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Introdução 

O biodiesel, obtido a partir do processo de 
transesterificação de óleos vegetais, se apresenta como 
uma fonte renovável alternativa ao petróleo. A partir da 
amêndoa do Chichá - Sterculia striata- é possível obter 
até 42% de óleo, o que a torna a espécie candidata em 
potencial para a obtenção de biocombustível. Suas 
sementes apresentam, em sua constituição, ácidos 
graxos ciclopropenoídicos: estercúlico, (ácido 8-(2-
octilcicloprop-1-en-1-il) octanóico ) e malválico (ácido 7-(2-
octilcicloprop-1-en-1-il) heptanóico)1,2. Estudos apontam 
que essas estruturas podem apresentar atividade 
carcinogênica e carcinogênica se consumidos por seres 
humanos. A porcentagem desses ácidos graxos 
encontrada é de 51,8 %3. O presente trabalho consiste 
em realizar reações para eliminar o anel ciclopropeno 
utilizando como catalisador, acetato de cobre (II) 
monohidratado. 

Resultados e Discussão 

As reações consistiram na reação do biodiesel e metanol 
(1:6) na presença de catalisador (1% mbiodiesel) a 80 oC, a 
100 oC e a 150 oC sob agitação durante 2h em um reator 
tipo autoclave. Os produtos obtidos foram analisados por 
ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN 1H) 
de 300 MHz e por espectroscopia do infravermelho (IR-
FT). Os espectros de IR-RT (Fig.1) indicam que as 
bandas relativas ao anel ciclopropênico em 1870 cm-

1(estiramento C=C) e em 1008 cm-1 (estiramento CH2) 
desapareceram indicando a ruptura do anel. Ao mesmo 
tempo, observa-se o surgimento de bandas em 1015 cm-1, 
968 cm-1, que podem estar relacionadas à deformação 
fora do plano de grupos -CH=CH-, e em 880 cm-1 
relacionada ao estiramento fora do plano do grupo CH2 
em CH2=CRR`). Observa-se ainda que a banda referente 
à carbonila do grupo éster (1740 cm-1) foi preservada. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 1: Espectros de IR-FT das reações de modificação do 
biodiesel de S. striata.(a) Biodiesel; (b) Reação a 80 oC; (c) 
Reação a 100 oC; (d) Reação a 150 oC.  
 

 
Os espectros de RMN 1H (Fig. 2) mostram a diminuição 
do pico a 0,76 ppm (CH2anel), indicando que em 
temperaturas a cima de 80 oC há ruptura do anel 
confirmando as observações do IR. A presença do pico a 
2,2 ppm (CH3 do grupo acetato) a 100 oC e a 150 oC pode 
indicar que catalisador é bastante solúvel nas 
temperaturas avaliadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Espectros de RMN 1H das reações de modificação do 
biodiesel de S. striata.  
Comparando esses resultados com os obtidos do estudo 
do comportamento térmico do biodiesel em elevadas 
temperaturas (Fig.3) é possível observar que as 
estruturas obtidas em ambos os casos podem ter 
estruturas semelhantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Comparação do espectro de RMN 1H da reação a 100 
oC com o do biodiesel submetido a temperatura de 350 oC.  

Conclusões 
Resultados indicam que o processo de ruptura do anel 
ciclopropênico inicia-se em temperaturas superiores a 80 
oC sem que haja comprometimento do grupo éster. 
Durante o processo deve haver formação de grupos -
CH=CH- e CH2=CRR`. 
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