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Introdução 

A procura por fontes de matérias-primas 

alternativas para a produção de biodiesel no Brasil 

vem sendo estimulada por fatores econômicos e 

sociais
1
. Na região do Cerrado Brasileiro, um fruto 

muito popular é o pequi (Caryocar brasiliense 

Camb.), cujo consumo e produção encontram-se 

bem estabelecidos
2
. Desta forma, este trabalho teve 

como objetivo estudar a viabilidade técnica do óleo 

de pequi como fonte de matéria-prima para a 

produção de biodiesel na região do Cerrado. 

Resultados e Discussão 

A síntese das amostras de biodiesel foi realizada 

por reação de transesterificação alcalina, seguindo 

metodologia apresentada anteriormente
3
. Os 

ésteres obtidos foram analisados por CG-EM, RMN 
1
H e TGA. Além disso, as seguintes análises físico-

químicas foram realizadas em triplicata: índice de 

acidez (IA), densidade a 20ºC (D), viscosidade 

cinemática a 40ºC (VC), estabilidade oxidativa a 

110ºC (EO) e índice de refração a 40ºC (IR).  

A rota metílica foi mais eficiente (73,64%) do que a 

rota etílica (56,99%). Por CG-EM identificou-se os 

principais ésteres formados: palmitoleato, palmitato, 

oleato e estearato de metila e/ou de etila. A 

composição em ésteres obtida esteve de acordo 

com a composição em ácidos graxos do óleo de 

pequi
2
, e no caso da rota etílica, uma mistura dos 

ésteres metílico/etílico foi identificada, como 

esperado, devido à mistura alcoólica empregada 

durante a síntese.  
Analisando-se os espectros de RMN 

1
H das 

amostras de biodiesel, identificou-se um singleto 

intenso em δ 3,7 ppm para o BMP (Biodiesel 

Metílico de Pequi), referentes aos prótons da 

metoxila dos ésteres formados (–O–CH3), e para o 

BEMP (Biodiesel Etílico/Metílico de Pequi) um 

quarteto em δ 4,1-4,2 ppm foi obtido, referente aos 

prótons do grupo metilênico da etoxila (–O–CH2–

CH3). A partir da Figura 1 conclui-se que o óleo de 

pequi apresentou maior estabilidade térmica do que 

as amostras de biodiesel, fato que pode ser 

correlacionado com a composição química típica 

dos óleos vegetais, baseada em triacilglicerídeos de 

maior massa molecular do que os ésteres 

constituintes do biodiesel
4
. 
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Figura 1. Curvas termogravimétricas obtidas em 

atmosfera inerte para BMP, BEMP e óleo de pequi 

a taxa de aquecimento de 10 K min
-1

. 

 

As amostras de biodiesel apresentaram 

propriedades físico-químicas satisfatórias (Tabela 

1), com exceção do IA do BEMP e da EO para 

ambos, no entanto, a EO pode ser facilmente 

corrigida em estudos futuros com o uso de 

antioxidantes
4
. 

 
Tabela 1. Propriedades físico-químicas das 
amostras de biodiesel (n=3). 

Propriedade Unidade BMP BEMP Brasil 
ANP – 

07/2008 

IA mgKOH/g 0,47±0,06  0,57±0,05 0,50 

D, 20ºC  Kg/m
3
 869,7±0,1 862,3±0,3 850-900 

VC, 40ºC mm
2
/s 4,27±0,03 4,54±0,02 3,0-6,0 

EO, 110ºC h 4,55±0,30 4,95±0,05 6,0 

IR, 40ºC --- 1,4463±0,
0005 

1,4403±0,00
04 

--- 

Conclusões 

Neste trabalho foi possível reunir um conjunto de 

dados técnicos que apontam o óleo do fruto de 

pequi, típico do Cerrado Brasileiro, como uma 

promissora fonte de matéria-prima para a produção 

de biodiesel nesta região.  
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