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Introdução 

Com a intenção de reduzir as emissões dos 
chamados gases do efeito estufa, vários grupos de 
pesquisa têm se dedicado ao desenvolvimento e 
aprimoramento de tecnologias de produção de 
combustíveis renováveis.  
O biodiesel (monoésteres (m)etílicos de ácidos 
graxos) possui propriedades físico-químicas 
semelhantes ao diesel de petróleo e, além disso, é 
biodegradável, atóxico e livre de enxofre e 
compostos aromáticos. Desta forma, é uma 
alternativa técnica viável para substituir o diesel de 
petróleo, ainda que parcialmente. 
O Brasil vem se destacando na produção de 
biodiesel, porém, a principal rota tecnológica 
utilizada na produção nacional ainda é baseada na 
metanólise alcalina do óleo de soja em meio 
homogêneo, com purificação por via úmida, que, 
além da geração de efluentes, contribui para o 
aumento do custo de produção do biocombustível1. 
Entre os métodos alternativos para purificação do 
biodiesel, destaca-se o uso de CO2 em estado 
supercrítico2.  
Neste contexto, o presente trabalho avalia a 
purificação de monoésteres metílicos dos ácidos 
graxos, obtidos a partir da metanólise alcalina do 
óleo de soja em meio homogêneo, utilizando CO2 
pressurizado. Desta forma, é possível eliminar as 
etapas do processo convencional por via úmida e 
diminuir a geração de efluentes.   

Resultados e Discussão 

Os experimentos foram realizados em uma célula de 
equilíbrio de inox com capacidade para 27 mL, com 
duas janelas de safira, uma lateral para iluminação e 
outra frontal para visualização. Há ainda duas 
entradas superiores, onde a primeira permite à 
alimentação e a segunda a inserção de um 
termopar. As condições experimentais utilizadas são 
descritas na Tabela 1. As variáveis analisadas foram 
temperatura (T), pressão (P) e fração mássica de 
CO2 (w). A análise dos monoésteres graxos após a 
purificação foi realizada por cromatografia de 
permeação em gel. 
Os resultados estão representados na Figura 1 para 
teores de diacilglicerol (DAG), monoacilglicerol 
(MAG), glicerol livre (GLY), glicerol total (GLY T) e 
metanol (MeOH). Foi utilizado um planejamento 
fatorial 2³ com uma triplicata no ponto central. Não 
foram detectados teores de triacilglicerol. 
 
 

Tabela 1. Condições experimentais. 

Exp. T (K) P (MPa) w (CO2) 

1 297,15 6,00 0,20 
2 297,15 6,00 0,50 
3 297,15 12,00 0,20 
4 297,15 12,00 0,50 
5 310,15 9,00 0,35 
6 323,15 6,00 0,20 
7 323,15 6,00 0,50 
8 323,15 12,00 0,20 
9 323,15 12,00 0,50 

 

 
Figura 1. Resultados dos experimentos. 
 
Os resultados para DAG e MAG, observados na 
Figura 1, estão dentro dos limites estabelecidos pela 
Resolução ANP nº 14/2012, que é de 0,20 e 0,80 % 
(m/m), respectivamente. Para teores de GLY, GLY T 
e MeOH, apenas os experimentos 1, 3, 4 e 8 estão 
dentro do limite, sendo estes são de 0,02, 0,25 e  
0,20 % (m/m), respectivamente. 
Os teores de monoésteres alquílicos para estes 
experimentos variam entre 98,00 a 99,30 % (m/m), 
sendo o mínimo aceito pela legislação de 96,5 % 
(m/m). 

Conclusões 

O método de purificação dos monoésteres graxos 
utilizando CO2 em eleva pressão levou a bons 
resultados, sendo que os melhores foram obtidos a 
temperatura de 297,15 K, 12,00 MPa de pressão e 
fração mássica do CO2 igual a 0,20 ou 0,50. 
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