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Introdução 

Um dos grandes desafios para a produção de 

biodiesel é o aproveitamento de óleos com elevada 

acidez livre. Sob esse aspecto, os catalisadores 

heterogêneos vêm sendo desenvolvidos na 

expectativa de superar os problemas da catálise 

homogênea
1
. Assim, neste trabalho foi 

desenvolvido um material com grupos ácidos 

sulfônicos (-SO3H), a partir da torta - co produto 

lignocelulósico. Este catalisador heterogêneo 

mostrou alta eficiência na esterificação de óleos 

com elevada acidez livre e possibilidade de 

reutilização, e especialmente sem a necessidade de 

lavagem. 

Resultados e Discussão 

O novo catalisador heterogêneo foi produzido a 

partir da torta de girassol, por meio da reação 

simples com H2SO4 concentrado, como 

apresentado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A caracterização por Raman, TG, FTIR, titulação 

potenciométrica e MEV, sugerem a formação de 

estruturas grafíticas devido à desidratação das 

cadeias lignocelulósicas e a formação de grupos –

SO3H – que caracteriza a sulfonação do material. 

Figura 1. FTIR e Raman da torta em diferentes 

tempos de reação e temperatura. 

 

 

 

Para avaliação da atividade catalítica do material 

na reação de esterificação foi usado um padrão de 

ácido oléico e diferentes massas de catalisador 

(torta sulfonada) para verificar o percentual de 

conversão do ácido oléico em éster metílico. A 

reação foi conduzida a 60°C por 2 horas, e a razão 

álcool:óleo 12:1. A medida de conversão em 

ésteres metílicos foi feita segundo o método Ca 5a-

40/AOCS
2
, e confirmados por 

1
H RMN. Os 

resultados apontam para uma boa conversão, bem 

acima dos valores de acidez livres encontrados nos 

óleos vegetais de baixa qualidade (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Esterificação de ácido oléico usando 
diferentes concentrações de torta sulfonada. 
 
Após as reações de esterificação, a lixiviação do 
catalisador para o meio aquoso foi avaliada, e em 
nenhum percentual de catalisador usado, o ácido foi 
lixiviado para o meio.  

Conclusões 

O catalisador heterogêneo produzido a partir de co 

produto lignocelulósico se mostrou bastante 

eficiente para esterificação de ácido oléico. Pode-se 

se inferir, portanto, que o catalisador tem grande 

potencial tecnológico para produção de biodiesel de 

óleos de baixa qualidade/elevada acidez livre, sem 

a necessidade de lavagem após esta etapa. 
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