 

álcool:óleo de 7:1. Eles também determinaram a energia de ativação (59,74 kJ/mol) e a ordem 

da reação (n = 2).  

No trabalho descrito por De Almeida et al., (2015) que estudaram as propriedades 

físico-químicas do biodiesel produzido a partir da mistura dos biodieseis obtido do óleo dos 

resíduos do peixe, óleo de palma e óleo residual de cozinha. Utilizando a metodologia 

superfície resposta, verificaram que a viscosidade (4,3 mm
2
/s) e o ponto de congelamento (2,5 

°C) foram minimizadas quando se utilizou o óleo de resíduo de peixe puro, enquanto que o 

período de indução foi maximizado (22 h), quando se utilizou somente o óleo de palma. Eles 

mostraram que as utilizações dos óleos individuais apresentam propriedades físico-químicas 

mais vantajosas do que quando misturados. 

Dharma et al., (2016) estudaram a otimização dos parâmetros de produção do 

biodiesel (temperatura, tempo de reação, relação metanol/óleo, agitação, concentração do 

catalisador (NaOH)) produzido a partir da mistura (1:1) do óleo de Jatropha e Ceiba, 

utilizando a metodologia de superfície resposta baseado no planejamento experimental Box-

Behnken. Os parâmetros reacionais determinados para maximizar o rendimento do biodiesel 

foram temperatura a 60 °C, tempo de 2 h, 30% de metanol em relação a massa do óleo, 

agitação de 1300 rpm e concentração de catalisador de 0,5% em relação a massa do óleo. Os 

parâmetros físico-químicos analisados do biodiesel ficaram dentro do estabelecido pelas 

normas ASTM D6751 e EN 14214. 

Ezekannagha, Ude e Onukwuli (2017) utilizaram o planejamento experimental de 

composto central (CCD) e a metodologia de superfície resposta para delinear os efeitos em 

cinco níveis e quatro fatores, sobre o rendimento do biodiesel produzido, a partir da banha de 

porco O modelo estatístico, desenvolvido a partir dos resultados, previu que o maior 

rendimento de biodiesel seria de 96,2% nas seguintes condições temperatura de reação de 65 

°C, quantidade de catalisador de 1,25% em relação a massa do óleo, tempo reacional de 40 

min, razão molar metanol:óleo de 6:1, com uma rotação de 250 rpm. Eles concluíram que a 

matéria-prima de baixo custo é uma excelente fonte alternativa para a produção de biodiesel. 
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3 CAPÍTULO 2 - EXTRAÇÃO DO ÓLEO E PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Produzir biodiesel a partir de óleo proveniente das vísceras da Tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus). 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Avaliar as propriedades físico-químicas do óleo extraído das vísceras da Tilápia 

do Nilo (Oreochromis niloticus); 

Determinar a composição química dos ácidos graxos presente no óleo das vísceras 

do peixe; 

Estudar quais as variáveis que afetam a reação de transesterificação e otimizar o 

processo de produção do biodiesel; 

Desenvolver um modelo matemático preditivo para determinar o teor de ésteres 

metílicos a partir das variáveis: temperatura, tempo reacional e razão molar; 

Determinar as propriedades físico-químicas do biodiesel de acordo com a Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) n° 30, de 26.06.2016 – DOU 

24.06.2016 – RET. DOU de 13.01.2017. 
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3.3 METODOLOGIA 

 

3.3.1 Reagentes 

 

Os reagentes utilizados neste trabalho foram: metanol (Sigma-Aldrich, ≥ 99%), 

hidróxido de potássio (Vetec, 85%), sulfato de sódio anidro (Sigma-Aldrich, ≥ 99%), acetona 

(Vetec, 99,5%), etanol (Vetec, 99%), heptadecanoato de metila (Sigma-Aldrich, 99%), 

hidróxido de sódio (Vetec, 99,9%), ácido acético (Vetec, 99,7%), tiossulfato de sódio (Vetec, 

98%), iodeto de sódio (Sigma-Aldrich, 99,5%), tetracloreto de carbono (Aldrich, 98%), 

solução de Wijs (Sigma-Aldrich) e amido (Sigma-Aldrich). 

 

3.3.2 Extração do óleo das vísceras de peixe 

 

O óleo das vísceras da Tilápia do Nilo foi extraído pelo processo de cocção de 

acordo com o trabalho descrito por Iastiaque Martins et al., (2015). 1000g de vísceras foram 

transferidas para um béquer (2 L) e submetidas a aquecimento (60 - 80 °C) e agitação (900 

rpm) durante 45 min. As partículas sólidas foram removidas do óleo bruto utilizando uma 

peneira (8  mm – 25 mm). O óleo bruto foi transferido para um funil de decantação (2 L) e 

ficou durante 24 h, os particulados sólidos que não foram retidos pela peneira decantaram no 

fundo do funil e foram removidos. Realizou-se o processo de degomagem do óleo 

adicionando 200 mL de água (80 - 90 °C) para remoção dos fosfatídeos, proteínas e 

substâncias coloidais. Mediu-se o índice de acidez do óleo (5,16 mgKOH/g) e em seguida fez-

se a neutralização utilizando-se uma solução de KOH 1,0 mol.L
-1

. O excesso de base foi 

removido adicionando água destilada (10% em relação à massa do óleo), seguida pelo 

processo de decantação, até a total separação da fase aquosa, que em seguida é removida do 

processo. O óleo foi submetido ao aquecimento à temperatura de 110 °C durante 30 min sob 

agitação magnética (900 rpm). Em seguida adicionou-se sulfato de sódio anidro (300 g) e 

filtrou-se o óleo sob vácuo. O fluxograma do processo de extração e obtenção do óleo das 

vísceras de peixe é mostrado na Figura 21. O óleo obtido foi armazenado em um frasco 

âmbar, identificado e armazenado na geladeira (5 °C) a fim de minimizar os processos 

oxidativos. 
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Figura 21 - Fluxograma do Processo de Extração do Óleo de Peixe a partir das Vísceras da 

Tilápia do Nilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

3.3.3 Produção do biodiesel 

 

Para a realização do estudo da otimização de transesterificação do biodiesel todas 

as reações foram realizadas em um balão de fundo redondo (100 mL) de duas bocas, onde 

foram acoplados um termômetro e um condensador. A massa do óleo de peixe foi fixada em 

10 g e a massa do catalisador (KOH) em 0,1 g, correspondendo a 1% da massa do óleo. Todas 

as reações de transesterificações foram realizadas de acordo com o procedimento a seguir. 

Inicialmente o óleo das vísceras foi pesado separadamente no balão reacional (100 mL), 

sendo colocado em um banho térmico de glicerina, sob agitação magnética (900 rpm), 

enquanto o catalisador foi pesado em outro balão (100 mL) e dissolvido completamente em 

álcool metílico produzindo a solução metanoica. Após o óleo atingir a temperatura desejada à 

solução metanoica foi então adicionada e o tempo de reação contabilizado. Após o término da 

reação, a amostra foi transferida para um funil de decantação até a separação da glicerina dos 

ésteres metílicos, a glicerina foi removida e os ésteres lavados com 1 g de água (80 – 90 °C) 

(MENEGAZZO et al., 2015). As variáveis temperatura, tempo reacional e razão molar 

(álcool:óleo) foram determinados pelo planejamento experimental utilizando o software 

Statistica 7.0 (EZEKANNAGHA; UDE; ONUKWULI, 2017).  

 

3.3.4 Planejamento experimental e análise estatística 

 

O planejamento experimental de composto central (CCD) foi utilizado para 

determinar a influência das variáveis temperatura, tempo e razão molar (óleo:álcool) na 

conversão dos ésteres metílicos, viscosidade, densidade e poder calorífico do biodiesel 

Lavagem 

 

Óleo 
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(KOSTIĆ et al., 2016). Os níveis codificados das variáveis independentes estão descritos na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Níveis Codificados das Variáveis Independentes do Planejamento Experimental 

Variáveis Símbolos 
 Níveis 

 -1,67 -1 0 +1 +1,67 

Temperatura (°C) XT  33,2 40 50 60 66,7 

Tempo Reacional (min) Xt  19,9 30 45 60 70 

Razão Molar (Álcool:óleo)  XR  1,9:1 3:1 4,5:1 6:1 7:1 

Fonte: Autor 

 

O planejamento CCD apresentou cinco níveis, três fatores e três pontos centrais 

gerando 17 corridas experimentais, cujas condições operacionais estão descritas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Matriz do Planejamento com os Valores Codificados das Variáveis Independentes 

(continua). 

Ensaios 
Codificação 

Temperatura (°C) Tempo (h) Razão molar 
XT Xt XR 

1 -1 -1 -1 40 30 3:1 

2 -1 1 1 40 60 6:1 

3 1 -1 1 60 30 6:1 

4 1 1 -1 60 60 3:1 

5 0 0 0 50 45 4,5:1 

6 -1 -1 1 40 30 6:1 

7 -1 1 -1 40 60 3:1 

8 1 -1 -1 60 30 3:1 

9 1 1 1 60 60 6:1 

10 0 0 0 50 45 4,5:1 

11 -1,67 0 0 33,2 45 4,5:1 

12 1,67 0 0 66,7 45 4,5:1 

13 0 -1,67 0 50 19,9 4,5:1 

14 0 1,67 0 50 70,1 4,5:1 

15 0 0 -1,67 50 45 2:1 
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Tabela 5 - Matriz do Planejamento com os Valores Codificados das Variáveis 

Independentes (conclusão). 

 

16 0 0 1,67 50 45 7:1 

17 0 0 0 50 45 4,5:1 

Fonte: Autor 

 

Os dados experimentais obtidos foram analisados pelo processo de regressão de 

superfície de resposta utilizando a seguinte equação polinomial de segunda ordem (Equação 

1). 

 

    °  ∑  

 

   

 ∑   

 

   

  
  ∑ ∑    

 

     

                                                                             

 

Onde y são as respostas (teor de ésteres, viscosidade, densidade e poder calorífico 

superior); xi e xj são as variáveis codificadas independentes, βo, βi, βii e βij são as constantes 

dos coeficientes de interceptação, linear, quadrático e de interação, respectivamente e ε o erro 

experimental atribuído a y. Foi utilizada a análise da variância (ANOVA) com nível de 

confiança de 95% para examinar a significância estatística do modelo polinomial ajustado 

(KOSTIĆ et al., 2016). 

 

3.3.5 Análises físico-químicas 

 

3.3.5.1 Índice de acidez 

 

As análises de índice de acidez foram realizadas de acordo com o manual de 

métodos físico-químicos para análises de alimentos do Instituto Adolfo Lutz (AOCS Ca 5a – 

40). Pesou-se 2 g da amostra em um frasco de Erlenmeyer de 125 mL. Adicionou-se 25 mL 

de solução éter-álcool (2:1) neutra e depois duas gotas do indicador fenolftaleína. E fez a 

titulação com a solução de hidróxido de sódio 0,1 M até o aparecimento da coloração rósea. 

Esse procedimento foi realizado em triplicata e os valores para o índice de acidez foram 

calculados de acordo com a Equação 2 (MARTINS et al., 2015). 
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Onde: 

IA = índice de acidez expresso em mg de KOH / g da amostra; 

v = mL de solução de hidróxido de sódio gasto na titulação; 

f = fator da solução de hidróxido de sódio; 

P = massa do óleo em gramas. 

 

3.3.5.2 Índice de peróxido 

 

As análises do índice de peróxidos para os óleos foram realizadas de acordo com 

o manual de métodos físico-químicos para análises de alimentos do Instituto Adolfo Lutz 

(AOCS Cd 8 – 53). Pesou-se 5 g do óleo em um frasco de Erlenmeyer de 250 mL e 

adicionou-se 30 mL da solução ácido acético-clorofórmio 3:2 e agitou-se até a completa 

dissolução da amostra. Foi adicionado 0,5 mL de solução saturada de KI e deixou-se a 

amostra em repouso ao abrigo da luz por 1 min. Acrescentou-se em seguida 30 mL de água 

destilada e solução de amido indicadora. Em seguida, titulou-se usando a solução de 

tiossulfato de sódio 0,1 N até o desaparecimento total da cor azul. Foi realizado o mesmo 

procedimento para o branco. As análises foram realizadas em triplicata. Os resultados foram 

calculados de acordo com a Equação 3 (EZEKANNAGHA; UDE; ONUKWULI, 2017). 

 

  
   

     
 

              

 
                                                                                                    

 

Onde:  

IP = índice de peróxido expresso mEq por 1000 g da amostra; 

A = mL da solução de tiossulfato de sódio 0,1 N gasto na titulação da amostra; 

B = mL da solução de tiossulfato de sódio 0,1 N gasto na titulação do branco; 

N = normalidade da solução de tiossulfato de sódio; 

f = fator da solução de tiossulfato de sódio; 

P = massa da amostra em gramas. 
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3.3.5.3 Índice de iodo 

 

As análises do índice de iodo foram realizadas de acordo com a norma EN 14111. 

Pesou aproximadamente 0,25 g do óleo em um Erlenmeyer de 500 mL com tampa e 

adicionou-se 10 mL de tetracloreto de carbono. Foi transferido com auxílio de uma pipeta 

volumétrica 25 mL de solução de Wijs no Erlenmeyer que continha a amostra. O Erlenmeyer 

foi tampado e agitado cuidadosamente com movimento de rotação até a completa 

homogeneização. Deixou-se a amostra em repouso ao abrigo da luz e a temperatura ambiente, 

por 30 minutos. Em seguida adicionou-se 10 mL da solução de iodeto de potássio a 15% e 

100 mL de água recentemente fervida e fria. Titulou-se com solução tiossulfato de sódio 0,1 

M até o aparecimento de uma fraca coloração amarela. Em seguida foi adicionado 2 mL de 

solução indicadora de amido 1% e continuou a titulação até o completo desaparecimento da 

cor azul. As análises do branco foram determinadas pelo mesmo procedimento descrito 

acima. As análises foram realizadas em triplicata. Os resultados foram calculados de acordo 

com a Equação 4 (BART; GUCCIARDI; CAVALLARO, 2013). 

 

  (
   

    
)  

               

 
                                                                                               

 

Onde: 

II = índice de iodo expresso em g de I2 por 100 g da amostra; 

M = concentração da solução de Na2S2O3; 

VB = volume gasto em mL da solução de Na2S2O3 na titulação do branco; 

VA = volume gasto em mL da solução de Na2S2O3 na titulação da amostra; 

P = massa da amostra em gramas. 

 

3.3.5.4 Índice de refração 

 

As análises do índice de refração para os óleos foram realizadas de acordo com o 

manual de métodos físico-químicos para análises de alimentos do Instituto Adolfo Lutz 

(AOCS Cc 7 – 25). Para a leitura das amostras foi utilizado um refratômetro de Abbé de 

acordo com o procedimento a seguir. Foram colocadas três gotas da amostra no prisma 

inferior. Fechou os prismas e travou firmemente. Então, deixou por 2 min até que a amostra 

atingiu a temperatura do aparelho. Ajustou o instrumento e a luz para obter a leitura mais 
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distinta possível e, então, determinou o índice de refração. A leitura na escala deu diretamente 

o índice de refração absoluto a 40 °C. Foram realizadas três leituras e calculou a média. Os 

prismas foram limpos entre as leituras com algodão umedecido com hexano. O cálculo para 

correção da temperatura foi feito de acordo com a Equação 5. 

 

       (    )                                                                                                                                 

 

Onde: 

R = leitura à temperatura T (°C) 

R’= leitura à temperatura T’ (°C) 

T = temperatura padrão (°C) 

T’ = temperatura na qual a leitura de R’ foi feita (°C) 

K = 0,0003885 para óleos 

 

3.3.5.5 Viscosidade cinemática a 40 °C 

 

Esta análise foi realizada de acordo com a norma ABNT NBR 10441. Para a 

realização deste procedimento, utilizou-se um tubo viscosimétrico capilar Cannon Fenske que 

segue o princípio de Ostwald e um viscosímetro da marca TAMPSON ZOETERMEER- 

HOLLAND® modelo TV 2000/AKV (Figura 22). Cerca de 8 mL da amostra foi colocada no 

capilar e imersa no banho termostático (40 °C). A amostra foi mantida em repouso por 20 min 

para garantir o equilíbrio térmico com o banho. Em seguida foi programada três corridas para 

a realização das medidas da viscosidade cinemática das amostras (LIN; CHEN, 2017). 

 

Figura 22 - Viscosímetro da Marca TAMPSON ZOETERMEER- HOLLAND® Modelo TV 

2000/AKV. 

 

Fonte: Autor 
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3.3.5.6 Massa específica 

 

A análise da massa específica foi realizada a uma temperatura de 20 °C, de acordo 

com a resolução ANP 45/2014, pela norma da ABNT NBR 14065. Para a realização deste 

procedimento, utilizou-se um densímetro digital da marca ANTON PAAR modelo DMA 

4500 (Figura 23). Foram realizados três ensaios e tirado a média dos valores para determinar a 

massa específica. 

 

Figura 23 - Densímetro Digital Marca ANTON PAAR® Modelo DMA 4500 

 

Fonte: Autor. 

 

3.3.5.7 Teor de água por Karl Fischer 

 

Esta análise foi realizada de acordo com a norma da ASTM D6304-07. Para a 

realização deste procedimento, utilizou-se o aparelho KF Coulometer modelo 831 da 

METROHM® (Figura 24). Os ensaios foram realizados em triplicata e o valor foi 

determinado pela média dos resultados. 
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Figura 24 - Equipamento KF Coulometer Modelo 831 da METROHM
®
. 

 

Fonte: Autor. 

 

3.3.5.8 Estabilidade oxidativa 

 

A estabilidade oxidativa das amostras foi realizada de acordo com a norma EN 

14112. Para a realização desse procedimento, utilizou-se o aparelho Biodiesel Rancimat da 

METROHM® (Figura 25). Pesou-se aproximadamente 3 g da amostra em um tubo de ensaio 

que foi acoplado em um sistema de aquecimento a temperatura de 110 °C e submetido a um 

fluxo de ar com vazão de 10 L.h
-1

. Os gases formados no processo de degradação são 

arrastados para um recipiente contendo água destilada e um condutivimetro que acompanha a 

variação da condutividade ao longo do tempo determinando o período de indução das 

amostras (FEYZI; SHAHBAZI, 2017). 

 

Figura 25 - Biodiesel Rancimat da METROHM
®
. 

 

Fonte: Autor  
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3.3.5.9 Ponto de fulgor 

 

O ponto de fulgor foi determinado em um equipamento automático PENSKY-

MARTENS (VASO FECHADO) (Figura 26) de acordo com a norma ABNT NBR 7974. O 

ensaio consiste em adicionar aproximadamente 80 mL da amostra no recipiente, onde o 

mesmo é colocado em um sistema composto por um termômetro, chama e sensor para 

detectar a combustão do material volátil. 

 

Figura 26 - Ponto de Fulgor Automático PENSKY-MARTENS (VASO FECHADO). 

 

Fonte: Autor 

 

3.3.5.10 Poder calorífico superior 

 

Os valores do poder calorífico superior das amostras foram realizados em uma 

bomba calorimétrica IKA-C200 (Figura 27). Foi pesado aproximadamente 0,5 g de biodiesel 

e em seguida a amostra foi colocada em um sistema fechado e foi pressurizada com oxigênio 

até uma pressão de 30 bar a temperatura ambiente. Após o teste o sistema foi avaliado e 

verificado se houve a completa combustão da amostra (MARTINS et al., 2015).  
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Figura 27 - Bomba Calorimétrica IKA-C200. 

 

Fonte: Autor 

 

3.3.6 Determinação dos ésteres metílicos do óleo das vísceras da Tilápia do Nilo 

 

O preparo da amostra do óleo de peixe para a determinação dos seus ésteres 

metílicos (FAME) foi realizado de acordo com o seguinte procedimento (ZENEBON, 

PASCUET e TIGLEA.; 2008). Pesou-se 30 mg da amostra do óleo das vísceras de peixe em 

um tubo de centrífuga de 30 mL com tampa. Adicionou-se 3 mL de n-hexano para a 

solubilização da amostra e adicionou 4 mL da solução de NaOH (0,5 M). Fechou-se o tubo e 

aqueceu-se em banho de água a temperatura entre 65 – 70 °C por 3 min. O tubo de ensaio foi 

resfriado em água corrente. Em seguida foi adicionado 5 mL de uma solução esterificante 

produzida previamente por 10 g de NH4Cl dissolvido em 300 mL de metanol e 15 mL de 

H2SO4. O tubo foi agitado por 30 segundos em agitador vortex. Logo após adicionou-se 4 mL 

de solução saturada de NaCl e adicionou-se 3 mL de n-hexano. Agitou-se novamente o tubo e 

esperou-se as fases separarem utilizando a fase superior para analisar em cromatografia de 

fase gasosa com detector de ionização de chama (FID) (SANTOS; VIEIRA; VALENTINI, 

2013).  

As análises foram realizadas em equipamento Shimadzu modelo 17ª, com coluna 

capilar Supelco 5% de fenil e 95% de dimetilpolisiloxano com 30 metros de comprimento, 

0,25  mm de diâmetro interno e 0,25 µm de espessura de filme da fase estacionária. O gás de 

arraste utilizado foi o nitrogênio. As condições operacionais foram: temperatura inicial da 

coluna 150 °C, temperatura do detector de 280 °C, programação de temperatura da coluna: de 
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15 °C/min. até 240 °C e mantida por 2 min e em seguida 20 °C/min. até 260 °C mantida por 

21  min. Os outros parâmetros cromatográficos foram operados da seguinte forma: Modo split 

1:30, pressão de 206 atm, fluxo do gás de 1,5 mL/min, velocidade linear de 32,6 mL/min e 

fluxo total de 55 mL/min. 

Os compostos foram identificados por comparação do tempo de retenção das 

amostras com o tempo de retenção dos padrões cromatográficos dos ácidos graxos. A 

quantificação foi feita pela conversão das áreas dos picos em concentrações das curvas de 

calibrações dos padrões. 

 

3.3.7 Conversão dos ésteres metílicos 

 

A conversão dos ésteres metílicos foi realizada de acordo com a norma da EN 

14103. Pesou-se aproximadamente 250 mg de biodiesel em um vial de 10 mL e adicionou-se 

5  mL da solução de heptadecanoato de metila (10 mg/mL). Retirou-se 1 µL da amostra 

usando uma micro-seringa (10 µL) e injetou-se no cromatógrafo a gás (VARIAN-CG 450) 

com detector de ionização de chama, coluna (CP-9080) – 5% fenil e 95% polidimetilsiloxano 

com dimensões de 30 m de comprimento x 0,25 mm de diâmetro interno x 0,25 µm de 

espessura do filme. A temperatura do injetor e do detector foi mantida em 250 °C. A 

temperatura do forno foi programada com temperatura inicial de 150 °C por 3 min, a seguir, 

aquecida a razão de 10 °C/min até 240 °C e mantida por 12 min. A vazão do gás de arraste, 

N2, foi de 44 mL/min. Os dados foram tratados pelo software Varian GalaxieTM. Para 

calcular a determinação da conversão dos ésteres metílicos (FAME) utilizou a equação 6. 

 

  (
 ∑      

   
)  (

         

 
)                                                                                               

 

Onde C é o teor de ésteres metílicos (%); ƩA soma da área de todo os picos; AEI 

área do padrão interno (heptadecanoato de metila); CEI concentração (mg/mL) do padrão 

interno; VEI volume (mL) da solução do padrão interno; e m massa (mg) da amostra de 

biodiesel. 
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3.4 Resultados e discussão 

 

3.4.1 Análises do óleo das vísceras de peixe 

 

As caracterizações físico-químicas do óleo das vísceras da Tilápia do Nilo foram 

determinadas e comparadas com os seguintes trabalhos: Menegazzo, Pentenucie e Fonseca 

(2014) que avaliaram o processo de refino do óleo dos resíduos do processamento da Tilápia 

do Nilo e do Surubim hibrido; Santos et al., (2015) que avaliaram o óleo obtido a partir dos 

resíduos da Tilápia do Nilo para aplicação como biocombustíveis; e Fadhil, Al-Tikrity e 

Albadree (2015) que avaliaram a influência de co-solventes na reação de transesterificação de 

óleos dos resíduos da Cyprinus carpio. Todos os resultados estão descritos na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Caracterizações Físico-químicas do Óleo das Vísceras da Tilápia do Nilo. 

Analises Unidade Metodologia 
Resultados 

FO FO
a
 FO

b
 FO

c
 

*IA mgKOH/g AOCS Ca 5a – 40 1,07 ± 0,01 0,34 ± 0,00 0,05 ± 0,00 0,70 

*IP mgKOH/g AOCS Cd 8 – 53 13,94 ± 0,02 1,89 ± 0,03 5,60 ± 0,00 - 

*II gI2/100g EN 14111 79,13 ± 0,40 84,42 ± 0,28 82,42 ± 0,01 86,36 

*IR - AOCS Cc 7 – 25 1,46 ± 0,01 - 1,46 ± 0,00 1,46 

*VC mm
2
/s NBR 10441 36,30 ± 0,01 - - 23,20 

*ME kg/m
3
 NBR 14065 915,63± 0,01 916 ± 0,00 920 ± 0,00 919 

*TA mg/kg ASTM D6304-07 72,50 ± 0,08 - - - 

*EO h EN 14112 0,72 ± 0,03 - - - 

*: IA: índice de acidez; IP: índice de peróxido; II: índice de iodo; IR: índice de refração; VC: viscosidade 

cinemática 40 °C; ME: massa específica; TA:teor de água; EO: estabilidade oxidativa; FO: óleo dos resíduos de 

peixe. 

a
Santos et al., (2015). 

b
Menegazzo, Pentenucie e Fonseca (2014). 

c
Fadhil, Al-Tikrity e Albadree (2015). 

 

O índice de acidez é um dos parâmetros utilizado na avaliação do estado de 

conservação dos óleos e gorduras. O processo de decomposição dos triglicerídeos é acelerado 

pela presença de luz e calor o que resulta quase sempre na formação de ácidos graxos livres 

(JAKERIA, FAZAL e HASSEB, 2014). Comparando os resultados do IA dos óleos 
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proveniente dos resíduos de peixe, foi observado que o óleo das vísceras de peixe produzido 

no presente trabalho foi o que apresentou o maior valor. Esse resultado pode estar relacionado 

a diversos fatores, tais como, tempo de armazenamento, processo de extração, espécie de 

peixe, resíduos utilizados, entre outros (FADHIL e AHMED, 2016). Segundo Iastiaque 

Martins et al., (2015) altos valores do índice de acidez diminuem o teor de ésteres metílicos 

na reação de transesterificação, formando reações paralelas, como a reação de saponificação. 

O índice de peróxido (IP) é uma análise usada para avaliar o grau de degradação oxidativa 

dos óleos. Uma vez que esta análise contabiliza os peróxidos, produtos formados inicialmente 

na oxidação dos óleos e gorduras. Logo, quanto maior o valor do IP mais avançado estará a 

degradação dos triglicerídeos (YAAKOB et al., 2014). O valor calculado para óleo das 

vísceras da Tilápia foi de 13,94 mgKOH/g sendo o maior quando comparados com os valores 

da literatura (SANTOS et al., 2015; MENEGAZZO, PENTENUCIE E FONSECA, 2014). 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) o valor máximo permitido 

para consumo humano é de 10 mgKOH/g. Os resultados de IA e IP mostram que o óleo 

utilizado neste trabalho está em um estágio de degradação bem avançado. 

Índice de Iodo (II) determina indiretamente a quantidade de insaturações presentes 

nos óleos e gordura animal. Os ácidos graxos que apresentam insaturações em sua cadeia 

carbônica são mais suscetíveis a sofrerem processo de degradação em condições favoráveis. 

Logo, óleos que apresentam elevados valores de índice de iodo sofrem oxidação mais 

facilmente (YAAKOB et al., 2014). Avaliando os resultados da Tabela 6 observou-se que os 

valores para o índice de iodo dos óleos provenientes dos resíduos de peixe encontram-se na 

faixa 79 – 86 gI2/100g. Esses valores quando comparado com os da literatura para óleos 

vegetais, tais como o de canola (188 – 193 g.I2/100g), soja (120 – 143 gI2/100g) e girassol 

(110 – 143 gI2/100g) estão bem abaixo (KNOTHE, 2002), podendo ser explicado pela 

diferença da composição química entre seus ácidos graxos. 

O índice de refração (IR) está relacionado com o grau de insaturações sendo 

característico para cada tipo de óleo, dentro de certo limite. Seus valores podem ser afetados 

por alguns fatores, tais como: teor de ácidos graxos livres, oxidação e tratamento térmico 

(SANTOS, VIEIRA e VALENTINI, 2013). Os valores determinados para o índice de refração 

das amostras foram todas iguais não havendo diferença significativa entre eles. 

A alta viscosidade cinemática (VC) dos óleos é um dos motivos da sua não 

utilização diretamente nos motores veiculares, pois a combustão não seria eficiente 

prejudicando o desempenho e gerando inúmeros problemas ao motor (MYTHILI et. al., 

2014). O resultado obtido para o óleo foi de 36,30 mm
2
/s

2
, enquanto que o valor de 
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viscosidade para o óleo produzido a partir da Cyprinus carpio (FADHIL, AL-TIKRITY e 

ALBADREE, 2015) foi de 23,20 mm
2
/s

2
. Como os óleos foram produzidos de resíduos de 

espécies de peixes diferentes, apresentaram diferença em sua composição química, 

justificando assim, os valores de viscosidade. 

Os elevados valores da massa específica (ME) dos óleos comprometem a sua 

utilização diretamente nos motores veiculares, pois a bomba injetora e os injetores são 

construídas para dosar volumes pré-determinados de um combustível. Amostra com valores 

de densidade diferentes da estabelecida pelos fabricantes acarreta em quantidade diferente de 

massa injetada no motor e, consequentemente, afeta o seu desempenho (MYTHILI et. al., 

2014). Dentre os óleos que foram comparados na Tabela 6 o óleo produzido das vísceras da 

Tilápia do Nilo foi o que apresentou menor valor (915,63 kg/m
3
) e o óleo que apresentou 

maior valor foi o produzido a partir dos resíduos da indústria pesqueira de Tilápia e Surubim 

(MENEGAZZO, PENTENUCIE e FONSECA, 2014) com valor de 920 Kg/m
3
. 

O teor de água é um parâmetro importante e pode estar relacionado com a 

degradação do óleo, um alto valor favorece o desenvolvimento de microrganismos e o 

processo de degradação oxidativa (MYTHILI et. al., 2014). Após o processo de refino do óleo 

das vísceras da Tilápia do Nilo verificou-se o valor do teor de água baixo (72,50 mg/Kg) 

confirmando a eficiência do processo de desumidificação. 

A estabilidade oxidativa (EO), parâmetro global para avaliação de qualidade de 

óleos e gorduras, não depende apenas da composição química, mas reflete também a 

qualidade da matéria-prima, as condições a que foi submetido o produto durante o 

processamento, condições de estocagem, presença de fosfolipídios e antioxidantes naturais, 

entre outros (MACHADO et al., 2013). O valor para a estabilidade oxidativa do óleo 

produzido das vísceras da Tilápia do Nilo foi de 0,72 h. Esse baixo valor corrobora com o 

resultado de IP mostrando a baixa estabilidade oxidativa do óleo. 

Os ácidos graxos do óleo de peixe (FOME) provenientes dos resíduos das 

indústrias pesqueira foram determinados e os resultados estão expostos na Tabela 7. Os ácidos 

graxos das vísceras da Tilápia apresentaram a seguinte composição química: ácido mirístico 

C14:0 (3,11%), ácido palmítico C16:0 (25,53%), ácido palmitoleico C16:1 (6,14%), ácido 

esteárico C18:0 (6,17%), ácido oléico C18:1 (39,01%), ácido linoléico C18:2 (15,61%), ácido 

linolênico C18:3 (2,38) e ácido gadoléico C20:1 (2,03%). Observou-se uma maior 

composição de ácidos graxos insaturados (65,17%) e uma menor quantidade de ácidos graxos 

saturados (34,81%). Os ácidos graxos insaturados apresentam uma maior facilidade de sofrer 

oxidação em comparação com os ácidos graxos saturados, pois as ligações duplas são mais 
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reativas que as ligações simples, devido a presença das ligações pi (π) (RIZWANUL et al., 

2014). Os ácidos graxos do óleo das vísceras de peixe também foram avaliados com outros 

trabalhos da literatura. No trabalho descrito por Fadhil, Al-Tikrity e Albadree (2015) 

observou-se uma diferença do perfil dos ácidos graxos. Estes resultados podem estar 

relacionados pelo fato dos peixes serem de espécies diferentes. No trabalho realizado por 

Menegazzo, Pentenucie e Fonseca (2014) observou-se que os resultados foram similares, 

tendo como o ácido graxo majoritário o ácido oleico (C18:1) seguido pelo ácido graxo 

palmítico (C16:0). 

 

Tabela 7 – Ésteres Metílicos do Óleo dos Resíduos da Indústria Pesqueira. 

Ácidos graxos  FOME FOME
a
 FOME

b
 FOME

c
 

Ácido mirístico (C 14:0) 3,11 0,67 2,69 1,27 

Ácido palmítico (C 16:0)  25,53 18,55 21,60 20,39 

Ácido palmitoleico (C 16:1) 6,14 4,69 7,54 4,03 

Ácido esteárico (C 18:0) 6,17 6,80 7,01 6,54 

Ácido oleico (C 18:1) 39,01 56,48 30,49 28,04 

Ácido linoleico (C 18:2) 15,61 8,67 14,73 18,84 

Ácido linolênico (C 18:3) 2,38 0,57 2,02  1,38 

Ácido behênico C 20:0  - 0,08 0,29 0,27 

Ácido gadoleico (C 20:1) 2,03 1,94 2,59 1,15 

Ácido eicosadienoico C 20:2 - 0,39 0,67 0,50 

Ácido eneicosanoico C 21:0 - 0,30 1,02 - 

Ácido docosahexaenoico C 22:6 - - 3,02 9,45 

Ácidos graxos saturados  34,81 26,49 32,61 28,47 

Ácidos graxos insaturados  65,17 72,87 61,06 63,39 

a
 Fadhil, Al-Tikrity e Albadree (2015) 

b e c 
Menegazzo, Pentenucie e Fonseca (2014) 
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3.4.2 Estudo da Otimização da Produção do Biodiesel 

 

O planejamento experimental é uma das ferramentas mais utilizadas para 

interpretações de resultados, pois permite avaliar tanto a influência individual das variáveis 

como a interação entre elas, explorando, assim, toda região experimental (SCHEFFE, 1963). 

Além disso, esses delineamentos geram equações preditivas que possibilitam a aplicação de 

algoritmos matemáticos que determinam as condições ótimas de uma formulação 

(BORSATO, et al., 2014). Para otimizar a reação de transesterificação e avaliar as variáveis – 

temperatura, tempo de reação e razão molar, que influenciaram na conversão dos ésteres 

metílicos, viscosidade, densidade e poder calorífico superior do biodiesel. Foram realizados 

17 ensaios que estão descritos na Tabela 8 com os seus respectivos valores. 

O teor de ésteres nos mostra o quanto de triglicerídeo é transformado em ésteres 

metílicos. A quantidade de ésteres metílicos formados está diretamente relacionada com as 

propriedades físico-químicas do combustível e, consequentemente, com o desempenho e 

durabilidade do motor veicular. Por isso, é um dos principais parâmetros do biodiesel 

(MYTHILI, et al., 2014). De acordo com a norma 45/2014 da Agência Nacional de Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustível (ANP) o teor mínimo de éster é de 96,5%. Todos os valores 

dos ensaios determinados ficaram abaixo do valor mínimo determinado pela ANP. O melhor 

valor foi o determinado no ensaio 3 que apresentou uma conversão de 89,84 %, a temperatura 

de 60 ºC, tempo de 30 min e razão molar (álcool:óleo) de 6:1. O ensaio 15 foi o que 

apresentou menor valor (34,77%), as condições reacionais foram temperatura 50 ºC, tempo de 

45 min e razão molar (álcool:óleo) 2:1. Analisando todas as reações verifica-se que o teor de 

ésteres diminui significativamente com o decréscimo da razão molar. Com exceção do ensaio 

4, todos os outros ensaios que apresentaram razão molar menor igual a 3:1, tiveram 

conversões abaixo de 70%. Enquanto, que todos os outros ensaios que apresentaram razão 

molar maior igual a 4,5:1 tiveram rendimento acima de 72%. 

A alta viscosidade ocasiona heterogeneidade na combustão do biodiesel, devido à 

diminuição da eficiência de atomização na câmara de combustão, ocasionando o depósito de 

resíduos nas partes internas do motor. O aumento do número de carbono na cadeia carbônica 

eleva a viscosidade do biodiesel e o aumento do grau de insaturações (cis) favorecem a 

diminuição da viscosidade do biodiesel. Logo, a viscosidade do biodiesel está relacionada 

com a composição química dos ácidos graxos presentes na matéria prima (PULLEN et al., 

2012). Segundo a norma da ANP (45/2014), a viscosidade do biodiesel deve estar na faixa de 

3,0 – 6,0 mm
2
/s. Avaliando os resultados da Tabela 8 verifica-se que as amostras que 
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apresentaram viscosidade acima do valor determinado pelo órgão legislativo foram as que 

apresentaram baixo teor de ésteres metílicos. 

. 
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Tabela 8 - Planejamento Experimental Completo de Composto Central. 

Ensaios 
Codificação 

T(°C) t(h) R FAME(%) 
VC 

(mm
2
/s) 

ME 

(kg/m
3
) 

PCS 

(MJ/Kg) XT Xt XR 

1 -1 -1 -1 40 30 3:1 69,45 7,17 870 39,69 

2 -1 1 1 40 60 6:1 86,98 4,75 860 39,73 

3 1 -1 1 60 30 6:1 89,84 4,62 860 39,72 

4 1 1 -1 60 60 3:1 75,38 7,46 870 39,68 

5 0 0 0 50 45 4,5:1 72,46 5,22 860 37,98 

6 -1 -1 1 40 30 6:1 87,71 4,86 860 33,34 

7 -1 1 -1 40 60 3:1 68,31 7,24 870 39,43 

8 1 -1 -1 60 30 3:1 69,95 6,89 870 39,43 

9 1 1 1 60 60 6:1 83,43 4,51 860 39,40 

10 0 0 0 50 45 4,5:1 81,04 5,47 870 39,43 

11 -1,67 0 0 33,2 45 4,5:1 79,33 5,78 870 39,64 

12 1,67 0 0 66,7 45 4,5:1 78,44 5,55 870 39,65 

13 0 -1,67 0 50 19,9 4,5:1 81,53 5,43 870 39,41 

14 0 1,67 0 50 70,1 4,5:1 83,16 5,48 870 39,90 

15 0 0 -1,67 50 45 2:1 34,77 15,57 890 39,16 

16 0 0 1,67 50 45 7:1 88,68 4,38 860 39,51 

17 0 0 0 50 45 4,5:1 82,43 5,59 870 39,73 

FAME: teor de ésteres; VC: viscosidade cinemática; ME: massa específica; PCS: poder calorífico superior.   
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A densidade é um parâmetro importante no desempenho da combustão dos 

motores automobilísticos, pois está diretamente relacionada com a quantidade de massa 

injetada na câmera de combustão, devido a quantidade de volume ser pré-estabelecida pelas 

fábricas. Logo, quantidades maiores ou menores de combustível diminuem bruscamente a 

eficiência do motor (YAAKOB et al., 2014). De acordo com a ANP a faixa de valor 

permitido é de 860 – 900  kg.m
3
. Todos os resultados determinados nos ensaios ficaram 

dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANP. 

O poder calorífico superior ou calor de reação é um parâmetro importante que 

determina a energia liberada no processo de combustão. Os resultados dos ensaios mostraram 

que o valor do poder calorífico quase não teve variação. Todos os resultados ficaram com 

valores de 39 MJ/kg de combustível. Estes resultados mostram que ocorre pequena variação 

do poder calorífico em relação à conversão dos ésteres metílicos. No trabalho descrito por 

Hong, Park e Lee (2013) que realizou a síntese de biodiesel a partir do óleo de peixe obteve-

se valores do poder calorífico entre 39 e 42 MJ/kg. O poder calorífico superior do biodiesel 

apresenta valor menor quando comparado ao óleo diesel (45 – 47 MJ/Kg), sendo uma das 

desvantagens do biodiesel em relação ao óleo diesel (MYTHILI et al.; 2014). 

 

3.4.3 Análises dos resultados do planejamento experimental composto central para a 

otimização do biodiesel 

 

3.4.3.1 Os efeitos das variáveis no planejamento experimental 

 

Os efeitos das variáveis (teor de ésteres metílicos, viscosidade, densidade e poder 

calorífico) foram analisados pelo estudo da variância (Tabela 9) e pelos gráficos de Pareto 

(Figura 28) para um nível de confiança de 95%. Observando os resultados dos efeitos das 

variáveis verificou-se que para a conversão dos ésteres metílicos a razão molar linear foi a 

única que apresentou efeito significativo. Aumentando 22,80% a conversão do FAME quando 

a razão molar (álcool:óleo) variou de 1,9:1 para 7:1. A razão molar (álcool:óleo) linear e 

quadrática foi significativa para a viscosidade e a densidade do ésteres metílicos produzidos. 

A razão molar linear apresentou valor negativo tanto para a viscosidade quanto para a 

densidade. Ou seja, diminuem seus valores de -4,23% e -0,01%, quando a razão molar varia 

de 1,9:1 para 7:1, para a viscosidade e densidade, respectivamente. A razão molar quadrática 

teve um efeito significativo positivo muito pequeno tanto para a viscosidade quanto para a 

densidade. As variáveis independentes não apresentaram nenhum valor significativo para o 
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poder calorífico das amostras de biodiesel. No trabalho descrito por Garcia-Moreno et al., 

(2014) que realizou o planejamento experimental da produção de biodiesel a partir do óleo 

dos resíduos do Salmão, foi observado que as variáveis significativas para o teor de ésteres 

metílicos foram temperatura e tempo de reação. A razão molar (álcool:óleo) não apresentou 

valor significativo. A divergência de resultado pode estar relacionada com a matéria prima, 

uma vez que são espécies de peixe diferentes e a faixa dos valores das variáveis estudadas 

(temperatura, tempo de reação e razão molar) também foram diferentes. 

No trabalho descrito por Kiliç et al., (2013) que avaliou a otimização da produção 

de biodiesel produzido a partir do óleo de mamona. Foi utilizado o planejamento experimental 

de composto central (CCD), onde se verificou a influência das variáveis independentes 

(temperatura, razão molar e concentração do catalisador). Os resultados mostraram que essas 

variáveis apresentaram um efeito positivo sobre o rendimento da reação de transesterificação 

do óleo e que a temperatura e a razão molar foram as que tiveram o efeito mais significativo 

na conversão do biodiesel. 

 

Tabela 9 – Os efeitos e os valores de p-Valor para as respostas das variáveis. 

Variáveis 
FAME (%)  VC (mm

2
/s)  ME (Kg/m

3
)  PC (MJ/Kg) 

Efeito p-valor  Efeito p-valor  Efeito p-valor  Efeito p-valor 

Média 78,2786
a
 0,0000  5,5204

a
 0,0007  0,8674

a
 0,0000  39,1041

a
 0,0000 

XT(L) 0,6854
b
 0,8666  -0,1352

b
 0,8843  -0,0007

b
 0,6319  0,8894

b
 0,3096 

XT(Q) 2,3870
b
 0,6002  -0,3818

b
 0,7114  0,0001

b
 0,9621  0,0708

b
 0,9394 

Xt(L) -0,0180
b
 0,9965  0,0739

b
 0,9366  0,0000

b
 0,9804  1,0120

b
 0,2527 

Xt(Q) 4,8585
b
 0,3008  -0,5297

b
 0,6094  -0,0007

b
 0,6460  0,0829

b
 0,9290 

XR(L) 22,8057
a
 0,0007  -4,2300

a
 0,0022  -0,0124

a
 0,0000  -0,8030

b
 0,3556 

XR(Q) -9,8701
b
 0,0575  2,7009

a
 0,0295  0,0053

a
 0,0092  -0,1457

b
 0,8756 

XT.Xt 0,2225
b
 0,9666  0,1243

b
 0,9183  0,0001

b
 0,9561  -1,5520

b
 0,1860 

XT.XR -2,2475
b
 0,6745  -0,1047

b
 0,9311  -0,0006

b
 0,7420  1,5140

b
 0,1957 

Xt.XR -2,8575
b
 0,5948  -0,2145

b
 0,8596  -0,0011

b
 0,5500  1,5205

b
 0,1940 

(L) = linear; (Q)= quadrático; 
a
 valor significativo para p < 0,05; 

b
 valor não significativo para p < 0,05  

FAME: teor de ésteres; VC: viscosidade cinemática; ME: massa específica; PC: poder calorífico.  
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Figura 28 - Gráfico de Pareto (a) Conversão dos Ésteres Metílicos; (b) Viscosidade Cinemática; (c) Massa Específica; (d) Poder Calorífico. 

  

  

Fonte: autor
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3.4.3.2 Validação do modelo matemático do planejamento experimental composto central 

 

Foram desenvolvidos modelos matemáticos preditivos das Equações 7, 8 e 9, a 

partir dos coeficientes de regressão, para o teor de ésteres, viscosidade cinemática e massa 

específica, respectivamente (VELIĈKOVIĆ et al., 2013). Para o poder calorífico não foi 

desenvolvido um modelo matemático preditivo, pois os resultados descritos nos gráficos de 

Pareto (Figura 28) mostraram que as variáveis independentes não apresentaram nenhum efeito 

para a análise do poder calorífico.  

 

                         
               

                
            

 

                        
                

               
  

                                                                                                                                             

 

                         
                                                                                                       

 

As validações dos modelos matemáticos foram realizadas a partir das análises de 

variância (ANOVA), com a utilização do programa Statistica 7.0. Os dados referentes a 

conversão dos ésteres metílicos, viscosidade cinemática e massa específica estão descritos nas 

Tabelas 10, 11 e 12, respectivamente. 

 

Tabela 10 - Tabela ANOVA para Conversão dos Ésteres Metílicos. (continua) 

Fatores 
Soma 

quadrática 

Grau de 

liberdade 

Média 

quadrática 
F p-Valor 

(1) Temperatura (°C) (L)  1,597 1 1,597 0,054 0,837 

Temperatura (°C) (Q)  15,852 1 15,852 0,543 0,538 

(2) Tempo (h) (L)  0,001 1 0,001 0,000 0,996 

Tempo (h) (Q)  65,668 1 65,668 2,252 0,272 

(3) Razão molar (óleo:álcool) (L) 1768,338 1 1768,338 60,647 0,016 

Razão molar (óleo:álcool) (Q) 271,010 1 271,010 9,294 0,093 

1(L)/2(L) 0,099 1 0,099 0,003 0,959 

1(L)/3(L) 10,103 1 10,103 0,346 0,615 
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Tabela 10 - Tabela ANOVA para Conversão dos Ésteres Metílicos. (conclusão) 

Fatores 
Soma 

quadrática 

Grau de 

liberdade 

Média 

quadrática 
F p-Valor 

2(L)/3(L) 16,331 1 16,331 0,560 0,532 

Falta de ajuste 310,079 5 62,016 2,126 0,350 

Erro puro 58,316 2 29,158 - - 

Soma quadrática total 2656,653 16 - - - 

Fonte: autor 

 

Tabela 116 - Tabela ANOVA para Determinação da Viscosidade Cinemática. 

Fatores 
Soma 

quadrática 

Grau de 

liberdade 

Média 

quadrática 
F p-Valor 

(1) Temperatura (°C) (L)  0,062 1 0,062 1,687 0,324 

Temperatura (°C) (Q)  0,405 1 0,405 11,009 0,080 

(2) Tempo (h) (L)  0,018 1 0,018 0,504 0,551 

Tempo (h) (Q)  0,780 1 0,780 21,189 0,044 

(3) Razão molar (óleo:álcool) (L) 60,836 1 60,836 1651,425 0,001 

Razão molar (óleo:álcool) (Q) 20,294 1 20,294 550,897 0,001 

1(L)/2(L) 0,031 1 0,031 0,838 0,456 

1(L)/3(L) 0,022 1 0,022 0,595 0,521 

2(L)/3(L) 0,092 1 0,092 2,497 0,254 

Falta de ajuste 19,038 5 3,808 103,359 0,009 

Erro puro 0,074 2 0,037   

Soma quadrática total 108,137 16    

Fonte: autor 

 

Tabela 12 - Tabela ANOVA para Determinação da Massa Específica. (continua) 

Fatores 
Soma 

quadrática 

Grau de 

liberdade 

Média 

quadrática 
F p-Valor 

(1) Temperatura (°C) (L)  2,0x10
-6

 1 2,0 x10
-6

 2,1280 0,282017 

Temperatura (°C) (Q)  0,00 1 0,00 0,0205 0,899213 

(2) Tempo (h) (L)  0,00 1 0,00 0,0055 0,947617 

Tempo (h) (Q)  1,0x10
-6

 1 1,0x10
-6

 1,9533 0,297079 
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Tabela 12 - Tabela ANOVA para Determinação da Massa Específica. (conclusão) 

Fatores 
Soma 

quadrática 

Grau de 

liberdade 

Média 

quadrática 
F p-Valor 

(3) Razão molar (óleo:álcool) (L) 5,26x10
-4

 1 5,26x10
-4

 727,7626 0,001371 

Razão molar (óleo:álcool) (Q) 7,8x10
-5

 1 7,8x10
-5

 107,5184 0,009173 

1(L)/2(L) 0,00 1 0,00 0,0276 0,883225 

1(L)/3(L) 1,0x10
-6

 1 1,0x10
-6

 0,9954 0,423539 

2(L)/3(L) 2,0x10
-6

 1 2,0x10
-6

 3,3456 0,208886 

Falta de ajuste 4,2x10
-5

 5 8,4x10
-6

 11,4778 0,082076 

Erro puro 1,0x10
-6

 2 1,0x10
-6

   

Soma quadrática total 6,7x10
-4

 16    

Fonte: autor 

 

Os modelos matemáticos foram validados utilizando o teste F, que consiste em 

determinar o valor de Fcalculado, fazendo a razão da média quadrática da regressão (MQR) pela 

média quadrática dos resíduos (MQr), e comparar com o valor de Ftabelado (ANEXO A) 

(Equação 10). Os resultados são descritos nas tabelas 13, 14 e 15, referentes à conversão dos 

ésteres metílicos, viscosidade cinemática e massa específica, respectivamente. 

 

(
   

   
)                                                                                                                                             

 

Tabela 13 - Tabela ANOVA Completa para a Validação do Modelo Matemático da 

Conversão dos Ésteres Metílico. (continua) 

Fonte de 

Variação 

Soma Quadrática 

(SQ) 

Graus de 

Liberdade 

Média 

Quadrática 

(MQ) 

Fcalculado 
FTabelado 

(95%) 

Regressão 2148,991 9 238,777 

4,537 3,677 Resíduos 368,395 7 52,628 

Falta de ajuste 310,079 5 62,016 

 

Erro puro 58,316 2 29,158 
  

Total 2885,781 23  

R
2
: 0,86 
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Tabela 13 - Tabela ANOVA Completa para a Validação do Modelo Matemático da 

Conversão dos Ésteres Metílico. (conclusão) 

Fonte de 

Variação 

Soma Quadrática 

(SQ) 

Graus de 

Liberdade 

Média 

Quadrática 

(MQ) 

Fcalculado 
FTabelado 

(95%) 

R
2
 adj: 0,68  

Fonte: autor 

 

Tabela 14 - Tabela ANOVA Completa para a Validação do Modelo Matemático da 

Viscosidade Cinemática. 

Fonte de 

Variação 

Soma Quadrática 

(SQ) 

Graus de 

Liberdade 

(d.f) 

Média 

Quadrática 

(MQ) 

Fcalculado 
FTabelado 

(94%) 

Regressão 82,54 9 9,171 

3,359 3,409 

Resíduos 19,112 7 2,730 

Falta de ajuste 19,038 5 3,808 

Erro puro 0,074 2 0,037 

Total 108,137 23  

R
2
: 0,82 

R
2
 adj: 0,60 

Fonte: Autor 

 

Tabela 15 7- Tabela ANOVA Completa para a Validação do Modelo Matemático da Massa 

Específica. 

Fonte de 

Variação 

Soma Quadrática 

(SQ) 

Graus de 

Liberdade 

(d.f) 

Média 

Quadrática 

(MQ) 

Fcalculado 
Ftabelado 

(95%) 

Regressão 6,10x10
-4

 9 6,78x10
-5

 

11,034 3,677 Resíduos 4,30x10
-5

 7 6,14x10
-6

 

Falta de ajuste 4,15x10
-5

 5 8,30x10
-6

 

Erro puro 1,45x10
-6

 2 7,23x10
-7

 
  

Total 6,70x10
-4

   

R
2
: 0,93 

R
2
 adj: 0,85 
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Para o nível de confiança de 95% o valor de Ftabelado (9,7) é de 3,677, e os valores 

de Fcalculado para a conversão dos ésteres metílicos, viscosidade cinemática e massa específica 

foram 4,537, 3,359 e 11,034, respectivamente. Os valores de Fcalculado foram maiores que 

Ftabelado, para a conversão dos ésteres metílicos e massa específica. Permitindo fazer a rejeição 

da hipótese nula, validando esses modelos matemáticos. No entanto, o modelo matemático 

preditivo da viscosidade cinemática não pode ser validado, para o nível de confiança de 95%, 

pois o valor de Fcalculado foi menor (3,359) que o valor de Ftabelado. Sendo validado para o nível 

de confiança de 94%. 

As Figuras 29, 30 e 31 mostram a relação dos valores previstos pelos modelos 

matemáticos e os valores observados nos experimentos. Podemos verificar que a variação 

explicada pelo modelo (R
2
) foi muito boa correspondendo a 86%, 82% e 93% para conversão 

dos ésteres metílicos, viscosidade cinemática e massa específica, respectivamente. Mostrando 

que os modelo matemáticos preditivos se ajustam bem as respostas observadas. 

 

Figura 29 - Relação dos Valores Observados e Previstos pelo Modelo Matemático para a 

Conversão dos Ésteres Metílicos. 
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Figura 30 - Relação dos Valores Observados e Previstos pelo Modelo Matemático da 

Viscosidade Cinemática. 

 

 

Figura 31 - Relação dos Valores Observados e Previstos pelo Modelo Matemático da Massa 

Específica. 
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três variáveis, manteve-se uma das variáveis com valor fixo e analisaram-se as outras duas 

variáveis na faixa de valores estudados. O gráfico gerado mostra a relação entre as duas 

variáveis tendo como resposta a conversão dos ésteres metílicos. Através destes gráficos 

identificaram-se as condições ótimas do processo da produção do biodiesel. 

Nos gráficos das Figuras 32 e 33 foi avaliada a relação entre as faixas das 

variáveis tempo (10 – 80 min) e razão molar álcool:óleo (1:1 – 8:1), sendo a variável 

temperatura mantida constante com valor de 50 °C. Observou-se que as menores conversões 

estão na faixa que a razão molar do álcool:óleo é de 1:1 e 2:1, independente do tempo em que 

a reação acontece. Nessa faixa o óleo apresenta conversão entre 30 a 50% de ésteres 

metílicos. No entanto, quando a razão molar do álcool:óleo está na faixa entre 5:1 e 8:1 o óleo 

pode apresentar conversão entre 80 a 100% de ésteres metílicos.  

 

 

Figura 32 - Gráfico de Superfície Resposta 3D em Função das Variáveis Razão Molar e 

Tempo de Reação. 
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Figura 33 – Gráfico de Superfície Resposta 2D em Função das Variáveis Razão Molar e 

Tempo de Reação. 

 

Foram avaliados também os gráficos da superfície resposta entre as variáveis 

temperatura (30 – 70 °C) e razão molar álcool:óleo (1:1 – 8:1), sendo a variável tempo 

mantida constante com valor de 45 min (Figuras 34 e 35). Verificou-se que a conversão do 

óleo em ésteres metílicos depende quase que exclusivamente da razão molar, sendo que a 

temperatura apresentou pouca influência. Logo para se ter uma maior conversão dos ésteres 

metílicos as condições ideais seriam uma razão molar entre álcool:óleo na faixa de 5:1 e 8:1. 

A temperatura não influencia significativamente no processo, logo pode ser utilizada qualquer 

temperatura na faixa estudada. 

 

Figura 344 – Gráfico de Superfície Resposta 3D em Função das Variáveis Razão Molar e 

Temperatura. 
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Figura 35 – Gráfico de Superfície Resposta 2D em Função das Variáveis Razão Molar e 

Temperatura. 

 

 

Os gráficos da superfície resposta entre as varáveis temperatura (30 - 70 °C) e o 

tempo de reação (10 - 80 min), tendo a variável razão molar álcool:óleo mantida constante 

com valor de 4,5:1 foram avaliados. Avaliando as Figuras 36 e 37, observa-se a formação de 

regiões com formato circular, não apresentando regiões preferenciais nas conversões dos 

ésteres metílicos. Esses resultados corroboram com os obtidos no gráfico de Pareto (Figura 

28), que revelam a pouca influência das variáveis temperatura e tempo de reação na conversão 

dos ésteres metílicos. 

 

Figura 36 - Gráfico de Superfície Resposta 3D em Função das Variáveis Temperatura e 

Tempo de Reação. 
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Figura 37 - Gráfico de Superfície Resposta 2D em Função das Variáveis Temperatura e 

Tempo de Reação. 

 

 

Através do software Statistica 7.0 foram determinados os valores ótimos das 

variáveis estudadas para maximizar a conversão dos ésteres metílicos. Os valores encontrados 

foram temperatura 33,3 °C, tempo de reação 70,1 min e razão molar (álcool:óleo) 7:1. Com os 

valores dessas variáveis a conversão dos ésteres metílicos deve ficar em torno de 91,9%. 

 

3.4.3.4 Análises físico-químicas do biodiesel 

 

As propriedades físico-químicas do biodiesel das vísceras da Tilápia do Nilo 

produzido de acordo com as condições determinadas das variáveis do planejamento 

experimental estão apresentadas na Tabela 16. Todos os parâmetros analisados ficaram dentro 

das especificações da legislação da ANP de acordo com a resolução Nº 45/2014.  O índice de 

acidez, o teor de umidade e o índice de iodo estão relacionados com a estabilidade oxidativa 

da amostra (PULLEN; SAEED, 2012) . O índice de acidez (IA) determina a quantidade de 

ácidos graxos livres presente na amostra. Valores elevados do IA indicam degradação das 

moléculas dos ésteres metílicos. O teor de água do biodiesel não pode ultrapassar o valor 

máximo de 200 mg/kg, pois a presença de água pode favorecer o crescimento de 

microrganismos que podem atuar na degradação dos ésteres metílicos (YAAKOB, et al., 

2014). O índice de iodo (II) é uma medida indireta da quantidade de insaturações presentes na 

amostra de biodiesel, quanto maior o II, maior será a quantidade de insaturações e, 

consequentemente, maior a facilidade de oxidação do biodiesel (MENEGAZZO, et al., 2015). 
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O ponto de fulgor é a temperatura mínima para que os vapores voláteis de uma amostra em 

presença de oxigênio inflamem e o valor observado para o biodiesel de vísceras de peixe foi 

de 145 °C, esse valor promove uma maior segurança no armazenamento e transporte do 

biodiesel (SANTOS, et al., 2015). A massa específica e a viscosidade são parâmetros 

importantes, pois estão relacionados com a quantidade de combustível injetado no motor 

(YAAKOB, et al., 2014) e ambos os valores ficaram dentro do estabelecido pela ANP. 

Os resultados das análises físico-químicas do biodiesel de peixe foram 

comparados com o trabalho descrito por Martins et al., (2015) que avaliou as propriedades 

físico-químicas do biodiesel de óleo de peixe produzido no Brasil. Ambos os resultados 

ficaram dentro das especificações descritas pela norma vigente demonstrando que óleo dos 

dejetos da indústria pesqueira é uma excelente alternativa na produção de biodiesel. No 

trabalho descrito por Hong et al., (2013) que avaliou a otimização da produção do biodiesel a 

partir dos resíduos óleo de peixe, verificou-se que dos parâmetros analisados apenas o índice 

de acidez ficou fora da especificação da ANP. Fadhil, Al-Tikrity e Albadree. (2015) 

realizaram o estudo do óleo de Cyprinus carpio (Carpa) na reação de transesterificação com 

co-solvente na produção de biodiesel. Foi verificado que todos os parâmetros analisados 

ficaram de acordo com os valores determinados pela ANP, exceto o ponto de fulgor, que ficou 

um pouco abaixo do valor determinado. 

 

Tabela 168 – Propriedades Físico-químicas do Biodiesel do Óleo das Vísceras de Peixe. 

Analises FAME FAME
a
 FAME

b
 FAME

c
 ANP 

Índice de acidez (mg KOH/g) 0,17 0,19 0,20 0,10 max. 0,5 

Massa específica 20 ºC (kg/m
3
) 876,02 877 870 885,60 850-900 

Índice de iodo (100 mgI2/g) 81,54 - - 85,44 anotar 

Teor de umidade (mg/kg) 150,01 95 - - max. 200 

Ponto de fulgor (°C) 145,00 145 - 94,0 min. 100 

Viscosidade 40 ºC (mm
2
/s) 4,69 5,34 4,60 3,45 3 - 6 

Teor de ésteres (%) 96,80 - 97,20 97,24 min. 96,5 

Poder calorífico superior (MJ/kg)  39,11 - 42,1 - anotar 

a
Martins et al., (2015); 

b
Hong et al. (2013); 

c
Fadhil, Al-Tikrity e Albadree,(2015) 

Fonte: Autor  
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3.5 Conclusões 

 

O estudo do processo de otimização da reação de transesterificação mostrou que a 

variável que apresenta maior efeito no rendimento, viscosidade, massa específica e poder 

calorífico foi a razão molar metanol:óleo. 

As condições ideais, determinadas pelo planejamento experimental, da reação de 

transesterificação na produção do biodiesel foram temperatura 33,3 °C, tempo de reação 70,1 

min e razão molar (álcool:óleo) 7:1. Obtendo rendimento de 96,8% de ésteres metílicos. 

As análises físico-químicas do biodiesel mostraram que todos os parâmetros 

analisados estavam de acordo a resolução da legislação vigente da Agência Nacional, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP 45/2014), com exceção da estabilidade oxidativa que 

apresentou valor abaixo do valor mínimo permitido (8 h). 
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4 CAPÍTULO 3 - ESTUDO DAS MISTURAS DOS ANTIOXIDANTES (BHA:BHT:PG) 

NA ESTABILIDADE OXIDATIVA DO BIODIESEL. 

 

4.1 Objetivo geral 

 

Estudar o efeito da mistura dos antioxidantes (BHA:BHT:PG) na estabilidade 

oxidativa do biodiesel do óleo das vísceras da Tilápia do Nilo. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Verificar a influência da mistura dos antioxidantes, butil-hidroxianisol (BHA), 

butil-hidroxitolueno (BHT) e propil galol (PG), na estabilidade oxidativa do biodiesel; 

Avaliar o sinergismo dos antioxidantes (BHA:BHT e PG) no combate à oxidação 

do biodiesel; 

Estudar a cinética de degradação do biodiesel com a mistura dos antioxidantes 

(BHA:BHT:PG); 

Determinar os parâmetros termodinâmicos do biodiesel com a mistura dos 

antioxidantes (BHA:BHT:PG). 
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4.3 Metodologia 

 

4.3.1 Materiais 

 

Foram utilizados os antioxidantes sintéticos butil-hidroxianisol (BHA) (Synth, 

98,5%), butil-hidroxitolueno (BHT) (Synth, 99%) e propil galol (PG) (Aldrich, 98%) e o 

biodiesel do óleo das vísceras de peixe. 

 

4.3.2 Biodiesel 

 

O biodiesel utilizado para avaliar a ação da mistura dos antioxidantes 

(BHA:BHT:PG) foi produzido de acordo com o planejamento experimental de composto 

central, estudado no capítulo 2, que determinou as condições ótimas reacionais. A amostra do 

biodiesel foi separada em sete (07) frascos âmbar (100 mL), onde os mesmos foram 

guardados em geladeira (5 °C) a fim de minimizar o seu processo de degradação. 

 

4.3.3 Avaliação da mistura de antioxidantes na estabilidade oxidativa do biodiesel 

 

Para o estudo da mistura dos antioxidantes na estabilidade oxidativa do biodiesel 

foram utilizados três antioxidantes sintéticos, BHA, BHT e PG. Os mesmos foram 

adicionados diretamente ao biodiesel do óleo da Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) antes 

da avaliação da estabilidade oxidativa, nas quantidades estabelecidas pelo delineamento de 

mistura (Tabela 15), não ultrapassando a concentração de 500 ppm de antioxidante 

(BORSATO et al., 2014). 

Foi utilizado o planejamento experimental de misturas simplex-centroide (Figura 

38) para avaliar o efeito da adição dos antioxidantes BHA, BHT e PG no biodiesel. O 

delineamento para três componentes foi composto por 7 ensaios, para cada temperatura 

avaliada, e com duas repetições no ponto central, ou seja, com 2
q-1

 combinações de misturas, 

sendo q o número de componentes, tendo a soma igual a 1 ou 100%. A função utilizada para a 

definição do modelo matemático está descrita abaixo na equação 11: 

 

  ∑    

 

   

 ∑∑     
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Na qual Y representa a função resposta período de indução; Xi e Xj são as 

variáveis independentes e correspondem à porcentagem de BHA, BHT e PG na mistura, 

respectivamente, e β os parâmetros. Utilizou-se o software Statistica 7.0 para os cálculos dos 

coeficientes de regressão, análise de variância e a otimização da mistura dos antioxidantes. 

 

Figura 38 – Delineamento Experimental Simplex Centroide para 3 Componentes. 

 

 

4.3.4 Estabilidade Oxidativa do Biodiesel 

 

A estabilidade oxidativa do biodiesel do óleo das vísceras de Tilápia com os 

diferentes antioxidantes e suas blendas foram estudadas de acordo com a norma EN 14112, 

utilizando o equipamento Rancimat modelo 843 (Metrohm). 

Pesou-se aproximadamente 3 g da amostra em um tubo de ensaio que foi acoplado 

em um sistema de aquecimento, o bloco de aquecimento do equipamento foi programado com 

diferentes temperaturas (110, 115, 120 e 125 °C) e submetido a um fluxo de ar com vazão de 

10 L.h
-1

. Os gases formados no processo de degradação são arrastados para um recipiente 

contendo água destilada e um condutivimetro que acompanha a variação da condutividade ao 

longo do tempo. Os períodos de indução (PI) das amostras são determinados quando ocorre 

uma brusca variação da condutividade da amostra, devido a liberação dos radicais livres 

gerados no processo de degradação do biodiesel, o ponto de inflexão é o tempo no qual o 

biodiesel deixa de ser estável e inicia-se o processo de degradação. 
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4.4 Resultados e discussão 

 

4.4.1 Análises dos resultados do planejamento experimental simplex-centroide da mistura 

de antioxidantes no biodiesel 

 

Os resultados da estabilidade oxidativa do biodiesel sem antioxidante e com os 

antioxidantes foram avaliadas através do período de indução. O planejamento experimental 

simplex-centroide, composto por 7 testes com duplicata no ponto central (Tabela 17) foi 

utilizado para avaliar os efeitos dos antioxidantes BHA (x1), BHT (x2) e PG (x3) adicionados 

no biodiesel do óleo das vísceras da Tilápia do Nilo (BORSATO et al., 2014). 

Analisando os resultados da Tabela 17 verificou-se que a adição dos antioxidantes 

aumentou o período de indução do biodiesel e que o período de indução diminui com o 

aumento da temperatura. De acordo com a norma ANP 45/2014 o tempo mínimo do período 

de indução é de 8 h, a amostra biodiesel controle a 110 °C apresentou valor de 1,88 h, ficando 

abaixo do valor estabelecido. O PG foi o antioxidante que apresentou maior eficiência no 

aumento do período de indução na faixa de temperaturas avaliadas (110-125 °C). Enquanto 

que o BHT foi o antioxidante que apresentou menor eficiência entres os antioxidantes 

estudados. A revisão descrita por Yaakob et al., (2014) mostra que o antioxidante PG 

apresentou uma melhor resposta à oxidação do biodiesel, quando comparado com os 

antioxidantes BHA e BHT, esses dados corroboram com os resultados deste trabalho. 

 

Tabela 17 – Valores do Período de Indução nas Diferentes Temperaturas. 

Ensaio 
Misturas 

(BHA:BHT:PG) 

Período de Indução (h) 

110 (°C) 115 (°C) 120 (°C) 125 (°C) 

1 (1,0,0) 6,44 5,02 3,32 2,28 

2 (0,1,0) 3,12 2,20 1,54 0,96 

3 (0,0,1) 10,18 7,60 4,84 3,26 

4 (1/2,1/2,0) 5,48 3,64 2,16 1,60 

5 (1/2,0,1/2) 7,00 4,24 3,68 2,32 

6 (0,1/2,1/2) 6,32 4,58 2,78 1,52 

7 (1/3,1/3,1/3) 6,10 4,12 2,94 1,56 

Controle (0,0,0) 1,98 1,56 1,08 0,64 
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4.4.1.1 Os efeitos das variáveis no planejamento simplex-centroide 

 

Os efeitos das variáveis (BHA, BHT e PG) no planejamento simplex-centroide no 

período de indução (PI) do biodiesel foram avaliados pelo estudo da variância (Tabela 18)  

 

Tabela 189- Efeitos das variáveis (BHA:BHT:PG) em diferentes temperaturas no período de 

indução do biodiesel 

Variáveis 

110 °C  115 °C  120 °C  125 °C 

Coef. 
p-

valor 
Coef. 

p-

valor 
Coef. 

p-

valor 
Coef. 

p-

valor 

BHA (X1) 6,4442
a
 0,0047  5,0043

a
 0,0227  3,3072

a
 0,0280  2,2892

a
 0,0293 

BHT (X2) 3,1242
a
 0,0098  2,1843

b
 0,0519  1,5272

b
 0,0605  0,9692

b
 0,0692 

PG (X3) 10,1842
a
 0,0030  7,5843

a
 0,0149  4,8272

a
 0,0192  3,2692

a
 0,0205 

(X1):(X2) 2,7151
b
 0,0522  0,4321

b
 0,6915  -0,8254

b
 0,4338  -0,2648

b
 0,6824 

(X1):(X3) -5,3248
a
 0,0266  -7,9678

b
 0,0653  -1,3454

b
 0,2939  -1,9848

b
 0,1529 

(X2):(X3) -1,4048
a
 0,1003  -0,9678

b
 0,4478  -1,3854

b
 0,2866  -2,5448

b
 0,1201 

Coef.: Coeficiente de regressão 
a
significativos para p<0,05 

b
não significativo para p<0,05. 

 

Todos os termos lineares apresentaram coeficientes positivos mostrando que 

influenciam positivamente no período de indução. Isso mostra que os antioxidantes BHA, 

BHT e PG, quando usados separadamente, aumentam o período de indução do biodiesel, 

aumentando a sua estabilidade oxidativa. No entanto, as interações entre as variáveis X1 e X3 

e as variáveis X2 e X3 apresentaram coeficientes negativos do período de indução, 

influenciando negativamente na estabilidade oxidativa do biodiesel, mostrando que o efeito 

conjunto de interação entre BHA e PG, assim como o conjunto de interação BHT e PG, 

apresenta valores menores que a soma dos efeitos desses antioxidantes, quando são utilizados 

separadamente. As variáveis BHA e PG foram significativas para todas as temperaturas 

avaliadas, havendo uma diminuição do seu efeito no período de indução com o aumento da 

temperatura. O antioxidante BHT e as interações dos antioxidantes BHA:PG e BHT:PG só 

tiveram efeitos significativos para temperatura em 110 °C, enquanto que para as outras 

temperaturas avaliadas não foram significativos. Esses resultados podem ser melhor 

visualizados na Figura 39, que mostra o gráfico de Pareto dos efeitos dos antioxidantes na 

estabilidade do biodiesel, nas diferentes temperaturas analisadas. 
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Figura 39 - Gráfico de Pareto do Efeito dos Antioxidantes na Estabilidade Oxidativa do Biodiesel em Diferentes Temperaturas (A) 110 °C, (B) 

115 °C, (C) 120 °C e (D) 125 °C. 
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Verificou-se que o aumento de temperatura diminuiu o período de indução do 

biodiesel para todos os ensaios analisados. O antioxidante sintético que apresentou maior 

eficiência nas temperaturas analisadas foi o PG. Enquanto o que apresentou menor eficiência 

foi o BHT. Segundo Borsato, et al., (2014) o antioxidante BHT apresenta baixa estabilidade 

térmica, sofrendo degradação térmica a 90 °C. Como os ensaios foram realizados a 

temperaturas superiores a 90 °C, o BHT provavelmente sofreu processo de degradação 

térmica diminuindo sua eficiência em retardar a oxidação do biodiesel. O trabalho descrito 

por Gálico, et al., (2015) mostra que o PG apresenta estabilidade térmica elevada, sofrendo 

degradação térmica acima de 200 °C. Os resultados também podem ser justificados pela 

estrutura dos antioxidantes (Figura 12, Cap.1). O BHT apresenta três grupos alquila doadores 

de elétrons nas posições orto e para, aumentando a densidade eletrônica da hidroxila, 

dificultando a liberação do próton H
+
. Enquanto, que os outros antioxidantes (BHA e PG) 

apresentam menos grupos doadores de elétrons, e o PG apresenta uma carbonila do grupo 

éster retirador de elétrons, que diminuí a densidade eletrônica da hidroxila, facilitando a 

liberação do próton H
+
. Esses efeitos são refletidos nos valores de pKa dos antioxidantes, que 

são: BHT (pKa:13,46), BHA (pKa:12,04) e PG (pKa:8,02). 

 

4.4.1.2 Validação do modelo matemático do planejamento simplex-centroide 

 

A validação dos modelos matemáticos, linear e quadrático, preditivos para o 

período de indução na temperatura de 110 °C do biodiesel foi determinado pelo teste F e o 

valor de p. A escolha do modelo matemático foi realizada baseada no valor de R
2
 ajustado. Os 

resultados estão descritos nas Tabelas 19 e 20. 

 

Tabela 19 – Tabela ANOVA Completa para a Validação do Método Linear. 

Fonte de Variação SQ G.L. MQ Fcalculado p-valor FTabelado 

PI 24,4943 2 12,2471 

26,4339 0,0049 6,9443 Erro 1,8532 4 0,4633 

Total 26,3475 6  

R
2
: 0,93  

R
2
 adj: 0,89   

SQ: Soma Quadrática 

MQ: Média Quadrática 

G.L.: Graus de liberdade 
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Analisado os valores de F e de p-valor das Tabelas (19 e 20) foi verificado que 

ambos os modelos matemáticos são estatisticamente significativos, para um nível de 

confiança de 95%, uma vez que o valor de Fcalculado foi maior que Ftabelado, além do p-valor ser 

menor que 0,05. No entanto, o modelo matemático quadrático foi o que se ajustou melhor 

para previsão do período de indução do biodiesel, apresentando um excelente valor de R
2
 

ajustado (CALADO e MONTGNOMERY, 2003). 

 

Tabela 20 – Tabela ANOVA Completa para a Validação do Método Quadrático. 

Fonte de 

Variação 
SQ G.L. MQ Fcalculado p-valor FTabelado 

PI 1,8509 3 0,6170 

259,6889 0,0456 215,71 Erro 0,0024 1 0,0024 

Total 1,8533 4  

R
2
: 0,99  

R
2
 adj: 0,99   

SQ: Soma Quadrática 

MQ: Média Quadrática 

G.L.: Graus de liberdade 

 

O modelo matemático preditivo para o período de indução das misturas dos 

antioxidantes (BHA, BHT e PG) na temperatura de 110 °C é dado pela a Equação 12. 

 

        
        

         
                   

          
                              

 

Os valores observados e previstos pela equação quadrática preditiva para o 

período de indução estão representados na Figura 40. Foi observado que os dados estão todos 

muito próximos da linha reta, caracterizando um ajuste satisfatório. 
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Figura 40 – Valores Observados versus Valores Previstos para o Período de Indução do 

Biodiesel. 

 

 

4.4.1.3 Análise do gráfico de superfície resposta da mistura dos antioxidantes 

 

As regiões de combinações ternárias entre as variáveis independentes BHA, BHT 

e PG podem ser observadas por meio dos gráficos de superfície resposta da Figura 41. Estes 

gráficos permitem verificar o comportamento do período de indução do biodiesel com a 

mistura dos antioxidantes sintéticos. 

Analisando-se o gráfico de superfície resposta para a mistura dos antioxidantes 

(BHA:BHT:PG) verifica-se para as diferentes temperaturas analisadas, o mesmo 

comportamento para o período de indução do biodiesel de vísceras de peixe. A região que 

apresenta o maior tempo para o período de indução da amostra é a que se encontra mais 

próximo do antioxidante PG, representada no gráfico pela região de cor vermelha. Enquanto, 

a região próxima do antioxidante BHT, de cor verde, é a que apresenta menor tempo para o 

período de indução. Esses resultados estão de acordo com os dados analisados pelo o gráfico 

de Pareto da Figura 38, que avalia os efeitos dos antioxidantes na estabilidade oxidativa do 

biodiesel. 
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Figura 41 – Gráfico de Superfície Resposta para a Mistura dos Antioxidantes (BHA:BHT:PG) 

nas Diferentes Temperaturas Analisadas: (A) 110 °C, (B) 115 °C, (C) 120 °C e (D) 125°C. 
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4.4.1.4 Determinação do tempo de estocagem do biodiesel e sua mistura com antioxidantes 

 

A Figura 42 mostra o gráfico da temperatura em função do logaritmo natural do 

período de indução do biodiesel de vísceras de peixe com antioxidantes e sem antioxidante 

(controle) das análises presentes na Tabela 21. Foi observada uma alta correlação linear entre 

a temperatura e o logaritmo natural do período de indução o que permitiu fazer por 

extrapolação da reta do gráfico a determinação do tempo de estocagem do biodiesel a 

temperatura de 20 °C. 

O biodiesel misturado com os antioxidantes BHT e PG foi o que apresentou maior 

tempo de estocagem a temperatura de 20 °C, ficando com o valor em torno de 44838 h (62 

meses). A amostra controle foi a que apresentou menor tempo, 2380 h (3,3 meses). Dentre os 

antioxidantes que apresentou menor tempo de estocagem foi o BHT com valor de 3247 h (4,5 
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meses). O antioxidante BHA apresentou valor de 3743 h (5,2 meses) e o PG apresentou valor 

de 10762 h (14,9 meses). As misturas dos antioxidantes BHA e BHT e a mistura dos 

antioxidantes BHA e PG apresentaram tempo de estocagem de 9831 h (13,6 meses) e 5146 h 

(7,1 meses), respectivamente. 

 

Figura 42 – Período de Indução do Biodiesel de Óleo de Vísceras de Peixe com os 

Antioxidantes em Função da Temperatura com Extrapolação para 20 °C. 

 

 

Tabela 21 – Período de Indução (h) Obtido de Acordo com o Planejamento Simplex 

Centroide da Mistura dos Antioxidantes. 

Ensaios 
Misturas 

(BHA:BHT:PG) 
Período de Indução (h) 20 °C R

2
 

1 (1:0:0) 3743 0,995 

2 (0:1:0) 3247 0,997 

3 (0:0:1) 10762 0,997 

4 (1/2:1/2:0) 9831 0,995 

5 (1/2:0:1/2) 5146 0,981 

6 (0:1/2:1/2) 44838 0,991 

7 (1/3:1/3:1/3) 10692 0,989 

Controle (0:0:0) 2380 0,986 
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No trabalho descrito por Maia, et al., (2011), que avaliaram a estabilidade 

oxidativa do biodiesel de soja utilizando os antioxidantes BHA, BHT e TBHQ, foi observado 

um aumento no tempo de estocagem do biodiesel na adição dos antioxidantes. Dentre os 

antioxidantes o que apresentou menor eficiência da oxidação do biodiesel foi o BHT. Esse 

resultado corrobora com os dados obtidos neste trabalho.  

 

4.4.1.5 Estudo cinético e termodinâmico da degradação do biodiesel com a mistura dos 

antioxidantes 

 

O estudo cinético de degradação do biodiesel produzido a partir do óleo extraído 

das vísceras de peixe com a mistura dos antioxidantes (BHA:BHT:PG) foi realizado a partir 

dos resultados do período de indução das amostras. Utilizou-se o método gráfico para 

determinar a ordem da reação que melhor descreve o mecanismo de degradação do biodiesel. 

Para tanto, foi testado a lei de velocidade de ordem zero, primeira e segunda ordem, de acordo 

as suas respectivas equações 12, 13 e 14, descritas abaixo. 

 

                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                 

 

 

 
 

 

  
                                                                                                                                                 

As equações permitiram determinar a ordem da reação (n) do processo de 

degradação do biodiesel, assim como a constante de velocidade (k), através da inclinação do 

gráfico da condutividade (λ) pelo período de indução (PI), representados na Figura 43. 

Os resultados para a determinação da ordem da reação (n) e da constante de 

velocidade (k) mostraram que para as amostras de biodiesel contendo os antioxidantes BHA, 

PG e BHA:BHT, a reação de ordem zero foi a que descreveu melhor o mecanismo de 

degradação do biodiesel. Porém, as amostras que tiveram a adição dos antioxidantes BHT, 

BHA:PG, BHT:PG, BHA:BHT:PG e a amostra controle (biodiesel sem antioxidante) 

apresentaram uma reação de primeira ordem. 

Spacino et al., (2015) avaliaram os parâmetros termodinâmicos e cinéticos do 

biodiesel produzido do óleo de soja com a mistura de antioxidantes naturais, produzidos a 
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partir dos extratos etanoicos do orégano, manjericão e alecrim. Os estudos mostraram que a 

reação de primeira ordem foi a que melhor explicou o processo de oxidação do biodiesel.  

No trabalho descrito por Galvan et al., (2014) que estudaram a cinética de 

oxidação do biodiesel obtido do óleo de soja (90%) e gordura de porco (10%), utilizando a 

mistura dos antioxidantes BHA, BHT e TBHQ. Foi observado para todas as misturas, 

definidas pelo delineamento simplex-centroide ao biodiesel, apresentaram mecanismo de 

degradação de primeira ordem. 

Borsato et al., (2014) estudaram a cinética de oxidação do biodiesel de óleo de 

soja com a mistura dos antioxidantes BHA, BHT e TBHQ definido pelo delineamento 

simplex-centroide. Os resultados mostraram que para todas as misturas utilizadas a reação de 

primeira ordem foi a que melhor explicou o mecanismo de degradação do biodiesel. 

No trabalho descrito por Machado et al., (2013) que estudaram o processo de 

degradação do biodiesel de soja e girassol, pelo método acelerado, utilizando o antioxidante 

Ionol BF 200. Os resultados mostraram que o biodiesel de soja apresentou reação de oxidação 

de primeira ordem, enquanto, que para o biodiesel do óleo de girassol, a reação de ordem zero 

foi a que melhor explicou o seu processo de oxidação. 

Xin, Imahara e Saka (2009) estudaram os parâmetros cinéticos da reação de 

oxidação do biodiesel de girassol, com a mistura de diferentes concentrações do antioxidante 

PG. Utilizou-se o método do Rancimat em diferentes temperaturas (100, 105, 110, 115, 120 

°C). Os resultados mostraram que a reação de primeira ordem descreve bem o processo de 

oxidação do biodiesel. 
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Figura 43 - Gráfico para Determinação da Lei de Velocidade da Oxidação do Biodiesel com as Diferentes Misturas de Antioxidantes: BHA (A), 

BHT (B), PG (C), BHA:BHT (D), BHA:PG (E), BHT:PG (F), BHA:BHT:PG (G) e Biodiesel sem Antioxidante (H). (continua) 
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Figura 43 - Gráfico para Determinação da Ordem e a Constante de Velocidade do Biodiesel com as Diferentes Misturas de Antioxidantes: BHA 

(A), BHT (B), PG (C), BHA:BHT (D), BHA:PG (E), BHT:PG (F), BHA:BHT:PG (G) e Biodiesel sem Antioxidante (H). (conclusão) 
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A Tabela 22 mostra os resultados das ordens de reação e das constantes de 

velocidades (k) nas diferentes temperaturas estudadas (110, 115, 120 e 125 °C). Analisando 

os resultados verifica-se que com o aumento da temperatura ocorre o aumento nos valores das 

constantes de velocidades. Consequentemente, quanto mais alta a temperatura maior será a 

taxa de consumo do antioxidante e menor o período de indução do biodiesel. 

 

Tabela 22- Ordem da Reação e Constante de Velocidade do Processo de Degradação do 

Biodiesel em Diferentes Temperaturas. 

Amostra n 

Temperatura °C 

110 115 120 125° 

k R
2
 k R

2
 k R

2
 k R

2
 

BHA 0 8,8825 0,99 8,9541 0,99 17,1612 0,99 20,1568 0,99 

BHT 1 1,3531 0,99 1,9973 0,99 2,4899 0,98 4,8352 0,99 

PG 0 3,8637 0,99 3,3941 0,98 5,4877 0,98 8,6036 0,99 

BHA:BHT 0 6,6747 0,98 9,7002 0,99 15,7490 0,99 14,1764 0,98 

BHA:PG 1 0,6064 0,99 0,7672 0,98 1,2974 0,99 2,0266 0,99 

BHT:PG 1 0,6869 0,98 1,0581 0,92 1,3941 0,89 2,6250 0,97 

BHA:BHT:PG 1 0,7115 0,99 1,1686 0,98 1,3829 0,91 2,5239 0,96 

Controle 1 2,4819 0,97 3,2278 0,99 4,7702 0,98 6,1408 0,98 

n:ordem da reação química, k: constante de velocidade. 

 

As energias de ativação (Ea) do biodiesel foram determinadas com os 

antioxidantes e suas misturas a partir da equação de Arrhenius (Equação 16) que relaciona a 

constante de velocidade com a temperatura. 

 

        (
  

  
)                                                                                                                                  

 

A partir da equação de Arrhenius construiu-se um gráfico do logaritmo natural da 

constante de velocidade (ln k) contra o inverso da temperatura absoluta (1/T), Figura 44, na 

qual o intercessão da linha da reta é igual o lnA, A é designado o fator de frequência de 

colisões entre as moléculas, e a inclinação é designada sendo Ea/R, sendo R a constante dos 

gases (8,314 J.mol
-1

.K
-1

) (RODRIGUES et al., 2017; SÁNCHEZ et al., 2015). 
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Os parâmetros termodinâmicos também foram calculados, para tanto, utilizou-se a 

equação derivada da teoria com complexo ativado (Equação 17). 

 

                                                                                                              

 

Onde kb é constante de Boltzmann (1,380658x10
-23

 J.K
-1

), h é constante de Planck 

(6,6260755 x 10
-34

 J.s). De acordo com o trabalho descrito por Galvan et al., (2013) e Tan et 

al., (2001) foi construído um gráfico ln (k/T) vs 1/T, na qual o coeficiente angular fornece o 

valor de entalpia de ativação e a intercessão da reta a entropia de ativação (Figura 45).
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Figura 44 - Determinação da Energia de Ativação (Ea) e do Fator Pré-Exponencial (A) do Biodiesel com a mistura dos Antioxidantes: BHA (A), 

BHT (B), PG (C), BHA:BHT (D), BHA:PG (E), BHT:PG (F), BHA:BHT:PG (G) e Biodiesel sem Antioxidante (H). (continua) 
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Figura 44 - Determinação da Energia de Ativação (Ea) e do Fator Pré-Exponencial (A) do Biodiesel com a mistura dos Antioxidantes: BHA (A), 

BHT (B), PG (C), BHA:BHT (D), BHA:PG (E), BHT:PG (F), BHA:BHT:PG (G) e Biodiesel sem Antioxidante (H). (conclusão) 
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Figura 45 - Determinação da Entalpia (∆H
≠
) e Entropia de Ativação (∆S

≠
) do Biodiesel com a mistura dos Antioxidantes: BHA (A), BHT (B), 

PG (C), BHA:BHT (D), BHA:PG (E), BHT:PG (F), BHA:BHT:PG (G) e Biodiesel sem Antioxidante (H). (continua)  
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Figura 45 - Determinação da Entalpia (∆H
≠
) e Entropia de Ativação (∆S

≠
) do Biodiesel com a mistura dos Antioxidantes: BHA (A), BHT (B), 

PG (C), BHA:BHT (D), BHA:PG (E), BHT:PG (F), BHA:BHT:PG (G) e Biodiesel sem Antioxidante (H). (conclusão)
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Os valores de entalpia e entropia de ativação permitiram calcular o valor da 

energia livre de Gibb’s pela equação fundamental da termodinâmica (Equação 18). Os 

resultados dos parâmetros cinéticos e termodinâmicos estão descritos na Tabela 23. 

 

                                                                                                                                            

 

Tabela 23 - Parâmetros Cinéticos e Termodinâmicos para o Biodiesel do Óleo de Vísceras de 

Peixe. 

Amostras 
Ea  

(kJ.mol
-1

) 

A  

(h
-1

) 

∆H
≠  

(kJ.mol
-1

) 

∆S
≠ 

(J.k
-1

mol
-1

) 

∆G
≠ 

(kJ.mol
-1

) 

BHA 78,69 4,71x10
11

 67,98 -51,13 87,57 

BHT 102,24 1,10x10
14

 98,99 13,65 93,77 

PG 119,43 4,09x10
16

 69,42 -55,97 90,86 

BHA:BHT 107,36 2,89x10
15

 66,61 -56,61 88,30 

BHA:PG 104,91 1,14x10
14

 101,66 13,67 96,43 

BHT:PG 108,79 4,60x10
14

 105,54 25,22 95,89 

BHA:BHT:PG 100,43 3,62x10
13

 97,22 4,09 95,66 

Controle 78,82 1,36x10
11

 75,53 -42,33 91,75 

∆G
≠
: foi calculada para temperatura de 110 °C 

 

Avaliando-se as energias de ativação das amostras sem antioxidante e com 

antioxidante, verificou-se que o biodiesel com adição dos antioxidantes apresentou valores da 

energia de ativação superiores ao biodiesel sem antioxidantes, com exceção do antioxidante 

BHA, que apresentou o valor da energia de ativação próximo ao da amostra controle. Entre os 

antioxidantes utilizados nas amostras de biodiesel, o PG foi o que apresentou melhor resposta, 

aumentando a energia de ativação do biodiesel em 60%.  

Buscou-se na literatura trabalhos para se fazer o comparativo das energias de 

ativação. No trabalho descrito Rodrigues et al., (2017) que avaliaram os parâmetros cinéticos 

e termodinâmicos do biodiesel produzido a partir do óleo das vísceras de peixe, utilizando o 

antioxidante BHA, obteve-se o valor de energia de ativação de 81,99 kJ.mol
-1

. Rathore et al., 

(2015) estudaram a cinética de degradação do biodiesel produzido dos óleos de Cajarana e 

Jatropha. Os valores obtidos para energia de ativação foram 54,5 e 66,4 kJ.mol
-1

, 

respectivamente. Galvan et al., (2014) estudaram a cinética degradação do biodiesel, 

produzido a partir das misturas do óleo de soja (90%) e gordura de porco (10%), com a 
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mistura dos antioxidantes sintéticos BHA, BHT e TBHQ. Seus resultados mostraram que a 

energia de ativação variou entre 70,68 e 104,43 kJ.mol
-1

, de acordo com a mistura dos 

antioxidantes utilizados. Pode-se verificar também que o valor da energia de ativação do 

biodiesel quando utilizado o BHA foi de 78,48 kJ.mol
-1

, esse valor, é bem próximo, ao 

determinado neste trabalho, utilizando BHA (78,69 kJ.mol
-1

). De acordo com Levenspiel 

(1999) reações com valores variando entre 40 e 400 kJ.mol
-1

 são consideradas de baixa e alta 

energia de ativação, respectivamente. Portanto, o biodiesel empregado apresentou pouca 

estabilidade química, mesmo em presença de antioxidantes, porque os valores obtidos da 

energia de ativação foram baixos. 

O fator pré-exponencial (A) ou fator de frequência da equação de Arrhenius pode 

ser interpretado como a fração de colisões que tem energia cinética suficiente para a reação 

ocorrer, que está relacionado com a média da frequência de colisões e da orientação do 

choque entre as moléculas. Assim, quanto maior o valor de frequência de colisão maior a 

probabilidade de as moléculas colidirem com orientação adequada favorecendo a reação 

química. Os fatores pré-exponenciais determinados neste trabalho ficaram na faixa de 

1,36x10
11

 a 4,09x10
16

 h
-1

. Nos trabalhos descritos por Galvan et al., (2013), Chen et al., 

(2011) e Chen e Luo (2011) os valores encontrados para os fatores pré-exponenciais foram 

3,84x10
9
 h

-1
, 2,21x10

13
 h

-1
 e 5,66x10

10
 h

-1
, respectivamente. 

A entalpia de ativação (ΔH
≠
) mostra se o sistema ganhou ou perdeu energia 

durante a reação de oxidação do biodiesel, valores positivos indicam que a reação é 

endotérmica e valores negativos determinam reações exotérmicas. Os valores determinados 

para ΔH
≠ 

estão descritos na Tabela 23. Os resultados mostram que todas as amostras 

estudadas tiveram valores de ΔH
≠ 

positivo, caracterizando um processo endotérmico. Estes 

valores foram comparados com resultados encontrados na literatura. No trabalho descrito por 

Feyzi e Shahbazi (2017) que estudou o processo de degradação do biodiesel de girassol que 

foi produzido utilizando um nanocatalisador (Al-Sr). Determinou-se que o valor de ΔH
≠ 

do 

biodiesel foi de 215 kJ.mol
-1

. No trabalho descrito por Zeng, Yang e Fang (2017) que 

estudaram os parâmetros cinéticos e termodinâmicos do biodiesel de soja, o valor 

determinado da ΔH
≠ 

foi 23,15 kJ.mol
-1

. Spacino et al. (2015) que estudaram a ação da mistura 

de antioxidantes naturais no processo de degradação oxidativa do biodiesel de soja 

determinaram os valores ΔH
≠-

entre 65,86 - 85,89 kJ.mol
-1

. 

A entropia de ativação (ΔS
≠
) é uma grandeza termodinâmica relacionada com o 

grau de desordem de um sistema. Nos processos espontâneos a energia do sistema tende a 

diminuir, enquanto a entropia total tende a aumentar (SPACINO et al., 2015). Os valores de 
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ΔS
≠
 para o biodiesel de vísceras de peixe estão descritos na Tabela 23. Foram obtidos valores 

positivos e negativos de entropia para as amostras analisadas. Quanto maior o valor de 

entropia, maior a desordem do sistema, sendo ocasionada pelos maiores números de espécies 

no processo de transição. No trabalho descrito por Zeng, Yang e Fang (2017) o valor de 

entalpia foi de -0,22 J.mol
-1

.K
-1

 e no trabalho realizado por Feyzi e Shahbazi (2017) o valor 

encontrado foi de 662.70 J.mol
-1

.K
-1

.  

Os valores para energia livre de Gibb’s de ativação (ΔG
≠
) (Tabela 23) mostraram 

que as reações de oxidação das amostras de biodiesel misturadas com os antioxidantes são 

endergônicas (ΔG
≠
> 0), ou seja, são reações não espontâneas. Esse resultado está de acordo 

com outros trabalhos descritos na literatura (MATHIARASIE e PARTHA, 2016; WU et al., 

2016; SARVE, VARMA e SONAWANE, 2016). 
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4.5 Conclusões 

 

Pode-se concluir a partir do estudo do período de indução do biodiesel, produzido 

a partir do óleo das vísceras da Tilápia do Nilo, com a mistura dos antioxidantes 

(BHA:BHT:PG) que o antioxidante PG foi o que apresentou melhor resposta ao processo de 

oxidação do biodiesel. 

O estudo do planejamento experimental simplex-centroide das misturas dos 

antioxidantes com biodiesel revelou que os antioxidantes BHA, BHT e PG quando misturados 

entre eles não apresentam sinergismo, apresentando efeito mais significativo quando usados 

separadamente. 

O estudo cinético do biodiesel com a mistura dos antioxidantes revelou que as 

amostras com antioxidantes apresentaram velocidade de oxidação inferior ao da amostra do 

biodiesel sem antioxidante. Os resultados também mostraram que as energias de ativação das 

amostras do biodiesel com a mistura dos antioxidantes foram superiores ao da amostra sem 

antioxidante. 

Os parâmetros termodinâmicos das amostras com os antioxidantes 

(BHA:BHT:PG) mostraram que o processo de oxidação do biodiesel do óleo das vísceras da 

Tilápia do Nilo, apresenta energia livre de Gibb´s de ativação positiva (∆G
≠
> 0). No entanto, 

devido à baixa energia de ativação (Ea) as amostras de biodiesel são muito susceptíveis ao 

processo de degradação oxidativa. 
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5 CAPÍTULO 4 - ESTUDO CINÉTICO E TERMODINÂMICO DO PROCESSO DE 

DEGRADAÇÃO DO BIODIESEL COM ANTIOXIDANTE NATURAL 

 

5.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o processo de degradação do biodiesel produzido do óleo das vísceras da 

Tilápia do Nilo na presença do antioxidante natural extraído do açafrão-da-índia (Curcuma 

longa). 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

Realizar a extração do antioxidante natural a partir do açafrão-da-índia; 

Estudar os períodos de indução das amostras de biodiesel com o antioxidante 

natural em diferentes temperaturas (110, 115, 120 e 125 °C); 

Determinar os parâmetros cinéticos e termodinâmicos do processo de degradação 

do biodiesel das vísceras de peixe. 
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T: 50 °C 

t: 30 min 
T: 25 °C 

500 rpm 

5.3 Metodologia 

 

5.3.1 Materiais 

 

Os reagentes utilizados foram: hidróxido de potássio (Vetec, 85%), sulfato de 

sódio anidro (Sigma-Aldrich, ≥ 99%), metanol (Vetec, 99%), álcool etílico (Vetec, 99%), 

Folin-Ciocalteu (Sigma-Aldrich, 2N) e açafrão-da-índia (Curcuma longa). 

 

5.3.2 Produção do biodiesel 

 

O biodiesel do óleo das vísceras de Tilápia foi obtido por reação de 

transesterificação realizada de acordo com os parâmetros determinados no CAPÍTULO 2. O 

processo é descrito no fluxograma da Figura 46.  

 

Figura 46 - Fluxograma do Processo de Produção do Biodiesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor 

 

Adicionou-se 450 g do óleo de víscera de peixe em um balão (1L) e misturou-se 

com 93 mL de metanol e 4,5 g de KOH. As condições reacionais foram: temperatura de 35 

°C, agitação magnética de 900 rpm e tempo de 70 min. Após o fim da reação, a amostra foi 

colocada em um funil de separação, onde a glicerina foi separada dos ésteres metílicos. Os 
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ésteres metílicos foram lavados com água (45 mL) três vezes, para a retirada de sabão, 

catalisador, glicerina e excesso de álcool. Em seguida a amostra foi aquecida a 50 °C por 30 

min. Adicionou-se sulfato de sódio anidro, para diminuição da umidade, seguida de filtração a 

vácuo. 

 

5.3.3 Produção do extrato etanoico do Açafrão-da-índia. 

 

A extração alcoólica do antioxidante do açafrão-da-índia (Curcuma longa) foi 

realizada de acordo com a metodologia adotada no trabalho de Spacino et al., (2015). Pesou-

se 10 g da amostra do açafrão-da-ínida e adicionou-se 250 mL de álcool etílico. A mistura 

ficou armazenada em um Erlenmeyer de 500 mL durante 24 h seguida de filtração. O filtrado 

foi colocado em um rota-evaporador a temperatura de 60 °C por 10 min, obtendo um volume 

aproximado de 50 mL da mistura. Essa mistura foi transferida para um frasco âmbar e 

armazenado a 5 °C. 

 

5.3.4 Determinação dos compostos fenólicos totais do extrato etanoico do Açafrão-da-

Índia. 

 

A determinação espectrofotométrica dos compostos fenólicos foi realizada de acordo com 

metodologia descrita por Slinkard & Singleton (1977) com modificações. Foi utilizado ácido 

gálico como padrão de referência. Este método envolve a redução do reagente pelos 

compostos fenólicos das amostras com formação de um complexo azul. Uma alíquota de 0,1 

mL do extrato etanoico do açafrão-da-índia foi transferida para um tubo de ensaio de 20 mL e 

adicionado 3 mL de água destilada seguidos de 0,25 mL de reagente de Folin Ciocalteau. A 

reação ficou em repouso por 3 min para então ser acrescentado 2 mL de carbonato de sódio 

(Na2CO3) a 20% (m/v). Um ensaio em branco foi conduzido nas mesmas condições, de modo 

que foram usados 0,2 mL de água destilada em substituição da amostra. As amostras foram 

protegidas com papel alumínio e permaneceram por meia hora. A leitura de absorbância foi 

realizada em espectrofotômetro utilizando comprimento de onde de 765 nm. A quantificação 

dos compostos fenólicos totais nos extratos em triplicata foram expressos em mg de 

equivalente ácido gálico / g da amostra. A curva de calibração foi obtida fazendo-se uso de 

quatro diluições do ácido gálico (0 – 0,6 mg/mL). 
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5.3.5 Estudo cinético e termodinâmico das amostras de biodiesel 

 

Os estudos cinéticos e termodinâmicos das amostras de biodiesel foram 

investigados utilizando os resultados da estabilidade oxidativa do biodiesel. Inicialmente 

avaliaram-se diferentes concentrações do extrato etanoico do açafrão-da-índia no biodiesel, as 

concentrações utilizadas foram 10000; 30000; 50000, 75000 e 100000 mg/kg. As amostras de 

biodiesel com o antioxidante natural foram levadas ao ensaio acelerado de degradação 

oxidativa utilizando o equipamento Rancimat (METROHM®) de acordo com a norma EN 

14112. Após determinar a melhor concentração de extrato etanoico, a amostra de biodiesel 

com o antioxidante natural, foi novamente submetida aos ensaios da estabilidade oxidativa em 

diferentes temperaturas 110, 115, 120 e 125 °C. Os resultados da condutividade (λ) versus o 

tempo (t) foram utilizados para determinar a lei de velocidade do processo de degradação do 

biodiesel. Utilizou-se a equação de Arrhenius (Eq.16) para se calcular a energia de ativação 

(Ea). Os parâmetros termodinâmicos foram calculados a partir da equação da teoria do 

complexo-ativado (Eq. 17) e a energia livre de Gibb´s foi calculada pela equação fundamental 

da termodinâmica (Eq. 18). 
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5.4 Resultados e discussão 

 

5.4.1 Análise físico-química do biodiesel de peixe 

 

Os resultados das análises físico-químicas e da composição dos ácidos graxos das 

amostras de biodiesel do óleo das vísceras da Tilápia do Nilo (FOME) estão descritos na 

Tabela 24. Os resultados foram comparados com os trabalhos descritos por Fadhil, Al-Tikrity 

e Albadree (2017), Kara et al., (2017) e Wu et al. (2014) e com os valores estabelecidos pela 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (RANP 45/2014). 

 

Tabela 24 10- Propriedades Físico-Químicas e Composição Química dos Ésteres Metílicos. 

Análises FOME FOME
a
 FOME

b
 FOME

c
 

Índice de acidez (mg KOH/g) 0,20 0,10 56,10 0,34 

Massa específica 20 ºC (kg/m
3
) 0,87 0,87 0,94  0,89 

Índice de iodo (g I2/100g)  82,24 91,55 - 139,93 

Teor de umidade (mg/kg) 169,23 - - - 

Ponto de fulgor (°C) 146,30 96,00 - 173 

Viscosidade 40 ºC (mm
2
/s) 4,65 3,45 4,30 4,70 

Ésteres totais (%) 97,20 94,66 - - 

Ácidos graxos  FOME FOME
a
 FOME

b
 FOME

c
 

tetradodecanóico (C 14) 3,11 0,46 1,19 3,32 

hexadecanóico (C 16) 25,53 18,55 10,19 14,90 

cis-9-hexadecenóico (C 16:1) 6,14 4,69 14,79 6,87 

octadecanóico (C 18) 6,17 6,80 21,76 7,52 

cis-9-octadecenóico (C 18:1) 39,01 56,56 24,93 27,10 

cis-9,12-octadecadienóico (C 18:2) 15,61 8,67 11,58 1,92 

cis-9,12,15-octadecatrienóico (C 18:3) 2,38 0,93 9,31 5,06 

eicosanóico (C 20) - 0,08 1,38 - 

cis-9-eicosenóico (C 20:1) 2,03 1,96 - 5,06 

cis 5,8,11,14,17-eicopentenóico (C 20:5) - - - 11,60 

docosonóico C 22 - - 0,98 0,92 

ácidos graxos saturados  34,81 25,89 35,50 26,66 

ácidos graxos insaturados  65,17 71,88 60,61 57,61 

a –Fadhil, Al-Tikrity e Albadree (2017); b – Kara et al., (2017) e c –Wu et al., (2014). 

 



106 

 

 

Os parâmetros físico-químicos analisados da amostra de biodiesel revelaram que 

os resultados estavam de acordo com as especificações da legislação da Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) resolução 45/2014. 

Os valores estabelecidos pela norma mostram que os máximos permitidos para o 

índice de acidez e teor de umidade são 0,3 mg KOH/g e 200 mg/Kg, respectivamente. Essas 

análises estão diretamente relacionadas com o processo de degradação das amostras. Valores 

acima, do estabelecido pela norma, dão indicativo que o processo de oxidação já se iniciou, 

no caso, do índice de acidez, uma vez que mede a quantidade de ácidos graxos livres nas 

amostras, sendo esse um dos produtos formado do processo de oxidação dos ésteres metílicos. 

O teor de água favorece o crescimento de microrganismos que podem atuar no processo de 

degradação dos ésteres metílicos (YAAKOB, et al., 2014; PULLEN and SAEED, 2012). 

O mecanismo de oxidação dos óleos e gorduras ocorre principalmente nas 

insaturações das cadeias carbônicas dos ácidos graxos, logo, quanto maior a quantidade de 

insaturações das amostras mais susceptíveis elas estarão ao processo de degradação. Dentre as 

amostras analisadas o biodiesel produzido no trabalho Wu et al., (2014) que utilizou os 

resíduos do peixe para a produção de biodiesel foi a que apresentou maior percentual de 

ácidos graxos insaturados. Verifica-se que o perfil dos ácidos graxos das amostras avaliadas 

apresenta uma maior quantidade de ácidos graxos insaturados que saturados. Esses resultados 

justificam a necessidade de buscar alternativas que possam combater o processo de oxidação 

do óleo proveniente dos resíduos de peixe. 

A análise de ponto de fulgor está relacionada com a segurança de transporte e 

armazenamento das amostras de biodieseis, uma vez que mede a temperatura mínima para 

que os vapores voláteis de uma amostra em presença de oxigênio inflamem (SANTOS et, al., 

2015). O valor determinado para o biodiesel de vísceras de peixe foi de 146,30 °C e o da 

amostra de biodiesel produzida no trabalho de Fadhil, Al-Tikrity e Albadree (2017) foi de 96 

°C. Esses valores elevados do ponto de fulgor é uma das vantagens do biodiesel em relação ao 

óleo diesel, pois o ponto de fulgor do óleo diesel é menor, com valores próximos de 40 °C, 

consequentemente apresenta maior risco de explosões (MARTINS, et al., 2015). 

A massa específica e a viscosidade são parâmetros importantes, pois estão 

relacionados com a quantidade de combustível injetado no motor (YAAKOB,et al., 2014). A 

legislação vigente para biodiesel estabelece que os valores possam variar entre 817,8 e 886 

kg/m
3
 e 2 e 5 mm

2
/s para a massa específica e viscosidade, respectivamente. Dentre os 

trabalhos o único que não ficou de acordo com a norma foi o realizado pela Kara et al., (2017) 

que apresentou viscosidade acima da norma vigente. 
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No trabalho desenvolvido e nos trabalhos pesquisados verifica-se que as 

composições químicas dos ácidos graxos apresentam algumas semelhanças. Em todas as 

amostras o ácido graxo de maior concentração é o cis-9-octadecenóico (C 18:1), conhecido 

como ácido oleico. Entre os ácidos graxos saturados o hexadecanoico (C:16) (ácido palmítico) 

é o que apresentou maior percentual, com exceção do óleo extraído no trabalho Kara et al., 

(2017). Segundo Menegazzo, Petenuci e Fonseca (2014) a composição química dos ácidos 

graxos avaliados dependem de alguns fatores, tais como: espécie do peixe, alimentação e o 

ambiente em que vive. 

 

5.4.2 Avaliação do extrato etanoico do açafrão-da-índia na estabilidade oxidativa do 

biodiesel 

 

O extrato etanoico do açafrão-da-índia foi avaliado em relação ao teor de 

compostos fenólicos totais usando o método de Folin Ciocalteau. O gráfico da curva de 

calibração da análise está descrito na Figura 47. 

 

Figura 47 – Curva de Calibração para a Determinação dos Compostos Fenólicos Totais. 

 

 

O teor de compostos fenólicos totais determinados para o açafrão-da-índia foi de 

7,95 mg EAG / g de amostra. Esse resultado foi comparado com outros trabalhos da literatura 

que utilizaram antioxidantes naturais no combate à oxidação de biocombustíveis. França et 

al., (2017) utilizaram um extrato etanoico da moringa como antioxidante natural, obtendo 

valores de teor de compostos fenólicos totais de 24,89 mg EAG / g de amostra. No trabalho 
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de Spacino et al., (2016) que utilizaram antioxidantes naturais extraídos de alecrim, orégano e 

manjericão obtiveram os respectivos resultados, para os teor de compostos de fenóis totais, 

17,66; 16,31 e 1,94 mg EAG / g de amostra. Os resultados analisados mostram que o extrato 

etanoico do açafrão-da-índia apresentam compostos fenólicos e que o seu teor apresentam 

valores próximos de outras matérias primas utilizados em diferentes trabalhos.  

O extrato etanoico do açafrão-da-índia apresentou um elevado teor de compostos 

fenólicos totais, sendo os curcuminoides os majoritários (STANIC, 2017). Os curcuminóides 

por apresentarem estrutura fenólica, carbonilas e insaturações em sua extenção atuam como 

excelentes antioxidantes. Um possível mecanismo de ação é proposto na Figura 48. 

 

Figura 48 – Mecanismo de Antioxidante da Curcumina. 

 

 

O hidrogênio adjacente entre as duas carbonilas é preferencialmente doado para o 

radical formado no inicial do processo de oxidação do biodiesel. A carga formada na estrutura 

da curcumina é estabilizada por ressonância. Os hidrogênios, das hidroxilas, presente na 

estrutura fenólica da curcumina, também podem ser doados aos radicais formados nas 

estruturas dos biocombustíveis, aumentando assim, a sua eficiência como antioxidante. 

O extrato etanoico do açafrão-da-índia foi adicionado nas amostras de biodiesel 

com diferentes concentrações (10000; 30000; 50000, 75000 e 10000 mg/kg) a fim de avaliar o 

efeito contra o processo de oxidação das amostras. As amostras com antioxidantes foram 

analisadas no equipamento Rancimat e os resultados dos períodos de indução são mostrados 

no gráfico da Figura 49.  
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Figura 49 - Determinação do Período de Indução das Amostras de Biodiesel com Diferentes 

Teores de Antioxidante. 

  

Avaliando os resultados verifica-se que o extrato etanoico do açafrão-da-índia 

aumenta significativamente o período de indução da amostra de biodiesel. A amostra de 

biodiesel utilizada como controle apresentou o período de indução de 5,5 h. Enquanto as 

amostras com concentrações de 10000, 30000, 50000, 750000 e 100000 mg/kg apresentaram 

os respectivos valores: 10,8; 10,9; 16,6; 15,7 e 12,9 h, para o período de indução (Figura 50).  

 

Figura 50 - Determinação do Período de Indução das Amostras de Biodiesel com Diferentes 

Teores de Antioxidante. 

 

Esses resultados correspondem a um aumento de quase 100 % para todas as 

concentrações avaliadas no período de indução das amostras. No trabalho desenvolvido por 
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Spacino et al., (2015) que avaliaram os parâmetros cinéticos e termodinâmicos dos 

antioxidantes naturais no biodiesel de soja e no trabalho de Sousa et al., (2014) que avaliaram 

a estabilidade oxidativa do óleo de soja utilizando antioxidante naturais verificaram o mesmo 

comportamento no período de indução das amostras de biodiesel. 

No entanto, verificou-se que as concentrações analisadas acima de 5% 

apresentaram um efeito pró-oxidativo, diminuindo o período de indução das amostras com 

concentrações de 7,5 % (15,7 h) e 10% (12,9 h). No trabalho descrito por Pinto et al., (2015) 

que estudaram a estabilidade oxidativa do biodiesel produzido a partir do óleo de amendoim 

com diferentes concentrações de antioxidantes. Verificaram que o antioxidante α-tocoferol 

também apresentou efeito pró-oxidante em concentrações superiores a 1500 mg.Kg
-1

. Esse 

mesmo comportamento foi verificado no trabalho desenvolvido por De Sousa et al., (2014) 

que avaliaram a estabilidade oxidativa do biodiesel de óleo de soja usando antioxidantes 

naturais. Onde na qual, o β-caroteno apresentou efeito pró-oxidante com concentrações 

superiores a 1500 ppm diminuído a estabilidade oxidativa da amostra de biodiesel. 

 

5.4.3 Estudo cinético do biodiesel com antioxidante natural  

 

As amostras de biodiesel com antioxidante natural de 30000 mg/kg 

(BP:AC:30000) e sem antioxidante (BP:100) foram submetidas ao ensaio acelerado de 

degradação oxidativa, no equipamento Rancimat, para a determinação dos períodos de 

indução (PI) em diferentes temperaturas (110, 115, 120 e 125 °C). Os resultados do período 

de indução são mostrados no gráfico da Figura 51. 

Avaliando os resultados do período de indução da Figura 50 verifica-se que a 

temperatura influenciou de forma negativa a estabilidade oxidativa do biodiesel, ou seja, 

quanto maior a temperatura menor o período de indução das amostras. O antioxidante natural 

extraído da curcumina apresentou uma boa resposta no combate da oxidação da amostra de 

biodiesel, sendo verificado um aumento do período de indução, quando comparado com a 

amostra de biodiesel sem antioxidante, nas diferentes temperaturas analisadas. No trabalho 

descrito por Sousa et al.,(2014) que avaliou a estabilidade oxidativa do biodiesel proveniente 

do óleo de soja utilizando antioxidante natural, curcumina e β-caroteno, verificou que os 

antioxidantes também atuaram de forma eficiente no combate a oxidação do biodiesel. Buosi, 

et al.,(2016) em seu trabalho faz um estudo comparativo entre os antioxidantes sintéticos e 

naturais verificando a eficiência dos antioxidantes naturais. 
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Figura 51 - Determinação do Período de Indução das Amostras de Biodiesel com e sem 

Antioxidante Natural. 

 

Utilizou-se o método gráfico para determinar a ordem da reação que melhor 

descreve o mecanismo de degradação do biodiesel. Para tanto, foi testado a lei de velocidade 

de ordem zero, primeira e segunda ordem. O gráfico que apresentou o coeficiente de 

determinação (R
2
) mais próximo de 1, para todas as temperaturas analisadas, foi o gerado pelo 

logaritmo natural da condutividade (λ) versus o período de indução do biodiesel, permitindo 

predizer que a cinética de primeira ordem descreve bem o mecanismo de degradação. A 

expressão matemática utilizada a partir da lei de velocidade tem a forma da equação da reta. 

Construindo um gráfico ln λo (condutividade) em função do tempo t (período de indução), 

obtém uma reta com inclinação igual à constante da velocidade (k). 

A Figura 52 mostra uma excelente relação linear do período de indução do 

biodiesel em função do logaritmo natural da condutividade, nas diferentes temperaturas 

estudadas, obedecendo uma reação de primeira ordem. Sánchez et al., (2015) avaliaram a 

cinética do biodiesel do óleo da Jojoba e determinaram que o seu processo de oxidação pode 

ser descrito por um mecanismo de primeira ordem. Pulle e Saeed (2012) em sua revisão 

descrevem que os óleos de soja, mamona, colza apresentam cinética de degradação de 

primeira ordem. Logo esses resultados corroboram com o resultado encontrado neste trabalho. 
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Figura 52 - Período de Indução (PI) do Biodiesel em Função do Logaritmo Natural da 

Condutividade (ln λ) em Diferentes Temperaturas. (A) Amostra Controle e (B) Amostra de 

Biodiesel com Antioxidante Natural. (continua) 

 

 

A Tabela 25 mostra os resultados dos períodos de indução e das constantes de 

velocidades nas diferentes temperaturas estudadas. Analisando os resultados verifica-se que 

com o aumento da temperatura ocorre uma diminuição do período de indução das amostras e 

um aumento nos valores das constantes de velocidades. Logo, quanto mais alta a temperatura, 

maior a taxa de consumo do antioxidante e menor o período de indução do biodiesel. Também 

se observa que os valores das constantes de velocidades para a amostra de biodiesel sem 

antioxidante (BP:100) apresenta valores maiores que a amostra de biodiesel com o 

antioxidante (BP:AC:30000). Esses resultados corroboram com dados obtidos nos trabalhos 

descritos por Rodrigues, et al., (2017), que estudaram os parâmetros cinéticos e 
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termodinâmicos do biodiesel de óleo de vísceras de peixe com antioxidante butil-

hidroxitolueno (BHT) e Xin, et al., (2009) que estudaram a cinética do antioxidante galato de 

propila (PG) em biodiesel de cártamo. 

 

Tabela 25 11- Determinação dos Períodos de Indução (PI) e das Constantes de Velocidade (k) 

em Diferentes Temperaturas. 

Amostra Temperatura (°C) PI (h) k, h
-1

 R
2
 

BP:100 

110 5,8 0,2720 0,98 

115 3,81 0,3681 0,98 

120 1,21 0,5086, 0,98 

125 1,37 0,7191, 0,97 

 

BP:AC:30000 

110 11,1 0,2188 0,98 

115 7,54 0,2477 0,99 

120 4,14 0,4676 0,98 

125 2,88 0,6343 0,98 

 

 

A energia de ativação do biodiesel com antioxidante natural foi determinada de 

acordo com a equação de Arrhenius, utilizando os valores da Tabela 25. 

A partir da Equação de Arrhenius construiu-se um gráfico do logaritmo natural da 

constante de velocidade (ln k) versus a temperatura absoluta (1000/T), Figura 53, na qual o 

intercepto da linha reta é igual ao lnA, e a inclinação é designada como Ea/R, em que R é a 

constante dos gases (8,314 J.mol
-1

.K
-1

). Os gráficos permitiram determinar os valores para as 

energias de ativação (Ea) e fator de frequência de colisões entre as moléculas das amostras 

BP:100 e BP:AC:30000. 

Os valores determinados para a energia de ativação (Ea) das amostras foram 82,08 

kJ.mol
-1

 e 96,91 kJ.mol
-1

, para as amostras BP:100 e BP:EC:30000, respectivamente. 

Verifica-se que o antioxidante produzido a partir do extrato etanoico da curcumina aumentou 

a energia de ativação do biodiesel. Justificando os valores determinados para o período de 

indução e das constantes de velocidade das amostras.  
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Figura 53 - Determinação da Energia de Ativação das Amostras (A) BP:100 e (B) 

BP:EC:30000. 

 

 

O resultado obtido da energia de ativação foi comparado com outros trabalhos na 

literatura. Rodrigues et al., (2017) estudaram a cinética do processo de degradação do 

biodiesel do óleo das vísceras de peixe misturado com o antioxidante BHA o valor da energia 

de ativação determinado foi de 81,99 kJ.mol
-1

. Machado et al., (2013) estudaram a cinética de 

degradação do antioxidante Ionol em biodiesel de soja e girassol, obtendo os valores de 

energia de ativação 128 e 119 kJ.mol
-1

, respectivamente. No trabalho descrito por Borsato et 

al., (2014) que estudaram a cinética de oxidação do biodiesel de soja com misturas de 

antioxidantes encontrou-se valores da energia de ativação que variaram entre 85 – 104 kJ.mol
-

1
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galato de propila, Xin, Imahara e Saka (2009) determinaram o valor da energia de ativação 

(97,02 kJ.mol
-1

) para a degradação do antioxidante. Galvan et al., (2014) avaliaram a cinética 

de oxidação do biodiesel de óleo de soja e gordura de porco com antioxidante TBHQ, obtendo 

valores de energia de ativação entre 71 – 104 kJ.mol
-1

. Os resultados determinados de Energia 

de ativação na literatura estão próximos dos valores obtidos neste trabalho. 

O fator pré-exponencial (A) ou fator de frequência da equação de Arrhenius pode 

ser interpretado como a fração de colisões que têm energia cinética suficiente para a reação 

ocorrer, que está relacionado com a média da frequência de colisões e da orientação do 

choque entre as moléculas. Assim, quanto maior o valor de frequência de colisão maior a 

probabilidade de as moléculas colidirem com orientação adequada favorecendo a reação 

química. O fator pré-exponencial determinado neste trabalho foram de 4,1x10
10

h
-1

 e 

3,2x10
12

h
-1

 para as amostras BP:100 e BP:AC:30000, respectivamente. Nos trabalhos 

descritos por Galvan et al.,(2013), Chen et al. (2011) e Chen e Luo (2011) os respectivos 

valores encontrados foram 3,84x10
9
h

-1
, 2,21x10

13
h

-1
 e 5,66x10

10
 h

-1
. Verificou-se que os 

valores encontrados na literatura para o fator pré-exponencial apresentaram resultados 

diferentes, no entanto, estes resultados já eram esperados, haja vista, que a matéria prima 

assim como o antioxidante avaliado eram diferentes, consequentemente apresentam 

mecanismos reacionais diferentes. 

 

5.4.4 Estudo termodinâmico das amostras de biodiesel 

 

A entalpia (ΔH
≠
) e a entropia (ΔS

≠
) de ativação foram determinadas pela equação 

derivada da teoria do complexo ativado de acordo com o trabalho descrito por Galvan et al., 

(2013, p.6869) e Tan et al.,(2001). Inicialmente construiu-se um gráfico ln (k/T) vs 1/T, na 

qual o coeficiente angular fornece o valor de entalpia de ativação e a intercessão da reta a 

entropia de ativação (Figuras 54) os resultados dos parâmetros termodinâmicos das amostras 

estão descritos na Tabela 26. 

A entalpia de ativação (ΔH
≠
) é a energia envolvida no processo durante a reação 

de oxidação do biodiesel, altos valores indicam uma baixa reatividade, enquanto, baixos 

valores indicam alta reatividade. Os valores de entalpia de ativação determinados para as 

amostras BP:100 e BP:EC:30000 foram de78,84 kJ.mol
-1

e 93,66 kJ.mol
-1

, respectivamente. 

Esses valores estão próximos aos determinados nos trabalhos de Spacino et al., (2015), 

Galvan et al., (2013) e Tan et al., (2001) que foram 65,86 – 85,89 kJ.mol
-1

, 68,75 kJ.mol
-1

 e 

80,80 – 104,30 kJ.mol
-1

, respectivamente. Vale ressaltar que a matéria prima assim como os 
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antioxidantes utilizados nos trabalhos acima descritos foi diferente deste trabalho. Justificando 

a variação dos valores da entalpia de ativação. 

 

Figura 54 - Determinação da Entropia e Entalpia de Ativação das Amostras de Biodiesel 

BP:100 (A) e BP:EC:30000 (B). 

 

 

A entropia de ativação (ΔS
≠
) é uma grandeza termodinâmica relacionada com o 

grau de desordem de um sistema. Nos processos espontâneos a energia do sistema tende a 

diminuir, enquanto a entropia total tende a aumentar. Os valores de ΔS
≠
 calculados para o 

processo de degradação das amostras de biodiesel de vísceras de peixe foram de -52,10 J.k
-1

. 

mol
-1

 e -15,83 J.k
-1

.mol
-1

. Spacino et al., (2015) avaliaram os parâmetros cinéticos e 

termodinâmicos da estabilidade oxidativa do biodiesel do óleo de soja através dos ensaios 
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acelerados utilizando o equipamento Rancimat model 873, encontrando valores da entropia de 

ativação na faixa entre -32,25 a -110,40 J.k
-1

.mol
-1

. No trabalho descrito por Galvan et al., 

(2013) que estudou os parâmetros cinéticos e termodinâmicos do biodiesel produzido da 

mistura do óleo vegetal e gordura animal. O valor de entropia de ativação determinado para 

amostra foi de -72.05 J.k
-1

.mol
-1

. Os valores encontrados na literatura corroboram com o valor 

encontrado neste trabalho, na qual, todos os trabalhos apresentaram valores negativos para a 

entropia de ativação, e os valores absolutos apresentaram valores próximos. 

 

Tabela 26 - Parâmetros Termodinâmicos das Amostras BP:100 e BP:EC:30000 

Parâmetros  

Termodinâmicos 

Amostras Literatura 

BP:100 BP:EC:30000 
Spacino et 

al.,(2015) 

Galvan et al., 

(2013) 

∆H
±
 (kJ.mol

-1
) 78,84 93,66 65,86 a 85,89 68,75 

∆S
± 

(J.k
-1

.mol
-1

) -52,10 -15,83 -32,25 a -110,40  -72,05 

∆G
±
 (kJ.mol

-1
) 20,55 6,31 98,63 149,82 

 

O valor da energia livre de Gibb`s de ativação (ΔG
≠
) foi calculado para todas as 

temperaturas avaliadas. A ΔG
≠ 

está relacionada à espontaneidade da reação química, valores 

negativos indicam uma reação espontânea e valores positivos reações não espontâneas. A 

energia livre de Gibb`s de ativação da oxidação do biodiesel das amostras com e sem 

antioxidante apresentaram valores positivos nas temperaturas estudadas mostrando a não 

espontaneidade da reação.  
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5.5 Conclusões 

 

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir que o extrato 

etanoico do açafrão-da-índia apresentou-se como uma excelente alternativa no combate a 

oxidação do biodiesel produzido a partir dos óleos das vísceras da Tilápia do Nilo. Pois é um 

antioxidante natural de fácil produção e de baixo custo. 

Os parâmetros termodinâmicos mostraram que a reação de oxidação do biodiesel 

é não espontânea (∆G
≠
>0), ou seja, não ocorrem naturalmente. No entanto, os estudos 

cinéticos revelam que essa reação apresenta baixa energia de ativação (Ea). Logo, as reações 

de oxidação do biodiesel são bastante susceptíveis a fatores externos como temperatura, luz e 

umidade, pois necessitam de pouca energia para ocorrerem. Entretanto, se faz necessário 

cuidado no seu armazenamento. 



119 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABDULLAH, S. H. Y. S. et al., A review of biomass-derived heterogeneous catalyst for a 

sustainable biodiesel production. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 70, p. 

1040– 1051, 2017.  

ALPTEKIN, E.; CANAKCI, M.; SANLI, H. Biodiesel production from vegetable oil and 

waste animal fats in a pilot plant. Waste Management, v. 34, n. 11, p. 2146–2154, 2014.  

AMERICAN OIL CHEMISTS’ SOCIETY. AOCS Cd 8-53: Peroxide value acetic acid-

chloroform method. 4th ed. Champaing, USA, 1990.  

AMERICAN OIL CHEMISTS’ SOCIETY. AOCS Cc 7-25: Refractive index of fats and 

oils. 4th ed. Champaing, USA, 1990.  

AMERICAN OIL CHEMISTS’ SOCIETY. AOCS Cd 3-25: Saponification value of fats 

and oils. 4th ed. Champaing, USA, 1990.  

AMERICAN OIL CHEMISTS’ SOCIETY. AOCS Ca 5a-40: Free acids in crude and 

refined fats and oils. 4th ed. Champaing, USA, 1990.  

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). Method D 6304: 

Standard Test Method for, Determination of water in petroleum products, lubricating 

oils, and additives by coulometric Karl Fischer titration. USA, 2009. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14065 - Destilados 

de petróleo e óleos viscosos – Determinação da massa específica e da densidade relativa 

pelo densímetro digital. Rio de Janeiro, p.13. 2013. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10441 - Produtos 

de petróleo – Líquidos transparentes e opacos – Determinação da viscosidade cinemática 

e cálculo da viscosidade dinâmica. Rio de Janeiro, p.22. 2014. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 7974 - Produtos de 

petróleo – Determinação do ponto de fulgor pelo vaso fechado. Rio de Janeiro, p. 19. 

2014. 

BART, J. C. J.; GUCCIARDI, E.; CAVALLARO, S. 10 - Biolubricant product development 

BT  - Biolubricants. In: Woodhead Publishing Series in Energy. [s.l.] Woodhead 

Publishing, p. 473–526, 2013.  

BORSATO, D. et al., Oxidation kinetics of biodiesel from soybean mixed with synthetic 

antioxidants BHA, BHT and TBHQ: Determination of activation energy. Fuel Processing 

Technology, v. 127, p. 111–116, 2014.  



120 

 

 

BOSCOLO, W. R. et al. Resíduos da indústria de filetagem de Tilápia do Nilo (Oreochromis 

niloticus) na forma de farinhas e silagem para a alimentação de lambari (Astianax 

bimaculatus). Revista Acadêmica: Ciência Animal, v. 10, n. 2, p. 189–195, 2017.  

BUOSI, G. M. et al., Oxidative stability of biodiesel from soybean oil: Comparison between 

synthetic and natural antioxidants. Fuel, v. 181, p. 759–764, 2016.  

CALADO, V. e MONTGOMERY, D. Planejamento de Experimentos usando o Statistica. Rio 

de Janeiro: E-Papers Serviços Editoriais, v. 15, p. 260-265, 2003. 

CHAI, M. et al., Esterification pretreatment of free fatty acid in biodiesel production, from 

laboratory to industry. Fuel Processing Technology, v. 125, p. 106–113, 2014.  

CHEN, Y.-H. et al., Property modification of jatropha oil biodiesel by blending with other 

biodiesels or adding antioxidants. Energy, v. 36, n. 7, p. 4415–4421, 2011.  

CHEN, Y.-H.; LUO, Y.-M. Oxidation stability of biodiesel derived from free fatty acids 

associated with kinetics of antioxidants. Fuel Processing Technology, v. 92, n. 7, p. 1387–

1393, 2011.  

CHRISTOPHER, L. P.; HEMANATHAN KUMAR; ZAMBARE, V. P. Enzymatic biodiesel: 

Challenges and opportunities. Applied Energy, v. 119, p. 497–520, 2014.  

DE ALMEIDA, V. F. et al., Biodiesel production from mixtures of waste fish oil, palm oil 

and waste frying oil: Optimization of fuel properties. Fuel Processing Technology, v. 133, p. 

152–160, 2015.  

DE OLIVEIRA, F. C.; COELHO, S. T. History, evolution, and environmental impact of 

biodiesel in Brazil: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 75, p. 168–

179, 2017.  

DE SOUSA, L. S. et al., Use of natural antioxidants in soybean biodiesel. Fuel, v. 134, p. 

420–428, 2014.  

DEMIRBAS, A. Comparison of transesterification methods for production of biodiesel from 

vegetable oils and fats. Energy Conversion and Management, v. 49, n. 1, p. 125–130, 2008.  

DHARMA, S. et al., Optimization of biodiesel production process for mixed Jatropha curcas–

Ceiba pentandra biodiesel using response surface methodology. Energy Conversion and 

Management, v. 115, p. 178–190, 2016.  

DUARTE, S. H. et al., Enzymatic biodiesel synthesis from yeast oil using immobilized 

recombinant Rhizopus oryzae lipase. Bioresource Technology, v. 183, p. 175–180, 2015. 

EUROPEAN STANDARDS. EN 14112 - Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters 

(FAME) - Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test). European, 

2016. 



121 

 

 

EZEKANNAGHA, C. B.; UDE, C. N.; ONUKWULI, O. D. Optimization of the methanolysis 

of lard oil in the production of biodiesel with response surface methodology. Egyptian 

Journal of Petroleum, v. 26, p. 1001-1011, 2017.  

FADHIL, A. B.; AL-TIKRITY, E. T. B.; ALBADREE, M. A. Biodiesel production from 

mixed non-edible oils, castor seed oil and waste fish oil. Fuel, v. 210, p. 721–728, 2017.  

FERNANDES, D. M. et al., Moringa oleifera: a potential source for production of biodiesel 

and antioxidant additives. Fuel, v. 146, p. 75–80, 2015.  

FEYZI, M.; SHAHBAZI, Z. Preparation, kinetic and thermodynamic studies of Al–Sr 

nanocatalysts for biodiesel production. Journal of the Taiwan Institute of Chemical 

Engineers, v. 71, n. Supplement C, p. 145–155, 2017.  

GÁLICO, D. A. et al., Thermal and spectroscopic studies of the antioxidant food additive 

propyl gallate. Food Chemistry, v. 182, p. 89–94, 2015.  

GALVAN, D. et al., Determination of the kinetics and thermodynamics parameters of 

biodiesel oxidation reaction obtained from an optimized mixture of vegetable oil and animal 

fat. Energy & Fuels, v. 27, n. 11, p. 6866–6871, 2013.  

GALVAN, D. et al., Estudo da cinética de oxidação de biodiesel b100 obtido de óleo de soja 

e gordura de porco: determinação da energia de ativação. Química Nova scielo, v.37, n.2, p. 

244-248, 2014. 

GALVAN, D. et al., Estudo da cinética de oxidação de biodiesel b100 obtido de óleo de soja 

e gordura de porco: determinação da energia de ativação. Química Nova. scielo, v.3, p. 215-

219, 2014.  

GARCÍA-MORENO, P. J. et al., Optimization of biodiesel production from waste fish oil. 

Renewable Energy, v. 68, p. 618–624, 2014. 

GIAKOUMIS, E. G. A statistical investigation of biodiesel physical and chemical properties, 

and their correlation with the degree of unsaturation. Renewable Energy, v.50, p. 858–878, 

2013.  

GULDHE, A. et al., Advances in synthesis of biodiesel via enzyme catalysis: Novel and 

sustainable approaches. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 41, p. 1447–1464, 

2015.  

HONG, I. K.; PARK, J. W.; LEE, S. B. Optimization of fish-oil-based biodiesel synthesis. 

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, v. 19, n. 3, p. 764–768, 2013.  

HOSSEINI, A.; HOSSEINZADEH, H. Antidotal or protective effects of Curcuma longa 

(turmeric) and its active ingredient, curcumin, against natural and chemical toxicities: A 

review. Biomedicine and Pharmacotherapy, v. 99, p. 411–421, 2018. 

 



122 

 

 

IASTIAQUE MARTINS, G. et al., Potential of tilapia oil and waste in biodiesel production. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 42, p. 234–239, 2015.  

JAKERIA, M. R.; FAZAL, M. A.; HASEEB, A. S. M. A. Influence of different factors on the 

stability of biodiesel: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 30, p. 

154–163, 2014.  

JUSTI, K. C. et al., Efeito da temperatura da água sobre desempenho e perfil de ácidos graxos 

de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). Acta Scientiarum. Animal Sciences, v. 27, n. 4, 

p. 529–534, 2005.  

KARA, K. et al., Biodiesel production from waste fish oil with high free fatty acid content 

from Moroccan fish-processing industries. Egyptian Journal of Petroleum, v.27, p.249-255, 

2017.  

KAREEM, S. O. et al., Enzymatic biodiesel production from palm oil and palm kernel oil 

using free lipase. Egyptian Journal of Petroleum, v. 26, p.635-642, 2016.  

KNOTHE, G.; RAZON, L. F. Biodiesel fuels. Progress in Energy and Combustion 

Science, v. 58, p. 36–59, 2017.  

KOSTIĆ, M. D. et al., Optimization and kinetic modeling of esterification of the oil obtained 

from waste plum stones as a pretreatment step in biodiesel production. Waste Management, 

v. 48, p. 619–629, 2016.  

LEVENSPIEL, O.; Chemical reaction engineering, 3rd ed., John Wiley and Sons Inc: New 

York, 1999. 

LIN, J.-J.; CHEN, Y.-W. Production of biodiesel by transesterification of Jatropha oil with 

microwave heating. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, v. 75, p. 43–50, 

2017.  

LIU, W. et al., Biodiesel production from esterification of free fatty acid over PA/NaY solid 

catalyst. Energy Conversion and Management, v. 82, p. 83–91, 2014. 

MA, Y. et al., Kinetics studies of biodiesel production from waste cooking oil using FeCl3-

modified resin as heterogeneous catalyst. Renewable Energy, v. 107, p. 522–530, 2017.  

MACHADO, Y. L. et al., Determination of antioxidant depletion kinetics using ASTMD 

7545 as the accelerated oxidation method. Fuel, v. 112, p. 172–177, 2013. 

MAIA, E. C. R. et al., Study of the biodiesel B100 oxidative stability in mixture with 

antioxidants. Fuel Processing Technology, v. 92, n. 9, p. 1750–1755, 2011.  

MARTINS, G. I. et al., Physical and chemical properties of fish oil biodiesel produced in 

Brazil. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 42, p. 154–157, 2015.  



123 

 

 

MATHIARASI, R.; PARTHA, N. Optimization, kinetics and thermodynamic studies on oil 

extraction from Daturametel Linn oil seed for biodiesel production. Renewable Energy, v. 

96, n. Part A, p. 583–590, 2016.  

MENEGAZZO, M. L. et al., Production of biodiesel via methyl and ethyl routes from Nile 

tilapia and hybrid Sorubim crude oils. Journal of Environmental Chemical Engineering, v. 

3, n. 1, p. 150–154,  2015.  

MENEGAZZO, M. L.; PETENUCI, M. E.; FONSECA, G. G. Production and 

characterization of crude and refined oils obtained from the co-products of Nile tilapia and 

hybrid sorubim processing. Food Chemistry, v. 157, p. 100–104, 2014.  

MYTHILI, R. et al., Production characterization and efficiency of biodiesel: a review. 

International Journal of Energy Research, v. 38, n. 10, p. 1233–1259, 2014.  

NEGM, N. A. et al., Heterogeneous catalytic transformation of vegetable oils into biodiesel in 

one-step reaction using super acidic sulfonated modified mica catalyst. Journal of Molecular 

Liquids, v. 237, p. 38–45, 2017.  

OMASAKI, S. K.; JANSSEN, K.; KOMEN, H. Optimization of Nile tilapia breeding 

schemes for monosex culture conditions in smallholder production systems, Aquaculture, v. 

481, p. 8-15, 2017.  

OMIDVARBORNA, H.; KUMAR, A.; KIM, D.-S. Variation of diesel soot characteristics by 

different types and blends of biodiesel in a laboratory combustion chamber. Science of the 

Total Environment, v. 544, p. 450–459, 2016.  

PAN, Y. et al., Enhanced esterification of oleic acid and methanol by deep eutectic solvent 

assisted Amberlyst heterogeneous catalyst. Bioresource Technology, v. 220, p. 543–548, 

2016.  

PANCHAL, T. M. et al., A methodological review on bio-lubricants from vegetable oil based 

resources. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 70, p. 65–70, 2017.  

PULLEN, J.; SAEED, K. An overview of biodiesel oxidation stability. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, v. 16, n. 8, p. 5924–5950, 2012.  

RAMALHO, H. F.; SUAREZ, P. A. Z. A Química dos Óleos e Gorduras e seus Processos de 

Extração e Refino. Rev. Virtual Química, v. 5, p. 2-15, 2013.  

RAMALHO, V. C.; JORGE, N. Antioxidantes utilizados em óleos, gorduras e alimentos 

gordurosos. Química Nova, p. 755–760, 2006. 

RAMOS, L. P. et al., Tecnologias de produção de biodiesel. Rev. Virtual de Química, v. 3, 

n. 5, p. 385–405, 2011. 

RAWAT, D. S. et al., The effect of binary antioxidant proportions on antioxidant synergy and 

oxidation stability of Jatropha and Karanja biodiesels. Energy, v. 84, p. 643–655, 2015.  



124 

 

 

RIZWANUL FATTAH, I. M. et al., Effect of antioxidants on oxidation stability of biodiesel 

derived from vegetable and animal based feedstocks. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, v. 30, p. 356–370, 2014.  

RODRIGUES, J. S. et al., Study of kinetics and thermodynamic parameters of the 

degradation process of biodiesel produced from fish viscera oil. Fuel Processing 

Technology, v. 161, p. 95–100, 2017. 

SALUJA, R. K.; KUMAR, V.; SHAM, R. Stability of biodiesel – A review. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, v. 62, p. 866–881, 2016.  

SÁNCHEZ, N. et al., Complete analysis of castor oil methanolysis to obtain biodiesel. Fuel, 

v. 147, p. 95–99, 2015.  

SÁNCHEZ, N. et al., Complete analysis of castor oil methanolysis to obtain biodiesel. Fuel, 

v. 147, p. 95–99, 2015.  

SANTOS, C. E. DOS et al., Oil from the acid silage of Nile tilapia waste: Physicochemical 

characteristics for its application as biofuel. Renewable Energy, v. 80, p. 331–337, 2015. 

SANTOS, C. E. DOS et al., Oil from the acid silage of Nile tilapia waste: Physicochemical 

characteristics for its application as biofuel. Renewable Energy, v. 80, p. 331–337, 2015.  

SANTOS, R. C. R.; VIEIRA, R. B.; VALENTINI, A. Monitoring the conversion of soybean 

oil to methyl or ethyl esters using the refractive index with correlation gas chromatography. 

Microchemical Journal, v. 109, p. 46–50, 2013.  

SARVE, A. N.; VARMA, M. N.; SONAWANE, S. S. Ultrasound assisted two-stage biodiesel 

synthesis from non-edible Schleichera triguga oil using heterogeneous catalyst: Kinetics and 

thermodynamic analysis. Ultrasonics Sonochemistry, v. 29, p. 288–298, 2016.  

SERQUEIRA, D. S. et al., Tetrahydrocurcuminoids as potential antioxidants for biodiesels. 

Fuel, v. 160, p. 490–494, 2015. 

SPACINO, K. R. et al., Determination of kinetic and thermodynamic parameters of the B100 

biodiesel oxidation process in mixtures with natural antioxidants. Fuel Processing 

Technology, v. 137, p. 366–370, 2015.  

STANIĆ, Z. Curcumin, a Compound from Natural Sources, a True Scientific Challenge – A 

Review. Plant Foods for Human Nutrition, v. 72, n. 1, 2017.  

SUETH-SANTIAGO, V. et al., Curcumina, o pó dourado do açafrão-da-terra: introspecções 

sobre química e atividades biológicas. Química Nova scielo, v.38, p. 538-552, 2015.  

TAN, C. P. et al., Application of Arrhenius kinetics to evaluate oxidative stability in 

vegetable oils by isothermal differential scanning calorimetry. Journal of the American Oil 

Chemists’ Society, v. 78, n. 11, p. 1133–1138, 2001. 



125 

 

 

TEÓFILO, R. F.; FERREIRA, M. Quimiometria II: planilhas eletrônicas para cálculos de 

planejamentos experimentais, um tutorial. Química Nova, v. 29, n. 2, p. 338-350, 2006. 

THANH, L. T. et al., Ultrasound assisted production of fatty acid methyl esters from 

transesterification of triglycerides with methanol in the presence of KOH catalyst: 

Optimization, mechanism and kinetics. Ultrasonics Sonochemistry, v. 21, n. 2, p. 467–471, 

2014. 

URRUTIA, C. et al., Two step esterification–transesterification process of wet greasy sewage 

sludge for biodiesel production. Bioresource Technology, v. 200, p. 1044–1049, 2016.  

VICENTE, I. S. T.; ELIAS, F.; FONSECA-ALVES, C. E. Perspectivas da produção de tilápia 

do Nilo (Oreochromis niloticus) no Brasil. Revista de Ciências Agrárias, v. 37, n. 4, p. 392–

398, 2014.  

WU, L. et al., Bentonite-enhanced biodiesel production by NaOH-catalyzed 

transesterification: Process optimization and kinetics and thermodynamic analysis. Fuel, v. 

182, p. 920–927, 2016. 

WU, Y. P. et al., Mackerel biodiesel production from the wastewater containing fish oil. 

Energy, v. 70, n. Supplement C, p. 43–48, 2014.  

XIN, J.; IMAHARA, H.; SAKA, S. Kinetics on the oxidation of biodiesel stabilized with 

antioxidant. Fuel, v. 88, n. 2, p. 282–286, 2009.  

YAAKOB, Z. et al., A review on the oxidation stability of biodiesel. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, v. 35, p. 136–153, 2014.  

YAHYAEE, R.; GHOBADIAN, B.; NAJAFI, G. Waste fish oil biodiesel as a source of 

renewable fuel in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 17, p. 312–319, 

2013.  

ZENEBON, O.; PASCUET, N. S.; TIGLEA, P. Métodos físico-químicos para análise de 

alimentos. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008, p. 1020. 

ZENG, D.; YANG, L.; FANG, T. Process optimization, kinetic and thermodynamic studies 

on biodiesel production by supercritical methanol transesterification with CH3ONa catalyst. 

Fuel, v. 203, p. 739–748, 2017.  

 




