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Resumo: O projeto propõe o estudo de um método de 

produção de biodiesel associada a extração com o 

solvente e a transesterificação. Realizou-se a reação de 

transesterificação da solução de óleo-hexano com 

metanol, utilizando o metóxido de sódio (CH3ONa) em 

catálise homogênea. Analisando, assim, a influência de 

variáveis de processo, como a relação molar óleo-

metanol e quantidade de catalisador, no grau de 

conversão da reação. 

 

1. Introdução 
O biodiesel é uma alternativa aos combustíveis 

derivados do petróleo, e é fabricado a partir de fontes 

renováveis como girassol, soja e mamona.  

Neste processo, a etapa de transesterificação será 
realizada com a solução óleo-hexano com metanol em 

catálise homogênea básica, assim, tendo como 

vantagem a eliminação das etapas de separação do 

solvente e refino do óleo vegetal, resultando em uma 

relativa economia de energia no processo. 

Primeiramente foram realizados experimentos para 

determinação do teor de óleo na semente, o tempo de 

extração necessário e a caracterização do óleo em 

termos de índices de acidez (IA) e saponificação (IS). 

 

2. Metodologia 
Primeiramente, as sementes de pinhão manso foram 

descascadas e moídas com o auxílio de um triturador 

elétrico. Em seguida, elas foram secas em uma estufa a 

vácuo, até a obtenção de massa constante. 

Para a extração do óleo, utilizou-se 800 mL de 

hexano em um extrator Soxhlet, como demonstrado na 

Figura 1, e inseriu-se um cartucho preenchido com 
aproximadamente 60g de sementes trituradas e secas, e 

submeteu-se o sistema a aquecimento. O sistema 

permaneceu em recirculação por 6 horas e meia, no qual 

foram retiradas alíquotas de 10 mL da solução óleo-

hexano ao final de cada ciclo, com duração média de 12 

minutos. 

 
Figura 1 – Foto do extrator Soxhlet. 

 

As alíquotas coletadas foram levadas à capela para a 

evaporação do hexano. Ao fim desta etapa, mediu-se a 

massa de óleo em cada alíquota, obtendo uma curva da 

fração de óleo extraída em função do tempo e número 

de ciclos. Por fim, também foram determinados os 

índices de acidez (IA) e saponificação (IS) do óleo 

extraído e a massa molar média (MM) deste. 

 

3. Resultados 
A partir da massa de óleo extraído em cada ciclo foi 

proposto um modelo matemático para expressar a 

porcentagem de extração, como descrito pela Equação 

1, no qual a1 e a2 são determinadas como o auxílio da 

ferramenta Solver (Excel) e representam a porcentagem 

de óleo na semente e o número de ciclos para obter a 

máxima extração. 

%𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎çã𝑜 = 𝑎1 ∙ (1 − 𝑒−𝑡 𝑎2⁄ )    (1) 
A representação gráfica da porcentagem de óleo 

extraído em função do número de ciclos pode ser 

observada na Figura 2, a seguir. 

 

 
Figura 2 – Porcentagem de extração em relação ao número de 

ciclos. 

Com a análise do gráfico, verifica-se que a semente 

de pinhão manso apresenta um teor de óleo em torno de 

56,45% e que a condição máxima de extração é atingida 

após 5 ciclos. 

Determinou-se que o IA, o IS e a MM são, 

respectivamente, 4,982 mg KOH/g; 197,4 mg KOH/g e 

897,35 g/mol. 
 

4. Conclusões 
Com os resultados obtidos foi possível a obtenção 

do tempo de extração necessária e caracterização do 

óleo utilizado.  
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