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Resumo: Neste projeto é proposto o estudo de um 

método de produção de biodiesel envolvendo a extração 

do óleo com solvente e transesterificação. A solução 

óleo-hexano será transesterificada com metanol em 

catálise homogênea básica, utilizando o hidróxido de 

potássio (KOH). Serão analisadas as influências das 

variáveis, relação molar óleo-metanol e quantidade de 

catalisador, mantendo-se constante a temperatura e o 

tempo reacional, no rendimento da reação de 

transesterificação. 

 

1. Introdução 
O biodiesel é uma alternativa ao diesel proveniente 

do petróleo e ainda com a vantagem de ser menos 

poluente. 

O método proposto é baseado na transesterificação 

da solução de óleo-hexano, gerando diversas vantagens 

na produção do biodiesel, tais como a remoção da etapa 

de separação do solvente e a etapa de refino do óleo 

vegetal, barateando o produto final (SHI e BAO, 2008). 

Após a obtenção do biodiesel é feita a recuperação do 

solvente. 

Primeiramente foram realizados experimentos para 

determinação do teor de óleo contido na semente, tempo 

de extração e caracterização do óleo em termos de 

índice de acidez e saponificação. 

 

2. Metodologia 
As sementes de pinhão manso foram moídas 

utilizando um triturador elétrico e em seguida foram 

secas numa estufa a vácuo, até massa constante. Neste 

experimento utilizou-se aproximadamente 60 g de 

semente. O óleo contido na semente foi extraído 

utilizando 800 mL de hexano em um extrator Soxhlet, 

conforme a Figura 1. 

 
Figura 1 - Foto de um extrator Soxhlet 

 

O sistema ficou em recirculação por cerca de 6 

horas, sendo retiradas alíquotas de 10 mL da solução 

óleo-hexano ao final de cada ciclo que durava em média 

12 minutos. As alíquotas foram colocadas em béquer e 

levadas à capela para evaporação do hexano. Ao fim da 

evaporação, foi medida a massa de óleo. Foram 

determinados os índices de acidez e saponificação do 

óleo extraído e calculado a massa molar média. 

 

3. Resultados 
A partir da massa de óleo obtida de cada alíquota em 

função dos ciclos, foi proposto um modelo para 

expressar a % de extração, escrito na Equação 1, em que 

a1 e a2 foram determinados utilizando o Solver (Excel) e 

representam a porcentagem de óleo na semente e o 

número de ciclos para obter a máxima extração. 

%Extração = a1.(1 - ���/�� )                                      (1) 

Na Figura 2 representa-se o gráfico da porcentagem 

de extração em função do número de ciclos. 

Figura 2 – Porcentagem da extração em função do número de ciclos 

 

O gráfico indica que a semente possui em torno de 

56,45% de óleo e que após 5 ciclos de extração é 

atingido uma condição de máxima extração. 

Determinou-se o índice de acidez (IA), índice de 

saponificação (IS) e a massa molar média do óleo 

(MM), com os respectivos valores de 4,982 mg KOH/g. 

197,4 mg KOH/g e 897,35 g/mol. 

 

4. Conclusões 
A partir dos resultados obtidos, definiu-se o tempo 

de extração e dado o início ao estudo da reação de 

transesterificação. 
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