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Introdução 

Durante o craqueamento térmico, que é realizado 

a elevadas temperaturas e em atmosfera muito 

pobre ou ausente de oxigênio, ocorre a quebra de 

cadeias carbônicas e do grupo carboxila presente 

no ácido graxo e seus derivados. Nessas condições, 

os ácidos graxos e seus derivados (sais, ésteres de 

glicerina e fosfolipídeos) são quebrados formando 

uma mistura de compostos constituída 

principalmente de hidrocarbonetos.
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No Brasil, cerca de 50.000 toneladas de borra de 

óleo de soja são produzidas por ano. Este resíduo, 

que é o principal subproduto da indústria do óleo de 

soja obtido na fase de neutralização do óleo bruto, é 

rico em ácidos graxos (entre 30 % e 50 %).
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Devido principalmente ao seu baixo custo, e por 

conter altos teores de sais de ácidos graxos e, em 

menor quantidade, óleo de soja, pode-se considerar 

este insumo como uma fonte promissora de material 

para a produção de hidrocarbonetos através de 

reações de craqueamento. 

Para os testes de craqueamento a borra de soja 

foi previamente seca (remoção do excesso de 

umidade) a 130 ºC por 12 h utilizando uma chapa de 

aquecimento. A borra seca foi pesada e submetida 

à reação de craqueamento a temperatura de 400 ºC 

em sistema de vidraria. 

O bio-óleo obtido foi analisado por CG-MS, sendo 

também caracterizado por análises físico-químicas 

recomendadas para combustíveis líquidos derivados 

de petróleo pelas resoluções da Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 

de acordo com as metodologias ASTM (American 

Standard Testing Methods). 

Resultados e Discussão 

O rendimento dos testes de craqueamento em 

bancada está apresentado na Figura 1. Os 

resultados das análises das propriedades físico-

químicas do bio-óleo estão resumidos na Tabela 1. 

Os baixos valores de viscosidade e índice de cetano 

estão relacionados ao fato dos produtos 

apresentarem principalmente moléculas com 

cadeias carbônicas ramificadas e não muito longas. 

A corrosividade ao cobre e o teste de acidez 

indicam que, provavelmente não haverá problemas 

relacionados ao contato do produto com peças 

metálicas. 
 

 
Figura 1- Rendimento da reação de craqueamento. 

 
Tabela 1- Propriedades físico-químicas do bio-óleo. 

Análise Resultados 

Viscosidade cinemática 1,91 mm
2
/s 

Corrosividade ao cobre 1A 

Densidade 
 20ºC 839 Kg/m
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 15ºC 834 Kg/m
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Resíduo de carbono 0,37 % 

Índice de Acidez 30,64 mgKOH/g 

Destilação 

Ponto inicial 46,7 C 

15% 255,7 C 

85% 341,5 C 

Ponto final 375,5 C 

Índice de Cetano 19,89 

Conclusões 

Os resultados obtidos sugerem que a 
reação de craqueamento térmico da borra de soja 
se mostra promissora para a produção de 
hidrocarbonetos de baixo peso molecular a partir de 
um resíduo de baixo custo. 
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