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Introdução 

A qualidade do combustível diesel utilizado vem 

sendo largamente discutida devido problemas como 

a poluição ambiental (emissão de CO2, por 

exemplo), aliada a preocupação com a diminuição 

das reservas de petróleo. Dessa forma, a utilização 

de “combustíveis verdes” derivados de fontes 

naturais, como o biodiesel, vem sendo amplamente 

estudada.
1 

Algumas das principais vantagens que podem ser 

citadas sobre biodiesel como combustível alternativo 

ao diesel de petróleo são, por exemplo, ser 

ambientalmente aceitável devido redução dos gases 

do efeito estufa (exceto os óxidos de nitrogênio, 

NOx), oferecer um desenvolvimento regional e 

estrutura social principalmente para os países em 

desenvolvimento, além de ser tecnicamente viável. 

Quando misturado ao diesel de petróleo, o biodiesel 

metílico aumenta a capacidade lubrificante, o que 

gera uma redução do desgaste do motor em longo 

prazo.
2 

Sua produção poder ser realizada através de 

reações de esterificação de ácidos graxos, com 

alcoóis, usualmente metanol ou etanol, catalisadas 

por ácidos, bases ou enzimas. Apesar da catalise 

homogênea ser amplamente utilizada, a catálise 

heterogênea tem sido muito estudada, inclusive 

utilizando-se resinas comerciais.
3
  

Resultados e Discussão 

O presente trabalho baseia-se no estudo da 

eficiência do catalisador variando-se o tempo e a 

concentração de catalisador para obtenção de 

biodiesel através da reação de esterificação dos 

ácidos palmítico (C16H31OH) e oleico (C18H34OH) 

com metanol sob refluxo a 120 ºC (Fig. 1). O 

catalisador utilizado foi a resina Amberlyst-36 (A-36). 

As conversões foram obtidas por RMN-
1
H e os 

resultados estão descritos nas tabelas 1 e 2. 
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Figura 1. Reação de esterificação de ácidos graxos. 
 
 

 

Tabela 1. Efeito do tempo na reação de 
esterificação dos ácidos graxos. Condições: razão 
molar álcool/ácido 20:1, 5% A-36 (p/p), 120 ºC. 

Tempo (h) 
Conversão (%) 

  

  
2 

Ácido Palmítico Ácido Oleico 

62,00 49,69 

4 77,70 84,88 

6 89,53 86,70 

8 94,74 87,26 

24 97,54 84,33 

 

Tabela 2. Efeito da concentração de catalisador na 

reação de esterificação dos ácidos. Condições: 

razão molar álcool/ácido 20:1, 8 horas, 120 ºC. 

Cat. (%) 

Conversão (%) 

  

  
0 

Ácido Palmítico Ácido Oleico 

4,86 10,75 

1 73,37 43,75 

3 88,30 59,93 

5 94,74 84,88 

7 95,23 92,16 
 

A condição ótima de reação obtida foi razão molar 

álcool/ácido 20:1, 7 % de catalisador em 8 horas de 

reação na temperatura de 120 ºC. 

Conclusões 

Obtiveram-se boas conversões na esterificação dos 

ácidos graxos estudados utilizando a resina 

comercial Amberlyst-36. 
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