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“O fato de que os óleos vegetais possam ser utilizados com facilidade parece 

ser relativamente insignificante para os dias de hoje, mas estes óleos podem talvez 

ser importantes no futuro, da mesma forma como são importantes nos dias de hoje os 

óleos minerais e os produtos de alcatrão. Doze anos atrás, os últimos não estavam 

muito mais desenvolvidos do que os óleos vegetais nos dias de hoje e, mesmo assim, 

atingiram a importância que lhes é hoje conferida. Ninguém pode prever a importância 

futura que esses óleos terão para o desenvolvimento das colônias. De qualquer forma, 

eles permitiram demonstrar que a energia dos motores poderá ser produzida com o 

calor do Sol, que sempre estará disponível para fins agrícolas, mesmo quando todos 

os nossos estoques de combustíveis sólidos e líquidos estiverem exauridos.” 

                                                                                   

Rudolf Diesel (1858 -1913) 
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RESUMO 

 

 

O biodiesel é uma fonte de energia renovável que poderá substituir completamente os 
combustíveis fósseis, possui propriedades químicas semelhantes ao diesel, mas o 
armazenamento, manuseio e transporte deste apresentam maior vantagem em 
relação ao diesel, pois o ponto de fulgor é superior. No país, os babaçuais cobrem 196 
mil km2, sendo que cerca de 60% do coco de babaçu é constituído pelo endocarpo, 
no qual se encontram as amêndoas em grandes quantidades. O Babaçu pode ser 
encontrado em vários Estados brasileiros com predominância no Maranhão. Assim, 
esta dissertação teve por objetivo produzir e caracterizar biodiesel a partir do óleo e 
do azeite do coco babaçu. Para o estudo foi utilizado óleo de coco babaçu extraído 
por meio da máquina Scott Tech e o azeite de coco babaçu extraído de forma manual. 
As caracterizações do óleo e do azeite foram realizadas por índice de acidez, 
densidade, estabilidade oxidativa, teor de metil éster, ponto de fluidez, ponto de fulgor, 
viscosidade cinemática, que foram comparadas com as Normas vigentes da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP). O óleo e o azeite do coco babaçu se mostraram 
favoráveis para a produção de biodiesel, nos quesitos de acidez, densidade, índice de 
saponificação e viscosidade. No que diz respeito ao teor de umidade na amostra 
analisada, este índice ficou alterado, porém se justifica que tal índice pode ser devido 
ao tempo da coleta ou mesmo quanto ao processo de secagem. Os biodieseis de óleo 
e azeite estão em conformidade com as normas da ANP nos itens de índice de acidez, 
cinzas, densidade, infravermelho, ponto de fluidez, ponto de fulgor e viscosidade 
cinemática. As composições dos biodieseis, conforme cromatografia gasosa, 
mostraram-se coerentes com a estabilidade oxidativa; já os biodieseis não se 
mostraram suficientemente resistentes à oxidação para alcançar o limite mínimo 
requerido pela ANP 798/2019 (12 horas), pois o ponto de indução (PI) detectado para 
o biodiesel de óleo foi 6,23 h e o biodiesel de azeite 6,19 h. Contudo, a RANP 7/2008 
e a RANP 45/2014 estabeleciam o limite mínimo de 6 e 8 horas para o período de 
indução do biodiesel que foram alteradas pela ANP RANP 798/2019. Conclui-se que 
o óleo e o azeite de coco babaçu pode ser aproveitados para produção de biodiesel e 
contribuir para fixação do homem no campo, gerando emprego, renda e preservação 
ambiental.  
 
Palavras-chave: Reserva Ciriaco. Óleo de coco babaçu. Transesterificação. Biodiesel 
e matriz energética. 
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ABSTRACT 

 

Biodiesel is a source of renewable energy which may replace fossil fuel in the future 
since it has chemical proprieties similar do diesel. In addition, it presents advantage in 
storage, handling and shipping comparing to diesel, due to its superior flash point. In 
Brazil, babassu trees cover 196 thousand km², with the endocarp of about 60% of 
babassu coconut, in which almonds are found in large quantities.  Babassu trees can 
be found in several Brazilian states with predominance in Maranhao. Thus, this work 
aimed to produce and characterize biodiesel from babassu oil. That is an oil extracted 
using the Scott Tech machine and another one extracted manually from the nut. The 
characterizations of both babassu oil were carried out by: acidity index, density, 
oxidative stability, methyl ester content, pour point, flash point, kinematic viscosity that 
were compared to the ANP (Brazil Petroleum National Agency) Current Regulations. 
Both babassu oil proved to be favorable for biodiesel production, in terms of acidity, 
density, saponification index and viscosity. The moisture content index showed a 
change in the sample analyzed. However, this may be justified due to the time of 
collection or even regarding the drying process. Both biodiesel oils are in accordance 
with the ANP norms, in the following items: acidity index, ash, density, infrared, pour 
point, flash point and kinematic viscosity. Biodiesels compositions, according to gas 
chromatography, present consistent to oxidative stability. On the other hand, they did 
not present resistant to oxidation sufficiently to reach the minimum limit required by 
ANP 798/2019 (12 hours), because the induction point (IP) detected for oil biodiesel 
was 6.23 hours and 6.19 hours. However, RANP 7/2008 and RANP 45/2014 
established the minimum limit of 6 and 8 hours for the biodiesel induction period, which 
were altered by ANP RANP 798/2019. In conclusion, both babassu oils can be used 
for biodiesel production and contribute to keeping the man in rural areas, generating 
employment, income and environmental preservation. 
 
Keywords: Ciriaco Reserve. Babassu oil. Transesterification. Biodiesel and energy 
matrix. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O coco babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) é muito conhecido entre populações 

tradicionais brasileiras, sendo chamado também de coco-palmeira, coco-de-macaco, 

coco-pindoba, baguaçu, uauaçu, dentre outros nomes. Cada palmeira pode 

apresentar até seis cachos de coco, apresentando coloração marrom quando 

maduros, que se desprendem e caem no chão, ou cutucados com varas pelas famílias 

catadoras de coco, como no caso da reserva Ciriaco, na qual os cocos geralmente 

são coletados, não derrubados dos cachos (CARRAZZA; ÁVILA; SILVA, 2012). 

A cadeia produtiva do Babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) compreende 11 

Estados, 279 Municípios, totalizando aproximadamente 13 a 18 milhões de hectares 

no Brasil. No Estado do Maranhão, o coco babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) tem 

grande importância para várias famílias, porém grande parte das matas cobertas pela 

palmeira têm sido derrubadas, dando lugar a pastos e cultivos anuais. Fazendeiros e 

empresas rurais devastaram indiscriminadamente os babaçuais por todo o Estado, 

inclusive com envenenamento de vários babaçuais com herbicidas, cuja situação na 

época levou ao acirramento de litígios constantes com as quebradeiras de coco 

(MOREIRA, 2013).   

 Na década de 1990, as quebradeiras de coco se organizaram em associações 

visando à luta pelo controle da atividade, sem atravessadores para a compra de seus 

produtos. Assim, criaram cantinas para compra das amêndoas do coco babaçu das 

associadas e colaboradoras, propiciaram a troca das amêndoas por gêneros 

alimentícios, entre outros, o que permitiu maior valorização das quebradeiras de coco, 

elevou a autoestima do grupo e a valorização da economia camponesa; dessa forma, 
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as famílias conseguiram melhores ganhos com suas produções (ARAÚJO JUNIOR; 

DMITRUK; MOURA JUNIOR, 2014). 

O coco babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) é um recurso fundamental tanto em 

termos nutricionais, quanto financeiros. Segundo o censo agropecuário, a amêndoa 

do babaçu é o segundo produto florestal não madeireiro mais vendido no Brasil com 

cerca de 120 mil toneladas anuais, alcançando aproximadamente 120 milhões de 

reais. O babaçu possui várias opções de usos, desde alimentação, cosméticos, 

indústrias farmacêuticas, química, veterinária e combustível, sendo que para muitas 

famílias do Maranhão o coco babaçu é a única fonte de renda e sustento, com a qual 

elas se mantêm (CARRAZZA; ÁVILA; SILVA, 2012). 

A Reserva do Ciriaco, no Maranhão, foi criada pelo Decreto nº 534, de 20 de 

maio de 1992 (BRASIL,1992) e ampliada por meio de Decreto Presidencial em 17 de 

junho de 2010. A Reserva extrativista do Ciriaco (Resex) enquadra-se na categoria de 

Reserva Extrativista, sendo uma unidade de conservação integrante do Sistema 

Nacional das Unidades de Conservação (SNUC). No caso de Ciriaco, o recurso que 

se destaca é o coco babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)), o qual faz parte da 

comunidade que ali habita, mantendo seus costumes e tradição (BRASIL, SNUC, 

2000).   

O óleo do babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) extraído tem a sua qualidade 

relacionada diretamente ao processo pela qual a amêndoa é retirada do coco babaçu. 

A composição do óleo da amêndoa do babaçu apresenta alto teor de ácidos mirístico 

e láurico (C12:0) que simplifica a reação devido a possuir cadeia curta, sendo 

importante seu aproveitamento na produção do biodiesel (ROCHA; LOPES JÚNIOR, 

2016). 

O biodiesel tem grandes vantagens em relação ao óleo diesel: por ser livre de 

enxofre e compostos aromáticos, possui alto número de cetano, teor médio de 

oxigênio, alto ponto de fulgor, menor emissão de partículas, entre outras. Por essa 

razão, tem possibilidade para substituir o óleo diesel e permite estabelecer o ciclo 

fechado do carbono que é liberado na combustão e reabsorvido no crescimento da 

massa vegetal, diminuindo o efeito estufa; portanto, o biodiesel pode contribuir de 

forma eficiente para a redução da poluição do meio ambiente (FERRARI; OLIVEIRA; 

SCABIO, 2005). 

Ressalta-se a importância da economia extrativista do babaçu para as 

comunidades tradicionais da Reserva do Ciriaco, na cidade de Cidelândia – MA, que 
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produziram quatro toneladas de amêndoas em 2018, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística-IBGE (2019), bem como o potencial do mercado de seus 

produtos e subprodutos até o biodiesel, gerando desenvolvimento socioeconômico 

das regiões produtivas (PUTTI; LUDWIG; RAVAZI, 2012).  

Assim, propõe-se como problema de pesquisa desta dissertação: é possível 

produzir biodiesel a partir do óleo e do azeite do coco babaçu? 

Desse modo, o objetivo geral será produzir e caracterizar biodiesel a partir do 

óleo e do azeite do coco babaçu. Já os objetivos específicos serão estes:  

a) determinar as características físico-químicas do óleo do coco babaçu;  

b) produzir biodiesel a partir do óleo e do azeite do coco babaçu utilizando 

transesterificação;  

c) determinar as características físico-químicas dos biodieseis do óleo e do 

azeite do coco babaçu.  

Destaca-se, nesse sentido, propor neste trabalho outra forma de 

aproveitamento do coco babaçu, por exemplo, a extração e a comercialização do óleo 

para produção de biodiesel, com análise de novos mercados ditos sustentáveis e 

como alternativas para inserção das comunidades distantes dessa nova realidade. 

Portanto, espera-se que uma economia tida como marginal passe a ser um referencial 

dentro do processo produtivo sustentável (MOREIRA, 2013).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A seguir, são exibidas sinopses de trabalhos realizados ao longo do tempo 

sobre o assunto em curso, demonstrado o desenvolvimento de pesquisas na área de 

biocombustíveis e traçando uma analogia do passado com o presente.  

 

2.1 Babaçu (Orbignya speciosa (Mart.))   

 

A cultura do babaçu está voltada para a subsistência da família desde o Período 

Colonial até a Primeira Guerra Mundial e no decorrer da história vem a se tornar uma 

alternativa econômica para o seu sustento (AMARAL FILHO, 1980). Após a Primeira 

Guerra, sua exploração conheceu a fase do capital comercial e passou a ser cobiçado 

internacionalmente devido às propriedades energéticas e cosméticas. No Maranhão, 

o babaçu passou a ser exportado, sendo que as populações extrativistas 

permaneceram com coleta e mantiveram suas sobrevivências (ARAÚJO JUNIOR; 

DMITRUK; MOURA, 2014). 

Com a aceitação dos mercados interno e externo, passou a ser o segundo 

produto de exportação do Maranhão. Com a Segunda Guerra Mundial, houve uma 

demanda de óleo láurico por parte da Europa e Estados Unidos. Em 1942, Brasil e 

Estados Unidos assinaram o “Acordo Geral do Babaçu”, combinando que 70% e 

depois 50% da produção fossem encaminhados para as usinas dos Estados Unidos; 

todavia, foi desfeito o acordo em 1947 por razões bilaterais, e o governo brasileiro 

impôs pesadas taxas de importação para proteger as indústrias nacionais de óleos 

vegetais e limitou as exportações das amêndoas (BARBIERI, 2004). 
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A partir de 1950, na fase industrial da cultura do babaçu, as indústrias nacionais 

passaram a receber incentivos para migrar para o Maranhão, reduzindo os 

intermediários (REIS, 2008). Em 14 de março de 1957, o governo federal baixou o 

Decreto nº 41.150 criando o Instituto de Óleo (IO) e o Grupo de Estudos do Babaçu 

(GEB) com a finalidade de apresentar sugestões para o desenvolvimento da 

exploração, e o GEB identificou o babaçu como riqueza devido ao total 

aproveitamento do fruto (ARAÚJO JUNIOR; DMITRUK; MOURA, 2014). 

A falta de planejamento, participação governamental, orientação técnica, 

consciência ambiental e integridade moral comprometeram sua cadeia produtiva. O 

crédito fácil e a má organização das empresas concorreram para que rapidamente 

fossem à insolvência, demonstrando que não se deve começar a industrialização do 

babaçu procurando extrair um grande número de produtos, devido a um capital 

elevado (superior a 100 milhões de cruzeiros na época) tendo por consequência que 

o aproveitamento do babaçu passa por uma gestão de governo (VALVERDE, 1957).  

 A cadeia produtiva do babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) compreende 11 

Estados, 279 municípios, totalizando aproximadamente de 13 a 18 milhões de 

hectares. No Brasil, os babaçuais cobrem em torno de 196 mil km2, sendo que cerca 

de 60% do coco de babaçu é constituído pelo endocarpo, no qual se encontram as 

amêndoas oleíferas em grandes quantidades (FERREIRA, 2011).  

Na exploração do babaçu há muito descuido, tanto na exploração dos produtos, 

como subprodutos dessa palmeira, uma vez que poucas são as comunidades que 

veem possibilidades de geração de renda no interior do Maranhão. Porém, nos últimos 

tempos, há um maior engajamento entre as comunidades devido às atividades da 

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão (ASSEMA) e do 

Movimento Interestadual de Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), 

fazendo com que a invisibilidade do trabalho da mulher quebradeira de coco babaçu 

comece a desaparecer e a atividade passe a ter participação na economia do Estado 

(MOREIRA, 2013).  

O trabalho da quebra do coco babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) (Figura 1) é 

culturalmente desenvolvido por mulheres e crianças acima de sete anos e há falta de 

iniciativas que estruturem a atividade, a qual está alicerçada em tecnologias 

ultrapassadas, segundo o autor anterior. Ainda, diante dessa realidade, muitas 

comunidades não conseguem absorver novas ideias que vêm surgindo para 
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potencializar a cadeia produtiva e a comercialização do babaçu e dos subprodutos, 

perdendo receita devido ao baixo aproveitamento do fruto.  

 
Figura 1 - Local da quebra do coco babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) 
 

 

               

   

  

 

  

  

 

          Fonte: Autor (2019).              

                               

A exploração sustentável do coco babaçu, sob o ponto de vista econômico, 

social e ambiental, tem se mostrado uma atividade para amenizar as dificuldades 

financeiras das famílias do interior do Estado do Maranhão, pois a produção das 

amêndoas é comercializada no mercado por gêneros alimentícios (SILVA; 

NAPOLITANO; BASTOS (Org., 2018)). O Brasil produziu 97.820 toneladas de 

amêndoas de babaçu em 2012 (Tabela 1), sendo que deste total o Maranhão 

contribuiu com 91.840 toneladas - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2019).  

 
Tabela 1 - Produção de amêndoas de coco babaçu no Brasil em 2012 
 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: IBGE (2019), adaptado pelo autor (2019). 
 

 

A Tabela 1 mostra o estado do Maranhão como grande celeiro na produção de 

amêndoas de coco babaçu do Brasil, o que obriga o governo estadual a repensar o 

modelo da exploração extrativista de toda a cadeia produtiva do coco babaçu IBGE 

Unidade da Federação Tonelada 

Brasil 97.820 

Amazonas 6 

Pará 28 

Tocantins 258 

Maranhão 91.840 

Piauí 5.159 

Ceará 243 

Bahia    286 
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(2019). Os municípios maranhenses (Tabela 2) que são maiores produtores de 

amêndoas enfrentam grandes dificuldades em suas atividades, desde a coleta até a 

venda. 

 
Tabela 2 - Produção de amêndoas de coco babaçu no Maranhão 2012.  

 

 

 

 

 

 

 
 
                       
 
 
 
 
                           
                             
 
 
                Fonte: IBGE (2019), adaptado pelo autor (2019). 
 

 

A falta de empreendimentos de processamento do coco babaçu nas localidades 

produtoras, ou próximo delas, termina encarecendo os produtos devido aos custos de 

logísticas de transportes e à falta de infraestrutura para escoamento da produção em 

condições favoráveis. No ano de 2018, foram produzidas 50.798 toneladas de 

amêndoas (Tabela 3), e o Maranhão contribuiu com 47.116 toneladas de amêndoas 

de coco babaçu (IBGE, 2019).  

   
Tabela 3 - Produção de amêndoas de coco babaçu no Brasil em 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fonte: IBGE (2019), adaptado pelo autor (2019). 

Município                                                                                              Tonelada 

Vargem Grande  5.999 

Pedreiras  5.222 

Poção de Pedras  4.313 

Bacabal  3.525 

São Luís Gonzaga do Maranhão  3.350 

Bom Lugar  3.180 

Lago da Pedra  3.010 

Chapadinha  2.783 

Codó  2.603 

Paulo Ramos  2.200 

Cajarí  2.198 

Cidelândia  14 

Unidade da Federação                                                                                              Tonelada 

Brasil 50.798 

Pará 13 

Tocantins 412 

Maranhão 47.116 

Piauí 3.035 

Ceará 131 

Bahia 13 

Minas Gerais 74 

Mato Grosso 3 
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Observa-se uma diminuição de 48,06% na produção de 2012 (Tabela 1) a 2018 

(Tabela 2) e, quanto aos municípios maranhenses produtores de amêndoas de coco 

babaçu, em 2018 houve um declínio na produção (Tabela 4), devido à carência de 

políticas públicas e incentivos às quebradeiras de coco babaçu.  

           

          Tabela 4 - Produção de amêndoas de coco babaçu no Maranhão 2018 

                       
 
 
 

 
 
 
 

     

Fonte: IBGE (2019), adaptado pelo autor (2019). 

 

Contudo, o Estado pode contribuir de forma sustentável na produção de 

amêndoas e aproveitamento dos subprodutos do coco babaçu, só que para isso 

acontecer os governos estadual e municipal devem criar programas voltados ao 

extrativismo do coco babaçu (IBGE, 2019).  

 

2.2 Coco babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)): características e importância  

 

A pesquisa industrial sobre o babaçu data de 1932, quando o Instituto Nacional 

de Tecnologia (INT) testou o uso do óleo de babaçu em mistura com álcool para 

substituição do diesel. Nos anos de 1940, testes de laboratório foram executados para 

identificação dos produtos possíveis de serem obtidos a partir das diversas partes do 

fruto, sendo identificados 53 produtos, com destaque para o óleo e a torta; o carvão, 

o ácido pirolenhoso e o alcatrão, entre outros que são considerados economicamente 

viáveis (INT, 2005). 

A palmeira babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) é exuberante, tendo altura de 

10 a 30 metros (Figura 2). O florescimento dá-se durante todo o ano, mas os picos de 

Município Tonelada 

Vargem Grande  4344 

Pedreiras  3076 

Poção de Pedras  2524 

Bacabal 1900 

Chapadinha  1500 

Paulo Ramos  1500 

Lago dos Rodrigues  1302 

Joselândia  1167 

Bernardo do Mearim  1108 

Santo Antônio dos Lopes  933 

Santa Quitéria do Maranhão  918 

Cidelândia  4 



28 
 

produção ocorrem entre os meses de agosto e janeiro e cada palmeira produz até seis 

cachos. O babaçu é uma espécie altamente dominadora, que pode ocorrer de modo 

homogêneo ou em concorrência com outras espécies, formando grandes matas 

(SOLER; VITALI; MUTO, 2007). Informa-se aqui que, na Reserva Ciriaco, a colheita 

se estende por todo o ano, mantendo o trabalho e sustento das famílias.  

 
         Figura 2 - Cacho de coco babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) 
 

 

 

 

 
 
                                      

 

 

 

                                  

 

                           Fonte: Autor (2019). 

 

A composição do fruto do coco babaçu (Figura 3) é dividida em quatro partes: 

epicarpo (12,6%), mesocarpo (20,4%), endocarpo (58,4%) e amêndoa (8,7%). 

(CARRAZZA; ÁVILA; SILVA, 2012). As sementes pesam em média de 3 a 4 gramas, 

contêm entre 60 e 68 % de óleo, podendo alcançar 72% em condições de crescimento 

da palmeira.  

        
  Figura 3 - Composição de fruto do coco babaçu  
                     (Orbignya speciosa (Mart.)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                         Fonte:  Adaptada de Carrazza, Ávila e Silva (2012). 
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Vários são os produtos e subprodutos do coco babaçu (Tabela 5) que podem 

gerar fonte de renda para as comunidades extrativistas do fruto. Tudo pode ser 

aproveitado, porém a amêndoa é a mais conhecida (EMBRAPA,1984). A castanha 

oferece uma manteiga vegetal de excelente paladar e grande quantidade de 

nutrientes, fornece óleo para alimentação humana, produção de cosméticos, 

lubrificantes e pode ser transformado em biodiesel (FERREIRA, 2011). 

 
   Tabela 5 - Produtos e subprodutos do babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) 

Coco Inteiro (100%) 

COMPONENTES (%) 

Epicarpo Mesocarpo Endocarpo Amêndoa 

11 23 59 7 

FRAÇÕES COMPONENTES (%) 

Amido 6,60 13,80 - - 

Resíduos 4,40 9,20 - - 

Carvão - - 18,64 - 

Gás pobre - - 11,05 - 

Ácido Pirolenhoso - - 24,46 - 

Ácido cético - - 3,99 - 

Metanol - - 0,65 - 

Cetonas, águas, etc. - - 19,82 - 

Alcatrão - - 4,86 - 

Piche - - 3,28 - 

Óleo - - - 4,20 

Torta - - - 2,38 

Outros - - 1,58 0,42 

    Fonte: Adaptado de EMBRAPA (1984). 

O babaçu é o maior recurso oleífero nativo do mundo, sendo um dos principais 

produtos extrativistas do Brasil. Sua importância social é acentuada pela capacidade 

de absorção de mão de obra, principalmente na entressafra das culturas tradicionais 

dos Estados. Segundo o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo - 

IPT, apenas nos Estados do Maranhão, Piauí e Goiás, cerca de 2.069.917 pessoas 

estão envolvidas direta ou indiretamente na exploração do babaçu (EMBRAPA, 1984). 

Segundo o Biodieselbr (2011), no Estado do Maranhão a extração de amêndoas 

envolve o trabalho de mais de 300 mil famílias. 
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Ideias novas estão sendo desenvolvidas por meio de estratégias de marketing, 

que coloca em destaque o valor sustentável e cultural da exploração do babaçu, 

permitindo que seus produtos e subprodutos se insiram em um mercado em 

crescimento, até porque são produtos oriundos da natureza e através da Cooperativa 

dos Pequenos Produtores de Lago do Junco (COPPALJ) as mulheres começaram a 

produzir óleo, sabão, sabonete e carvão, exportando principalmente para os Estados 

Unidos e Inglaterra (BARBOSA, 2013).  

No entanto, poucas comunidades aderiram às novas estratégias de divulgação 

da cadeia produtiva do coco babaçu. As comunidades, por intermédio de cooperativas 

como o Movimento Interestadual das Quebradeiras do Coco Babaçu (MIQCB) e a 

Associação das Trabalhadoras Agroextrativistas da Reserva Ciriaco (ATARECO), 

ambas com sede no Maranhão, apoiadas em instituições como o Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Suzano Papel e Celulose, têm 

objetivo de reverter a realidade vivenciada em torno da exploração do babaçu 

(MOREIRA, 2013).  

 

2.3 Reserva do Ciriaco 

 

Área criada pelo Decreto nº 534, de 20 de maio de 1992 (BRASIL,1992), 

inserida na região denominada de Bico do Papagaio localizada entre os Estados do 

Maranhão, Pará e Tocantins (Figura 4), a Reserva Extrativista do Ciriaco é utilizada 

por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência tem base no extrativismo, 

na agricultura e criação de animais pequeno, com o objetivo de proteger a cultura da 

população e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade (BRASIL, 

PLANO ..., 1992). 
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     Figura 4 - Região Bico do Papagaio situada no Maranhão 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                   Fonte: https://www.google.com/earth/, adaptada pelo autor (2019). 

 

O babaçual da Reserva Extrativista do Ciriaco em Cidelândia/MA é de vital 

importância econômica e social para a comunidade residente na reserva (Figura 5). A 

população é composta por pessoas com baixo nível de escolaridade, sem formação 

profissional e as mulheres encontraram no babaçu uma oportunidade para 

complementar o orçamento doméstico.  

     
      Figura 5 - Babaçual Resex Reserva do Ciriaco - Cidelândia - MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                

      

      Fonte: Autor (2019). 

 

A linha de contorno traça os limites da Reserva do Ciriaco (Figura 6), o qual faz 

limites com o município de Imperatriz, MA, cuja cidade é a maior compradora dos 

produtos da reserva. Na reserva, moram cerca de 160 famílias, mas apenas vinte 

famílias trabalham na coleta de coco babaçu e associadas somente dez mulheres. 

https://www.google.com/earth/
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Essa área foi ampliada por meio de Decreto Presidencial, em 17 de junho de 2010, 

sendo que a Resex do Ciriaco se enquadra na categoria de Reserva Extrativista.       

       

         Figura 6 - Linha delimitadora da Reserva Resex do Ciriaco                

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

                        Fonte: http://www.icmbio.gov.br/portal/resex-do-ciriaco, adaptada pelo autor (2019). 

 

As famílias residentes na Reserva do Ciriaco, que compreende os povoados: 

Ciriaco, Centro do Olímpio e Alto Bonito, criaram a Associação dos Trabalhadores 

Agroextrativistas da Reserva do Ciriaco (ATARECO), com a finalidade de 

comercializar melhor os produtos extraídos da reserva e garantir a preservação da 

cultura. 

 

2.4 Óleo do coco babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)): características e 

importância  

 

A qualidade do óleo, também chamado de material graxo de origem animal ou 

vegetal, pertence ao grupo de lipídios, cuja extração está diretamente ligada ao 

processo pelo qual a amêndoa é retirada do coco babaçu. A composição do óleo da 

amêndoa do babaçu é bastante parecida com a do óleo de coco, apresentando em 

ambos altos teores dos ácidos láurico e mirístico (Tabela 6). O óleo do babaçu 

apresenta uma concentração expressiva de ácido láurico (C12:0) (LIMA et al., 2007). 

 
 

 

 
 
             

http://www.icmbio.gov.br/portal/resex-do-ciriaco
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            Tabela 6 - Composição química do óleo de babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Adaptada de Carrazza, Ávila e Silva (2012).    

             

Devido às suas características, o óleo babaçu é promissor para a produção de 

biodiesel, fato justificado porque o ácido em questão simplifica a reação para a 

produção, pois tem cadeia carbônica curta; portanto, o óleo de babaçu do ponto de 

vista químico é uma matéria-prima propícia para a produção de biodiesel (ROCHA; 

LOPES JÚNIOR, 2016). 

As gorduras láuricas, no caso do óleo de babaçu, são muito importantes na 

indústria, pois são resistentes à oxidação não enzimática e, ao contrário de outras 

gorduras saturadas, elas têm temperatura de fusão baixa e bem definida (ROBINSON, 

1991). São muito usadas na indústria de cosméticos e preparo de gorduras especiais 

para confeitaria, sorvetes, margarinas e substitutos de manteiga de cacau 

(MACHADO; CHAVES; ANTONIASSI, 2006). 

O óleo de coco babaçu tem grande variedade em seu aproveitamento, incluindo 

a alimentação das camadas mais pobres do Maranhão. No entanto, o óleo de babaçu 

tem sido usado na fabricação de produtos de higiene e limpeza, mas possui grande 

Ácidos 
graxos 

Fórmula 
Molecular 

% 

Caprílico C9H18O2 6,8 

Cáprico C11H22O2 6,3 

Láurico C13H26O2 41 

Mirístico C15H30O2 16,2 

Palmítico C17H34O2 9,4 

Esteárico C19H38O2 3,4 

Oleico C19H36O2 14,2 

Linoleico C19H34O2 2,5 

Saturados - 83,3 

Insaturados - 16,7 

Acidez - 0,89 

Impurezas - 0,5 (máx.) 

Umidades/voláteis - Traços 

Ponto de fusão - 24ºC 

Cor 
 13 vermelho e 20 

amarelo 

Densidade a 25ºC - 0,925 g/cm2 

Índice de saponificação (IS) - 249 mg KOH/ g 

Índice de Iodo - 15 g/ 100 g 

Índice de refração a 40ºC - 1,450 

Insaponificáveis - 0,05 
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potencial para produção do biodiesel. O Quadro 1 mostra respectivamente os ácidos 

graxos e índice de iodo do óleo do coco babaçu.  

 
Quadro 1- Composição em ácidos graxos e índice de iodo do óleo de coco babaçu 

Fonte: Adaptada de Bezerra (1999), apud Machado; Chaves; Antoniassi (2006, p. 465). 

 

2.5 Biodiesel 

 

Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), “biodiesel é um combustível 

composto de mono-alquilésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivados de 

óleos vegetais ou de gorduras animais e designado B100” (ANP, Portaria nº 255/2003, 

texto digital), conforme a especificação contida no Regulamento Técnico ANP nº 

2/2003, parte integrante desta Portaria.  

Definido pela “National Biodiesel Board” dos Estados Unidos como o derivado 

mono-alquil éster de ácidos graxos de cadeia longa, derivado de fontes renováveis de 

óleos vegetais ou gordura animal, cuja utilização está associada à substituição de 

combustíveis fósseis em motores de ignição por compressão interna (Motores do ciclo 

Diesel) (NATIONAL BIODIESEL BOARD, 1999).  

O biodiesel coloca a nação brasileira em posição de destaque em relação ao 

resto do mundo, como uma fonte de energia alternativa, renovável, não-tóxica e 

biodegradável, além de ser substituto principalmente do óleo diesel, combustível de 

origem não renovável e poluente. Os principais materiais utilizados para a produção 

do biodiesel são óleos vegetais (soja, girassol, canola, macaúba, tucum, mamona, 

 
1 Mirístico,2 Linoleico,3 Oleico,4 Esteárico,5 Palmítico,6 Capróico,7 Caprílico,8 Cáprico,9 Láurico,10 Índice 

de Iodo.  

ÁCIDOS GRAXOS E ÍNDICE DE IODO (%) 

Mir1 Lin2 Olei3 Este4 Pal5 Cap6 
Caprí

7 
Cápric8 Láur9 Iodo10 Literatura 

15-18 1-2 12-16 3-5 6-9 - - - 44-47 14-18 

Martin e 

Guichard 

(1979) 

15,8 1,7 15,1 2,9 8,6 0,4 5,3 5,9 44,2 13-18 
White 

(1992) 

16 2,6 15,0 3,5 9,0 - 5,5 5,5 43,0 14-18 
Rossel 

(1993) 
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dendê, babaçu) e gorduras animais, tais como: sebo bovino, óleo de frituras (SILVA 

et al., 2012).  

A pressão mundial sobre o uso de combustíveis não renováveis obrigou alguns 

países industrializados a assumirem metas de redução de emissão dos gases 

poluentes na atmosfera (Convenção de Kyoto) e se comprometerem em buscar novas 

formas e fontes de energias alternativas. Como alternativa, vêm sendo utilizados óleos 

vegetais ou gorduras animais transesterificados com álcool: metanol, butanol ou 

etanol para produção do biodiesel e uso em veículos ou motores do ciclo diesel, 

reduzindo os níveis de gases poluentes (ALVES, 2010).  

Os ésteres alquílicos, ou biodiesel, devem obedecer aos padrões determinados 

nas normas técnicas, tais como: American Standard Testing Methods, 2003 - ASTM 

D6751, Deutsches Institut Für Normung, 2003 - DIN 14214 e Agência Nacional de 

Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis ANP RAMP 798/2019, as quais determinam 

as propriedades que o produto (Quadro 2) deverá apresentar para ser aceito no 

mercado de combustíveis (BRASIL, ANP, 2019).  

 
             Quadro 2 - Especificações do biodiesel no Brasil 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                Fonte: ANP (2014), adaptada pelo autor (2019). 
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O Governo brasileiro criou a Lei nº 9.478/1997 para identificar as soluções mais 

adequadas para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do País, atrair 

investimentos na produção de energia, ampliar a competitividade nacional no mercado 

internacional e utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento 

econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias (BRASIL,1997). 

Essa visão estratégica criou os pilares basilares da energia alternativa e 

posteriormente possibilitou que o Governo federal incluísse na citada lei dispositivos 

relativos a estas ideias: incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais; 

garantir o fornecimento de biocombustíveis em todo o território nacional; incentivar a 

geração de energia elétrica a partir da biomassa e de subprodutos da produção de 

biocombustíveis como: soja, milho, algodão, mamona, girassol, pinhão, coco e dendê, 

em razão do seu caráter limpo, renovável e complementar à fonte hidráulica. 

Entretanto, os primeiros passos para a regulamentação do uso do biodiesel no Brasil 

se deram em setembro de 2004 (ARAÚJO, 2008). 

As especificações do biodiesel têm sido aprimoradas constantemente com as 

normas internacionais e retificação da sua qualidade às condições do mercado 

brasileiro, garantindo segurança e previsibilidade aos agentes econômicos. O etanol 

e o biodiesel fortalecem a participação dos biocombustíveis na matriz energética e a 

imagem do Brasil como país que valoriza a diversidade das fontes energéticas 

(BRASIL, ANP, 2008). 

As principais vantagens do biodiesel incluem biodegrabilidade, redução de 

emissão de poluentes dos motores, aproveitamento dos produtos da natureza, 

capacidade de renovação e não toxidade, maior lubricidade em relação ao diesel 

mineral, redução no desgaste do motor, maior eficiência na queima, possuindo 

relativamente alto ponto de fulgor e podendo ser misturado com combustível para 

motores do ciclo diesel ou fósseis utilizados na forma pura; portanto, o uso como 

combustível traz mais segurança para o armazenamento, manuseio e transporte, isso 

devido a seu alto ponto de fulgor (PASCOAL, 2019). Destaca-se que a inserção do 

biodiesel na matriz energética nacional representa grande sinergia do agronegócio e 

a redução da poluição no meio ambiente. 

O consumo interno de diesel no Brasil é de 54,5 bilhões de litros/ano. Cerca de 

13 bilhões de litros de óleo diesel consumidos por ano internamente são importados 

e a produção de 5,4 bilhões de litros de biodiesel em 2018 equivale à economia de 

US$ 2,8 bilhões na balança comercial brasileira. Cada litro de biodiesel substitui um 
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litro de óleo diesel. Face a esse cenário, o governo brasileiro terá de implantar 

melhorias no setor do extrativismo do babaçu com incentivos e fomento para as 

quebradeiras de coco das reservas extrativistas na compra de equipamentos e na 

melhoria da produção de óleo Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil 

(APROBIO, 2019). 

Os percentuais de biodiesel adicionados ao óleo diesel demonstram um 

crescimento, fruto da disponibilidade de matérias-primas e o surgimento de novas 

tecnologias de estudos científicos; portanto, de acordo com o Conselho Nacional de 

Petróleo, percebe-se um incremento significativo do biodiesel na matriz energética do 

país (Figura 7).  

 

        Figura 7 - Evolução da produção de Biodiesel (B100), 
                             ano 2009 a 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fonte: ANP/SPC, (2019), adaptado pelo autor (2020).   

Quanto ao aumento da produção de óleos vegetais, o Brasil possui em torno 

de 150 milhões de ha que poderão ser disponibilizados para produção agrícola, sendo 

90 milhões referentes às novas fronteiras e 60 milhões às terras de pastagens. 

Culturas como: soja, milho, amendoim, mamona, dentre outras, poderão ser 

exploradas para fins de produção de biocombustíveis (COSTA, 2003). O babaçu tem 

a vantagem por ser nativo, não necessita de desmatamento para o plantio, de insumo, 

requerendo somente a coleta de forma racional. Salientando-se que o Brasil é o 

segundo maior produtor de biodiesel do mundo, conforme mostra a Figura 8.   
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     Figura 8 - Produção mundial de Biocombustíveis  em mil toneladas de óleo (2018) 

      Fonte: Statistica (2019), adaptada pelo autor (2019). 

 

O nordeste brasileiro possui uma área de cerca de 12 milhões de ha plantados 

com babaçu, sendo que a maior parte está concentrada no Maranhão, sendo 

extraídas atualmente em torno de 50.000 toneladas/ano de amêndoas desses 

babaçuais. Mesmo com esse potencial para produção de biodiesel, o Estado não 

apresenta resultados satisfatórios na produção de biocombustíveis (Tabela 7), (ANP, 

2019).  

 
Tabela 7 - Produção de Biodiesel no Maranhão de 2005 a 2019 

                        

Fonte: ANP (2019); Produção em m³; Nd = não disponível; adaptação do autor (2020). 

 

Salienta-se que a produção do biodiesel não pode ficar somente na 

dependência da soja, pois há outras oleaginosas as quais podem ser usadas na 

diversificação da sua produção. Quanto à produtividade, Viana (2007) afirma que o 

óleo de dendê tem ganho de 5 mil quilos por hectare, enquanto que a soja tem retorno 

de 380 quilos na mesma medida; portanto, tem-se que aproveitar as potencialidades 
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regionais de cada Estado, diversificar a matriz energética, maximizando outras formas 

de energia (Figura 9) e inserindo a agricultura familiar nesse processo (MATO 

GROSSO, SEFAZ, 2007).  

         
       Figura 9 - Evolução das fontes energéticas, Brasil  
          (10³ Tonelada equivalente de petróleo - TEP) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

              Fonte: Instituto de Pesquisas Aplicadas - (IPEA, 2010), adaptada pelo autor (2019). 

 

Apesar da obrigação da adição do biodiesel ao diesel comercial em 2004, não 

houve no país uma política para o aproveitamento do óleo do coco babaçu, conforme 

Figura disponível no Anuário Estatístico 2019 da ANP (Figura 10). A política sobre a 

matriz energética precisa ser rediscutida no âmbito de todos os seguimentos da 

sociedade. 

           
        Figura 10 - Matérias-primas utilizadas na produção 
                       de Biodiesel (B100) - 2009-2018  

 

 

       
 
 
 
 
 
  
                  

                

                       Fonte: ANP/SPD (2019), adaptada pelo autor (2020).  
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O Brasil, por ser um país continental, possui várias alternativas de matérias- 

primas (Figura 10) para produção do biodiesel, tais como: gordura de boi, frango e 

porco; óleo de palma, amendoim, nabo-forrageiro, girassol, mamona, sésamo, canola, 

milho, fritura usado e outros materiais graxos. Para o Semiárido, as oleaginosas:  

mamona, girassol e o babaçu, com altos teores de óleos, e na Região Norte a principal 

é o dendê. O amendoim, pinhão manso e a soja são de regiões mais frias (SOUSA; 

CUNHA; ROCHA, 2014). 

 

2.6 Produção de biodiesel empregando óleo e azeite do coco babaçu (Orbignya 

speciosa (Mart.)) 

 
Os combustíveis derivados do petróleo têm sido a principal fonte de energia 

mundial, mas esse recurso deve se esgotar em um futuro desconhecido, e somando-

se às crescentes preocupações com o meio ambiente, fontes de energia renováveis 

menos poluentes têm sido buscadas. O Protocolo de Kyoto durante o Fórum 

Ambiental Rio-92 fortaleceu essa preocupação. No caso do Brasil, seu vasto território 

com inúmeras oleaginosas oportuniza diversas possibilidades de aproveitamento 

dessa riqueza natural para produção de biodiesel (RAMOS; KUCEK; DOMINGOS; 

WILHELM, 2003). 

Mecanismos têm sido buscados para melhorar o desempenho de óleos 

vegetais em motores do ciclo diesel, como exemplo: diluição, microemulsão com 

metanol, etanol, ou butanol, craqueamento catalítico e reação de transesterificação 

com álcoois de cadeia pequena. Dentre essas alternativas, a reação de 

transesterificação tem sido a mais usada, visto que o processo é parcialmente simples 

e o produto obtido (biodiesel) possui propriedades muito similares às do petrodiesel 

(GERIS et al., 2007). 

Santos (2008) estudou sobre a produção de biodiesel a partir do óleo vegetal 

de coco babaçu, envolvendo avaliação térmica oxidativa e misturas binárias, que 

possibilitou a obtenção de biodiesel mediante a transesterificação fazendo uso do óleo 

de coco babaçu, quando obteve a formação de biodiesel e glicerina, sendo que o 

biodiesel produzido resultou em viscosidade cinemática 40ºC de 3,07 (mm²/s), ponto 

de fulgor 116 (ºC), índice de acidez 0,10 (mg KOH/g) e a estabilidade oxidativa 

superior a 6 h.  
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Lima et al. (2007) pesquisaram sobre biodiesel de babaçu (Orbignya sp.) obtido 

por via etanólica a partir do óleo de babaçu e obtiveram biodieseis à temperatura 

ambiente e os resultados foram satisfatórios, uma vez que se alcançaram rendimentos 

médios de 67% em ésteres. As propriedades físico-químicas dos biodieseis metílicos 

e etílicos do óleo de babaçu estão conforme a ANP, sendo possível utilizá-los puros 

ou misturados ao diesel em motores a ciclo diesel.  

O uso do biodiesel como combustível tem uma tendência de crescimento 

acelerado no mundo inteiro, pois a cadeia de produção desse combustível tem um 

potencial gigantesco em vários setores. O biodiesel abre oportunidades de geração 

de empregos no campo, valorizando a mão de obra rural que é desqualificada, bem 

como no setor industrial valorizando a mão de obra especializada na produção do 

combustível (HOLANDA, 2004). 

Quanto ao meio ambiente, a contribuição é vasta, pois o biodiesel reduz de 

forma qualitativa e quantitativa os níveis de poluição ambiental, já que é livre de 

enxofre e de compostos aromáticos, emitindo menor índice de particulados, tais como: 

Hidrocarbonetos - HC, Monóxido de carbono - CO e Dióxido de carbono - CO2; não é 

tóxico, é biodegradável e proveniente de fontes renováveis. Portanto, tem uma série 

de vantagens: ambientais, econômicas, sociais e técnicas (KOGA et al., 2006).  

A inclinação mundial é realizar a transesterificação em meio básico, por 

questões tecnológicas e de economia. O álcool mais utilizado é o metanol, derivado 

do petróleo, devido às facilidades cinéticas que proporciona à reação. Entretanto, o 

Brasil é um dos maiores produtores de álcool etílico oriundo da biomassa no mundo, 

e este é um dado importante, o que proporciona estudos do etanol em substituição ao 

metanol. A transesterificação da matéria prima é atualmente a melhor rota para a 

produção do biodiesel, no entendimento de Lima et al. (2007). 

Estudos mostram que, quando são usados catalisadores heterogêneos e óleo 

de babaçu para síntese do biodiesel, se obtêm rendimentos maiores em relação a 

outros óleos. Na transesterificação de óleos vegetais (Figura 11), um triglicerídeo 

reage com um álcool (metanol ou etanol) na presença de um catalisador que pode ser 

ácido, básico, metálico ou biológico, produzindo uma mistura de ésteres alquílicos de 

ácidos graxos e glicerol, sendo que a mistura de ésteres é o que se denomina 

biodiesel, conforme autor anterior. 
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       Figura 11 - Transesterificação de Triagliceróis (Triglicerídeos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Lima et al. (2007), adaptado pelo autor (2018). 

 

Os biocombustíveis são soluções renováveis e viáveis para substituir as 

reservas de energia a curto, médio e a longo prazo, pois estas estão em processo de 

diminuição e são poluentes. O biodiesel é produzido a partir de óleos vegetais ou 

gorduras animais pelo método da reação de transesterificação usando catalisadores; 

entretanto, há uma variedade muito grande na produção de biodiesel por 

transesterificação de óleos vegetais e gorduras com catalisadores homogêneos para 

a transesterificação de óleos (LIMA et al., 2011).  

Conforme os autores anteriores, a produção de catalisador heterogêneo para 

biodiesel nasceu como um método preferencial, uma vez que é ecologicamente boa, 

não precisa de água para lavagem e a divisão do produto é bem mais fácil, porém o 

sistema é mais complexo.  

 O processo catalítico heterogêneo tem muitas diferenças do usado na 

atualidade na indústria de processo homogêneo. A principal vantagem é que os custos 

de investimento são menores, e isso favorece o processo como um todo, sendo que 

não exige etapas de separação de metanol/catalisador, catalisador biodiesel /glicerina 

e /catalisador; mas, também, há uma limitação nesse processo, em que o tempo de 

reação é maior quando comparado com catálise homogênea (COLONELLI, 2014). 

A transesterificação de óleo vegetal (para éster metílico de ácidos graxos, 

FAME) pode ser catalisada por bases, ácidos e enzimas. Catalisadores básicos 

incluem bases catalisadores homogêneos e heterogêneos catalisadores básicos. A 

maioria dos processos comerciais utilizados para a síntese de biodiesel empregam 

catalisador de base homogênea, tal como NaOH ou KOH, mas esse processo 

apresenta várias desvantagens, tais como a corrosão de equipamento e a 
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necessidade de lidar com os resíduos da neutralização do H2SO4. O consumo de ácido 

sulfúrico, separação de sulfatos (do processo de neutralização) e purificação 

envolvem bastante energia e uso de material (QIU et al., 2011). 

A utilização de combustíveis de fontes renováveis tem sido incentivada pela 

necessidade de reduzir os impactos causados por combustíveis de origem fóssil. Os 

pontos favoráveis do babaçu para produção do biodiesel é que possui alto teor de óleo 

e as demais partes do fruto podem ser reaproveitas para diversos fins, tais como: 

suplementação alimentar, produção de etanol e carvão vegetal (SILVA, A., 2011). O 

biodiesel de babaçu possui resistência à oxidação e a baixas densidade e viscosidade, 

devido à composição majoritária de ésteres saturados e de menor massa molecular 

(SILVA, M. et al., 2014). 

Uma solução para diminuir esse impacto ambiental é a nova classe de 

catalisadores para produção de biocombustíveis, os quais são denominados de 

líquidos iônicos (LIS) ou ácidos de Bronsted (1879 a 1947) e Lewis, os quais têm 

destaques excelentes como catalisadores para reações de síntese orgânica, incluindo 

a transesterificação e esterificação de ácidos graxos e podem ser facilmente 

recuperados e reutilizados com baixa geração de subprodutos e ausência de 

solventes orgânicos; logo, esses ácidos no futuro poderão contribuir de forma viável 

na produção de biodiesel (SANTOS et al., 2017). 

O Estado do Maranhão vem buscando de forma tímida desenvolver ações com 

projetos voltados para as questões ambientais e tecnológicas que possam garantir o 

desenvolvimento sustentável da região (Figura 12).  

             
       Figura 12 - Pilares do Programa de Produção e Uso do Biodiesel no Brasil       
              Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel - PNPB 

 

     

        

  

 

 

 

 

 

 

            
                 Fonte:  adaptada de Biodiesel (2009), apud Alves (2010, p. 3). 
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Portanto, a compatibilidade do biodiesel com o diesel convencional demonstra 

uma alternativa capaz de suprir grande volume de veículos utilitários em 

funcionamento a diesel no mercado, sem necessidade de investimentos tecnológicos 

no desenvolvimento dos motores (WILHELM et al., 2008). As vantagens do óleo 

vegetal como combustível em relação ao diesel são: líquido natural, renovável, alto 

valor energético, baixo conteúdo de enxofre, baixo conteúdo odoroso e biodegradável 

(ALVES, 2010). 

Quanto ao uso do óleo e azeite de babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) para  

produção de biodiesel será necessário incremento por meio de parcerias 

público/privado para otimizar a coleta, sendo que nas comunidades extrativistas  o 

transporte do coco babaçu até o local de quebra é feito por mulheres ou através de 

animais, essa modalidade gera perda na extração das amêndoas, tendo como 

consequência a diminuição da produção do óleo e dos subprodutos, ocasionado 

devido o tempo decorrido entre a coleta e  a extração. 

 A criação de Associações de quebradeiras de coco seria uma solução, uma 

vez que, poderiam pleitear junto as parcerias a compra de maquinários  para 

transporte, extração das amêndoas, óleo e todos os subprodutos do coco babaçu 

objetivando agregar valor final ao fruto e manter a sustentabilidade, a preservação dos 

babaçuais evitando erosão do solo e sequentemente preservando o ecossistema. 

Quanto ao óleo produzido poderia estabelecer convenio com empresas do ramo de 

biocombustíveis para produção do biodiesel. 
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3 METODOLOGIA 

 
 
 

Neste capítulo, são apresentados os materiais usados no trabalho e os 

procedimentos empregados para obtenção e análise do biodiesel e foi conduzido nos 

Laboratórios de Química do IFCE Campus Maracanaú, LARBIO - NUTEC e Núcleo 

de Pesquisa em Lubrificantes - NPL da UFCE.  

 

3.1 Materiais 

 

• Óleo de coco babaçu in natura (OCB) comprado na Reserva do Ciriaco, 

Município de Cidelândia - MA, extraído de forma industrial por meio da máquina 

Scott Tech; 

• Azeite de coco babaçu in natura (ACB) foi adquirido na comunidade de 

Petrolina, município de Imperatriz - MA, extraído manualmente usando o 

método de fervura até ocorrer a separação de fase aquosa; 

• Os reagentes utilizados em todos os ensaios foram de grau analítico. 

 
3.2 Métodos 

 

Nesta seção, serão descritos os procedimentos das análises das amostras com 

objetivo de alcançar resultados compatíveis com a literatura. 

 

3.2.1 Análise físico-química do óleo e azeite de coco babaçu (Orbignya speciosa 

(Mart.)) 
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3.2.1.1 Índice de acidez (IA) - SMAOFD 2.201  

 

O índice de acidez é o número de mg de hidróxido de potássio necessário para 

neutralizar um grama da amostra. O método é aplicável a óleos brutos e refinados, 

vegetais e animais e gorduras animais (IAL, 2004)). 

O índice de acidez do óleo e do azeite do coco babaçu (Orbignya speciosa 

(Mart.)) foi realizado em duplicata. Pesou-se em torno de 2 g de cada amostra, em 

seguida foram adicionadas 25 mL de solução neutra de éter-álcool (2:1) e duas gotas 

de fenolftaleína; logo após, foi feita a titulação com hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 M. 

Posteriormente, foram executados os cálculos conforme a equação (Eq.1): 

 

                               I. A. =
Vx[F]x5,61

𝑃𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
=

mg KOH

g
                                              (Eq. 1) 

 
Onde:  
V = volume (mL) de NaOH 0,1 M gasto na titulação 

Fcorreção NaOH = 0,9709 

P = peso (g) da amostra 

Constante = 5,61 

 

3.2.1.2 Densidade  

  

 A densidade do óleo e do azeite de coco babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) 

foi realizada em triplicata. Foram inseridos 2 mL da amostra no Densímetro de Marca       

Anton Parr, modelo DMA 4500. A leitura é feita instantaneamente e apresenta o valor 

no visor. 

 

3.2.1.3 Índice de saponificação  

 

Os índices de saponificação do óleo e do azeite de coco 

babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) foram realizados em duplicata. Foram pesados 4 

g da amostra, em seguida adicionados 50 mL da solução alcoólica de Hidróxido de 

potássio (KOH) a 4% e 28 mL de Ácido clorídrico (HCl), a 0,5M; logo após fez-se a 

preparação do branco. A solução foi aquecida na estufa por 60 minutos até a completa 

saponificação. Após o resfriamento, adicionou-se 1 mL de fenolftaleína 1% e realizou-
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se a titulação com HCl 0,5 M. Os cálculos foram realizados conforme a equação 

seguinte (Eq. 2): 

                                I. S =
28,05xF[B−A]

𝑃𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
= 𝑚𝑔KOH/g                                     (Eq. 2) 

 

Onde: 

Is = índice de saponificação 

A = volume gasto na amostra 

B = volume gasto no branco 

P = peso da amostra 

Constante = 28,05 

Fator da solução = 1,03750 

 

 

 

3.2.1.4 Umidade (%H2O)  

 

Para %H2O do óleo e do azeite do babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)), as 

cápsulas de porcelanas passaram por um processo de aquecimento na estufa a 

105ºC; depois foram resfriadas em dessecador e posteriormente pesadas; em seguida 

foram colocadas duas amostras úmidas de óleo de coco babaçu nas cápsulas com 

pesos em torno de 2 g. Para o azeite seguiu-se o mesmo procedimento; 

posteriormente, foram colocadas na estufa por 3 horas a 105ºC; em seguida, foram 

retiradas, resfriadas em dessecador e pesadas. As análises foram executadas em 

duplicata. Os cálculos foram feitos de acordo com a equação abaixo (Eq. 3): 

 

                                   %𝐻2𝑂 =
𝑃1−𝑃2

𝑃3
𝑥100                                                         (Eq. 3) 

Onde: 

%H2O = teor de umidade em porcentagem 

P1 = peso da cápsula + amostra seca       

P2 = peso da cápsula seca       
P3 = peso da amostra úmida   
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3.2.1.5 Viscosidade cinemática  

 

A viscosidade cinemática do óleo e do azeite do babaçu (Orbignya speciosa 

(Mart.)) foi realizada em triplicata. As amostras do óleo e do azeite de coco babaçu 

foram introduzidas através de pipeta no capilar S-200, Marca Normalab, fator de 

calibração 0,1320; em seguida, o capilar foi colocado no Viscosímetro Fabricante 

Petrotest, com banho térmico com temperatura de 40ºC e passou-se a contar o tempo 

de escoamento da amostra em segundos.  

 

3.2.2 Produção dos biodieseis do óleo e azeite de coco babaçu (Orbignya 

speciosa (Mart.)) 

 

Após os cálculos, o KOH e o metanol foram colocados em um erlenmeyer, o 

qual foi coberto com papel alumínio e colocado na chapa agitadora para acelerar a 

dissolução e homogeneizar completamente o álcool com o hidróxido de potássio. O 

processo para a dissolução completa foi de 30 minutos. A Figura 13 mostra o 

fluxograma da transesterificação. 

          
        Figura 13 - Fluxograma de transesterificação do óleo do coco babaçu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Parente (2003, p. 27), adaptada pelo autor (2019). 

 

3.2.2.1 Preparação do metóxido 

 

A amostra do óleo do coco babaçu foi dividida em dois volumes de 1 L 

aproximadamente. Inicialmente, foram pesados 888,22 g do primeiro litro de óleo; logo 



49 
 

após foi feita a pesagem de 8,88 g de KOH, considerando 1% do peso da amostra; 

posteriormente, foi calculado o volume de Metanol, calculando-se 30% do peso da 

amostra, obtendo-se 337,3 mL de Metanol. Repetiu-se o procedimento para o 

segundo litro: foram pesados 885,76 g do óleo, tomou-se 1% para o cálculo do KOH, 

o que resultou em 8,85 g; para o volume de Metanol mediram-se 336,35 mL. 

Novamente o procedimento foi repetido para o azeite de coco babaçu. Foram 

pesados 908,83 g do azeite do primeiro litro; depois calculou-se 1% para o KOH e 

obteve-se 9,088 g; para o volume de Metanol usou-se 30% do peso da amostra tendo 

como resultado 345,12 mL; em seguida foram pesados 870,14 g do segundo litro; 

depois calculou-se 1% do peso para o KOH, obtendo-se 8,70 g e, por último, foi 

calculado 30% do peso para Metanol, o que resultou em 330,43 mL. 

 

3.2.2.2 Reação de transesterificação do óleo e azeite de coco babaçu (Orbignya 

speciosa (Mart.))  

 

Aqueceu-se o metóxido em banho-maria com glicerina em agitador magnético 

por um período de 60 minutos a 60 ºC; em seguida o Metóxido foi adicionado à 

amostra e com agitação rigorosa a 60 ºC controlada com termômetro o sistema 

reacional durou 90 minutos (Figura 14). 

 
           Figura 14 - Processo de transesterificação do óleo de coco babaçu 

 

 

  

               
 
 
 
                                      
                                      
 
 
                                        Fonte: Autor (2019). 
 

Após a transesterificação da Figura 14, a mistura foi colocada em funis (Figuras 

15 e 16), para a separação de fases por densidade. O precipitado, a glicerina o 

(subproduto) foi armazenada, sendo que o sobrenadante é o biodiesel (mistura de 
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ésteres metílicos), que foi lavado com água destilada aquecida a 50 ºC para retirada 

do álcool e KOH. 

O resíduo liberado pela lavagem foi testado com fenolftaleína para verificar a 

cor da reação do resíduo, se azulada pH (7 - 8) indicando a presença de álcool e 

hidróxido de potássio e continuou até lavagem continua, até cor constante. Após a 

lavagem, os biodieseis foram levados para a estufa por 60 minutos para retirada de 

água e álcool do sistema, em seguida foram armazenados em recipientes.  

     
Figura 15 - Separação das fases do Biodiesel de Óleo de Coco Babaçu - BOCB            
 
 
 

 

 

 

 

 

                                   

                              Fonte: Autor (2019). 

          Figura 16 - Separação das fases do Biodiesel de Azeite de Coco Babaçu - BACB                          
                                         
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fonte: Autor (2019).             

As Figuras17 e 18 mostram os biodieseis prontos para as análises:  

                                                Figura 17 - BOCB             

 
 
 
 
 
 
                              
 

                                                   
                                                       Fonte: Autor (2019). 
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                                            Figura 18 - BACB 

          

 

  

                                                          

 

 

 

                                            Fonte: Autor (2019).                            

 

O biodiesel óleo do coco babaçu apresenta uma coloração amarelo claro, 

enquanto o biodiesel do azeite de coco tem cor amarelo: isso se deve ao processo de 

produção do azeite, pois é aquecido, sendo que a separação das fases é por meio da 

fervura (Figuras 19 e 20). 

As Figuras 21 e 22 mostram a glicerina obtida na transesterificação: para um 

litro de biodiesel de óleo foi recolhido o volume 200 mL de glicerina, enquanto para o 

biodiesel do azeite, em torno de 380 mL de glicerina por litro. 

     
                                 Figura 19 - Glicerina do BOCB            

 

                                                   Fonte: Autor (2019). 

                                          
                                  Figura 20 - Glicerina do BACB 

                                           

                                         

 

 

  

 

 

                                                   Fonte: Autor (2019).                                                                                                
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3.2.3 Análise físico-química dos biodieseis do óleo e azeite de coco babaçu 

(Orbignya speciosa (Mart.)) 

3.2.3.1 Índice de acidez (IA) - SMAOFD 2.201 

 

Pesaram-se aproximadamente 2,0 g das amostras dos biodieseis de óleo e 

azeite de babaçu, em seguida foi adicionado o volume de 20 mL de álcool neutralizado 

(etanol 96°GL + éter etílico [1:2]) e gotas de fenolftaleína. Fez-se a titulação com 

NaOH (0,1 M) até o ponto de viragem (incolor para róseo). O índice de acidez é 

expresso em mg KOH /g de amostra. As análises foram executadas em duplicata e os 

cálculos foram realizados conforme Eq.1, já referida. 

 

3.2.3.2 Cinzas sulfatadas 

 

Esse método determina o resíduo remanescente depois de incineração sob 

condições específicas. Aplicável para gorduras animais e óleos vegetais e marinhos. 

Fundamenta-se na perda de peso que há quando o produto é incinerado a 600 °C, 

com destruição da matéria orgânica sem apreciável decomposição dos constituintes 

do resíduo mineral ou perda por volatilização (IAL, 2004). A ANP (RANP 4 – 2010 

estabelece o valor máximo para cinzas sulfatadas com limite de 0,020 %.   

As análises das cinzas foram feitas em triplicata; colocaram-se os cadinhos de 

alumina na estufa por 60 minutos. Após este período, foram retirados e colocados no 

dessecador para resfriamento, em seguida foram tarados e pesados 5 g de cada 

amostra dos biodieseis; logo após os cadinhos foram colocados no forno de marca W-

Three modelo EDG (Figura 21) com temperatura de 600 ºC durante 12 horas. 

Posteriormente, os cadinhos foram retirados, colocados em dessecador para 

resfriamento, depois pesados, sendo os cálculos conforme a Eq. 4:   

 

                                        %CS = MR x 100/MA                                                (Eq. 4) 

Onde : 

%CS = Percentual de cinzas sulfatadas 

MR = massa do resíduo (g) 

MA = massa da amostra (g) 
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                     Figura 21 - Forno W-Three 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

          

                        
                         Fonte: Autor (2019). 

 

3.2.3.3 Densidade 

 

As Normas Europeia - EN 14214, método de teste EN ISO 3675 e EN ISO 

12185, atribuem os valores 860 mg/cm³ para o mínimo e 900 mg/cm³ para o máximo 

(KNOTHE, et al., 2011), enquanto a  Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e 

Biocombustíveis - ANP RANP 45 (2014) estabelece valores de 850 a 900  mg/cm³.  A 

densidade foi medida em um densímetro automático Anton Paar DMA 4500 seguindo 

a norma American Society for Testing and Materials - ASTM D 4052. Com auxílio de 

seringa foram introduzidos 2 mL da amostra no densímetro da marca Anton Parr, 

modelo DMA 4500 (Figura 22). As densidades dos biodieseis foram realizadas em 

triplicata.               

 

              Figura 22 - Densímetro DMA 4500  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
                         Fonte: Autor (2019). 
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3.2.3.4 Estabilidade oxidativa 

 

A estabilidade oxidativa é determinada pelo Método Rancimat, que é uma 

análise de medição indireta, visto que o Período de indução (PI) da amostra (h) é dado 

a partir da medição da condutividade da água (contida no vaso de medição).  

O fluxo de ar passa pela amostra, aproximadamente 3 g aquecidas a 110ºC, 

arrastando voláteis gerados que são borbulhados em água deionizada, aumentando 

a condutividade elétrica. Os compostos voláteis produzidos na oxidação dependem 

do tipo de amostra analisada (VELASCO; ANDERSEN; SKIBSTED, 2004). O 

resultado é expresso em horas e determinado com o auxílio do programa Software 

873 Biodiesel Rancimat. 

Pesaram-se 3 g da amostra diretamente no tubo do vaso de reação; em seguida 

o tubo foi colocado no Rancimat, de marca Methron modelo 873 (Figuras 23 e 24); 

depois foi verificado o nível da amostra no tubo, após ligou-se o equipamento para 

início da operação. O fluxo de ar passou pela amostra aquecida a 110 ºC, arrastando 

os compostos voláteis gerados que são borbulhados em água deionizada, 

aumentando a condutividade elétrica. Os compostos voláteis produzidos na oxidação 

dependem do tipo de amostra analisada. O resultado foi expresso em horas e 

determinado com o auxílio do programa que acompanha o equipamento (Software 

873 Biodiesel Rancimat), Norma EN 14112.       

                               
                       Figura 23 - Rancimat Biodiesel                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fonte: Autor (2019).                 
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                              Figura 24 - Tubo Rancimat 
 

           

 

 

 

 

 

 

 
                                    Fonte: Autor (2019). 

 

3.2.3.5 Infravermelho 

 

O infravermelho é a técnica empregada para detectar movimentos vibracionais 

das ligações químicas do composto que está sendo analisado. A absorção da 

frequência ou comprimento de onda depende da massa relativa dos átomos, da 

constante de força de ligação e da geometria da molécula, sendo que cada grupo 

químico absorve energia em um determinado número de onda, independentemente 

do restante da molécula (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE,1997). Através do 

infravermelho, é possível identificar ligações do tipo O - H, que indicam a presença de 

compostos fenólicos na substância analisada. 

Colocou-se uma gota da amostra na célula do equipamento de marca Thermo 

Scientific, modelo Nicolet IS5 (Figura 25); em seguida, ligou-se o equipamento e 

ativou-se o software para fazer a leitura. Após 2 minutos, o resultado calculado e os 

espectros foram obtidos por medidas de absorbância na faixa de 4000 - 550 cm-1. 

                            
                           Figura 25 - Espectrofotômetro de Infravermelho  

                    Fonte: Autor (2019). 
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3.2.3.6 Ponto de fluidez  

 

O ponto de fluidez é definido como a temperatura em que a aglomeração dos 

cristais do biodiesel está disseminada ao ponto de impedir o escoamento livre do 

fluído, causando o entupimento do sistema de filtrabilidade e problemas na partida do 

motor (DUNN, SHOIKLEY; BAGBY, 1996), Lôbo; Pereira; Cruz, 2009. Cita-se que é a 

temperatura na qual o combustível perde sua fluidez quando sujeito a resfriamento 

sob determinadas condições de teste (método EN ISO 3016).  
Foram colocadas aproximadamente 45 mL da quantidade da amostra no 

recipiente próprio do equipamento ISL-GPP5Gs (Figura 26), modelo CPP-5Gs até a 

marca já padronizada; em seguida o recipiente foi colocado no equipamento, fechou-

se a tampa correspondente, logo após adicionaram-se os dados para parametrização 

e programou-se o CPP5Gs para análise do ponto de fluidez, aguardando-se o tempo 

necessário até o resultado. O tempo de análise depende das características da 

amostra e do valor lido. Esta análise obedece à Norma ASTM D-97.  

                             

                  Figura 26 – Equipamento ISL-GPP5Gs   
                        
 

 

 

                                

 

 

 

                              

                                    Fonte: Autor (2019). 

 

3.2.3.7 Ponto de fulgor  

 
Utilizou-se um recipiente de Cleveland, Norma ASTM D-92. Realizada no 

Automatic Flash Point Tester marca Tanaka, modelo APM-7(Figura  27). Colocou-se o 

volume de 75 mL da amostra na cuba de latão de teste, cheia até a marcação e 

fechada com uma tampa, em seguida foi aquecida e agitada. A fonte de ignição foi 

direcionada para a cuba de teste a cada 1 ºC, com a interrupção simultânea da 

agitação, até ser detectado um flash. A sequência da análise foi conforme a NBR 

14598, procedimento C.  
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                  Figura 27 - Automatic Flash Point Tester                           
 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                 Fonte:  Autor (2019). 

 

3.2.3.8 Teor de metil éster  

 

Para determinar a identidade dos ácidos graxos na forma de ésteres metílicos, 

fez-se uso da cromatografia gasosa que define a quantidade de ácidos graxos que 

são convertidos em ésteres. O mínimo da especificação é de 96,5% em massa. Este 

método é aplicável para a determinação de ésteres metílicos de ácidos graxos 

contendo de 4 a 24 átomos de carbono, obtidos a partir de ácidos graxos de óleos e 

gorduras (IAL, 2004). 

Estabeleceu-se o controle do fluxo em velocidade linear de 38,9 cm/s, fluxo de 

purga 3,0 mL/min, pressão de 68 Kpa e fluxo total de 26,9 mL/min. 

Injetou-se 1 mL dos biodieseis do óleo e azeite do coco babaçu, uma de cada 

vez, no equipamento de Cromatografia gasosa (CG) - EM de marca Shimadzu, 

modelo QP2010 SE (Figura 28) utilizando temperatura inicial do injetor 250 °C, 

interface a 200 °C e fonte de íons a 240°C, coluna SH-Rtx5MS (30 m x 0,25 mm DI x 

0,25mm), fluxo na coluna de 1,14 mL/min, o gás de arraste utilizado foi o Hélio com 

pressão 500 psi.  

O programa de aquecimento da coluna foi: 60 a 170 °C (10 °C /min), 170 por 

25 min; 170 a 200 °C (2 °C /min), 200 por 2 min; 200 a 300 °C (30 °C /min), 300 por 5 

min com tempo de corrida de 63,33 mim e tempo de corte do solvente de 3 min. 

Estabeleceu-se o controle do fluxo em velocidade linear de 38,9 cm/s, fluxo de purga 

3,0 mL/min, pressão de 68 Kpa e fluxo total de 26,9 mL/min. 
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                  Figura 28 - (CG) - EM Shimadzu 
 

 

 

 

 

 

 

                                       

                             Fonte: Autor (2019). 

 

3.2.3.9 Viscosidade cinemática  

 

A viscosidade é a resistência da vazão de um fluido associado a fricção ou atrito 

interno do fluido que escoa (Figura 29) (KNOTHE et al., 2011). Quanto maior a 

viscosidade, maior é a probabilidade de o combustível causar problemas de natureza 

grave ao motor. A faixa da viscosidade do biodiesel é muito restrita, pois se a 

viscosidade é baixa, o vazamento corresponderá à perda de potência do motor; se 

alta, a bomba injetora não consegue bombear o combustível para a câmara de 

bombeamento e novamente tem-se a perda de potência da máquina (GERPEN et al., 

2011).   

                                   

                    Figura 29 - Viscosímetro e Capilar 
 

 

 

 

 

 

                    
   
                   
 
                            Figura: Autor (2019). 

 

Os biodieseis do óleo e azeite do coco babaçu foram pipetados, colocados no 

capilar 100 de marca Normalab, constante 0,01598, posteriormente introduzidos no 
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viscosímetro de marca Petrotest com banho térmico a 40 ºC, os testes foram 

realizados em triplicata (Figura 29), os tempos de escamentos foram contados em 

segundos.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados da caracterização físico-

química do azeite, do óleo vegetal do coco babaçu, biodiesel do azeite, biodiesel do 

óleo e as discussões dos resultados, cuja finalidade é avaliar a possibilidade do 

aproveitamento do azeite e do óleo de coco babaçu para produção de biodiesel.  

4.1 Análise físico-química do óleo, azeite, biodieseis do óleo e do azeite do 

coco babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) 

 

A determinação das propriedades físico-químicas do azeite e do óleo de coco 

babaçu foi necessária para saber se o azeite e o óleo estão adequados para ser 

utilização na produção de biodiesel, de acordo com os padrões pré-estabelecidos pela 

ANP.  

 

4.1.1 Índice de acidez do óleo, azeite, biodieseis do óleo e do azeite 

do babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) 

 

A Tabela 8 mostra a média de 1,1551 mg KOH/g para o óleo de coco babaçu 

enquanto o azeite apresentou 0,8156 mg KOH/g. Salienta-se que a média do óleo 

está acima do recomendado conforme (CARRAZZA; ÁVILA; SILVA, 2012).  Tabela 6, 

que é de 0,89 mg KOH/g. 
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                   Tabela 8 - Índice de acidez OCB, ACB, BOCB e BACB 
 

                         

                                                

                                          

 

 

 

                                     Fonte: Autor (2019). 

 

O valor da acidez pode estar relacionado com o fracionamento das amêndoas 

após a colheita, a quebra do coco, a alta umidade do clima da região – as quais  ativam 

as enzimas que liberam ácidos graxos no óleo –, a idade de coco, maneira de extração 

das amêndoas, tempo de exposição das amêndoas, tempo de aquecimento e 

conservação do óleo.  

No entanto, considera-se o óleo aceitável quando apresenta índice de acidez 

inferior a 2 mg KOH/g do óleo; porém, a acidez do azeite está compatível com valor 

preconizado na Tabela 6. Alguns estudos revelam que óleos com elevados índices de 

acidez reduzem o rendimento da reação de transesterificação pela rota alcalina 

homogênea (MOURA et al., 2019).  

O biodiesel de óleo apresentou um valor médio de acidez de 0,1357, enquanto 

o biodiesel de azeite de coco babaçu teve acidez de 0,1361, e ambos estão em 

conformidades com a Norma da ANP (2019), que estabelece o valor máximo de 0,50 

mg KOH/g. A acidez provoca a oxidação no biodiesel, em seguida o biodiesel sofre 

degradação e causa avaria nas partes internas do motor.  

 

4.1.2 Cinzas dos biodieseis de óleo e azeite de coco babaçu 

 

As porcentagens de cinzas dos biodieseis apresentadas na Tabela 9 estão de 

acordo com a Norma da ANP (2014) e a Norma ASTM D6751, as quais apresentam 

0,020% como valor máximo: 

         
                       Tabela 9 - Cinzas  

Biodiesel Teor de cinzas (%) 

Óleo   0,0243 

Azeite   0,0199 
                                   Fonte: Autor (2019). já é dos biodieseis 

Amostra Índice de Acidez (mg KOH/g) 

OCB 1,1551 

ACB 0,8156 

BOCB 0,1357 

BACB 0,1361 
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Logo, os valores dos teores de cinzas estão de acordo com as normas 

descritas, sendo que os resultados são compatíveis com a literatura de Costa Neto e 

Rossi (1999), cujo valor encontrado foi 0,03% de cinzas. As cinzas são compostas por 

materiais inorgânicos abrasivos, essa abrasividade causa avaria de natureza grave 

nos cilindros e pistões dos motores reduzindo a vida útil dos mesmos. 

 

4.1.3 Densidade do óleo, azeite, biodieseis do óleo e do azeite do 

coco babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) 

 

Conforme Tabela 10, a densidade do óleo e do azeite de coco babaçu estão 

de acordo com (CARRAZZA; ÁVILA; SILVA, 2012) (Tabela 6) que é de 0,925 

mg/cm³.  

                 
          Tabela 10 - Densidade do OCB, ACB, BOCB e BACB 

Amostra Densidade (g/cm³) 

OCB 0,9151 

ACB 0,9155 

BOCB 0,8717 

BACB 0,8713 

                             Fonte: Autor (2019). 

 

O valor da densidade do biodiesel de óleo e azeite está em conformidade com 

a Norma da ANP (2019) situada no Quadro 2, que recomenda o mínimo de 850 Kg/m³ 

e o máximo de 900 Kg/m³, também apresentando resultados satisfatórios conforme 

(KNOTHE et al., 2011). Portanto, neste quesito os biodieseis estão compatíveis com 

as normas internacionais e nacional. A variação excessiva da densidade compromete 

a partida e a pressão na injeção, esse fenômeno decrescesse a potência do motor, 

devido as diferenças nas massas do combustível injetado.  

 

4.1.4  Cromatografia gasosa do Biodiesel do Óleo de coco babaçu (Orbignya 

speciosa (Mart.)) 

   

Os dados da Figura 30 mostram a composição percentual dos ácidos graxos 

do biodiesel do óleo, com destaque para os ésteres metílicos derivados dos ácidos 

láuricos (C12:0) e mirístico (C14:0), respectivamente. 
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                    Figura 30 - Cromatografia gasosa do BOCB 
 
 

 

 

 

                                 
                    Fonte: Autor (2020). 
        

A Tabela 11 refere-se aos componentes e composição do biodiesel do óleo do 

coco babaçu com seus respectivos percentuais. O ácido láurico e mirístico 

apresentam predominância no óleo de babaçu, enquanto o ácido capróico tem 

percentual próximo de zero. Essas diferenças são intrinsecamente relacionadas a 

cada tipo de matéria prima. 

                   
       Tabela 11 - Componentes e composição percentual dos ácidos graxos do BOCB 
                                  

Fórmula 
trivial 

Nome do ácido 
de origem 

Fórmula do 
éster metílico 

Área 
(µV. Min)  

Composição 
(%) 

C6:0 Ácido capróico C7H14O2 173,8 0,05 

C8:0 Ácido caprílico C9H18O2 16975 5,34 

C10:0 Ácido cáprico C11H22O2 22497,4 7,07 

C12:0 Ácido láurico C13H26O2 167608,2 52,68 

C14:0 Ácido mirístico C15H30O2 48182,9 15,14 

C16:0 Ácido 
palmítico 

C17H34O2 21822,1 6,86 

C18:0 Ácido 
esteárico 

C19H38O2 5709,1 1,79 

C18:1 Ácido oleico C19H36O2 30608,1 9,62 

C18:2 Ácido linoleico C19H34O2 4600,9 1,45 

            Fonte: Autor (2020). 

 

4.1.5 Cromatografia gasosa do biodiesel do azeite de coco babaçu (Orbignya 

speciosa (Mart.))   

 

Na Figura 31 o cromatograma da composição percentual dos ácidos graxos 

teve o mesmo comportamento da Figura 30, pois se trata da mesma matéria prima. 
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                 Figura 31 - Cromatografia gasosa do BACB. 
          

 

 

 

 
                     
                 Fonte: Autor (2020). 

 
A Tabela 12 mostra que, por tratar-se da mesma matéria prima, o 

comportamento dos componentes do biodiesel de azeite teve semelhança com o 

biodiesel do óleo, conforme mostrado na sobreposição no infravermelho. 

 
     Tabela 12 – Componentes e composição percentual dos ácidos graxos do BACB 
                                     
                                            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fonte:  Autor (2020).                                               

 
Observa-se, ainda, a baixa quantidade de compostos insaturados e a presença 

de alguns compostos que, teoricamente, não são constituintes dos ésteres metílicos 

de babaçu, mas em quantidade desprezível. Por sinal, esses “compostos estranhos” 

podem ser produtos da própria oxidação dos biodieseis. Os ácidos graxos mostrados 

nas Tabelas 11 e 12   revelam que, o biodiesel de óleo de coco babaçu quanto 

biodiesel do azeite apresentam alto teor de ácido Láurico; tal fato justifica que o óleo 

e azeite de coco babaçu possuem boas características físico - quimicas para produção 

de biodiesel.  

 

Ácidos 
Graxos 

Nome do ácido 
de origem 

Fórmula do 
éster metílico 

Área (µV. 
Min) 

Composição 
(%) 

C6:0 Ácido capróico C7H14O2 163,8 0,04 

C8:0 Ácido caprílico C9H18O2 21273,5 4,56 

C10:0 Ácido cáprico C11H22O2 31447,1 6,75 

C12:0 Ácido láurico C13H26O2 240472 51,60 

C14:0 Ácido mirístico C15H30O2 71758,5 15,40 

C16:0 Ácido palmítico C17H34O2 34572 7,42 

C18:0 Ácido esteárico C19H38O2 10446,6 2,24 

C18:1 Ácido oleico C19H36O2 49986,9 10,73 

C18:2 Ácido linoleico C19H34O2 5921,1 1,27 
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4.1.6 Infravermelho do Biodiesel do óleo do coco babaçu (Orbignya speciosa 

(Mart.)) 

  

Na análise do infravermelho na região IV foram detectados os movimentos 

vibracionais moleculares: de estiramento (stretching) e deformação (bending) das 

ligações químicas do composto analisado. A Figura 32 mostra os grupos funcionais 

referentes aos ésteres da amostra. A absorção do comprimento de onda ou da 

frequência depende da: massa relativa dos átomos, constante de força de ligação e 

geometria da molécula. Cada grupo químico absorve energia em um determinado 

comprimento de onda, independentemente do restante da molécula, confirmando os 

resultados da cromatografia gasosa. As maiores intensidades na região do 

infravermelho foram observadas para os grupos funcionais: Estiramento assimétrico 

CH2, Estiramento simétrico CH2 e Estiramento, C=O, que são respectivamente 

metileno e carbonila. 

                          
Figura 32 - Espectrometria na região do infravermelho do BOCB                                   
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                    Fonte: Autor (2020). 

 

Os asteriscos nos números de onda na Tabela 13 indicam os comprimentos de 

onda com maior intensidade na região do infravermelho. Os sinais mais fortes são 

referentes aos grupos funcionais mais característicos dos ésteres. Destacam-se os 

resultados encontrados conforme Santos (2008). 
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      Tabela 13 - Sinais de intensidade na região do infravermelho biodiesel de óleo 
                             
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

       Fonte: Autor (2020.                                                                                                 
                    
               

4.1.7 Infravermelho do Biodiesel do azeite do coco babaçu (Orbignya speciosa 

(Mart.)) 

 

A espectrometria do biodiesel de azeite se manteve semelhante ao óleo. 

Observou-se pequena variação no comprimento de onda (Figura 33), indicando a 

equivalência entre os grupos funcionais do biodiesel do azeite e do óleo, confirmado 

também na cromatografia gasosa.  

                                      
             Figura 33 - Espectrometria na região do infravermelho do BACB 
         

          

 

 

 

 

 

 

 

                

          

            Fonte: Autor (2020).  

Comprimento de onda (cm-1) Grupo funcional 

2922* Estiramento assimétrico, CH2 

2853* Estiramento simétrico, CH2 

1740* Estiramento, C=O 

1464 Deformação simétrica, CH2 

1434 CH2 

1362 Deformação, CH2 e CH3 

1200* O–C=O 

1168* C–C(=O) - O 

1112 C–O 

1019 Deformação no plano, C–H 

878 Estiramento, C–C 

722 Deformação no plano, CH2 
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          Tabela 14 - Sinais de intensidade na região do infravermelho biodiesel de azeite 
                       
 

 

 
 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 
                   
               Fonte: Autor (2020). 

 

Na Tabela 14, nota-se pequena variação no comprimento de onda em relação 

à Tabela 13, pois as vibrações moleculares de estiramento (stretching) ao longo do 

eixo de ligação podem aumentar ou diminuir a distância interatômica de acordo com 

o tipo de movimento; na deformação (bending) ocorre o movimento de um grupo de 

átomos em relação ao restante da molécula (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE,  

1997).    

                      
Observa-se na Figura 34 que os dois espectrômetros se sobrepõem, sendo 

praticamente uma translação um do outro, possuindo os picos em regiões 

semelhantes. A principal diferença entre eles é a intensidade de alguns sinais.  

 
                     Figura 34 - Sobreposição das Espectrometrias na região  
                                 do infravermelho dos biodieseis. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Autor (2020). 

Número de onda (cm-1) Grupo funcional 

2928* Estiramento assimétrico, CH2 

2853* Estiramento simétrico, CH2 

1742* Estiramento, C=O 

1462 Deformação simétrica, CH2 

1431 CH2 

1366 Deformação, CH2 e CH3 

1205* O–C=O 

1169* C–C (=O) - O 

1111 C–O 

1023 Deformação no plano, C–H 

875 Estiramento, C–C 

728 Deformação no plano, CH2 
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Vale salientar que não foi identificado traço de grupos fenólicos ou aminados 

nas amostras dos biodieseis, o que indica que, provavelmente, não há antioxidantes 

sintéticos em suas composições, pois se trata de biodiesel puro. 

 

4.1.8 Estabilidade oxidativa (Rancimat) do Biodiesel do óleo e azeite do coco 

babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) 

 

Respectivamente, as Figuras 35 e 36 são as curvas que expressam os 

resultados da estabilidade oxidativa do biodiesel do óleo e do azeite de babaçu. Os 

resultados mostram que o biodiesel produzido não é resistente à oxidação o suficiente 

para ultrapassar o limite mínimo requerido pela ANP 798/2019 (12 horas). 

                  

                     Figura 35 - Curva do teste Rancimat BOCB         

 

 

 

 

 

 

  

                     Fonte: Autor (2019). 

                    

                     Figura 36 - Curva do teste Rancimat BACB           

                                                

 

 

 

 

 
 
 
 
                    Fonte: Autor (2019). 

 

Na análise de Rancimat para o BOCB e BACB conforme Figuras 35 e 36, é 

evidenciado uma curva com inclinação que indica uma razão entre o aumento da 
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condutividade elétrica da água e o tempo de análise. Verifica-se que a condutividade 

de 100 µS.cm-1, tomada como referência, só foi alcançada após o período de 6 h. 

Porém, tais resultados são coerentes e satisfatórios, visto a composição 

química dos ésteres do biodiesel, com alguns ésteres metílicos insaturados (conforme 

apresentado nos cromatogramas). Resultados semelhantes podem ser encontrados 

na literatura, conforme reportado por (PAULA et al., 2019), por exemplo, que 

encontraram um valor de 5,43 h. 

Além disso, o biodiesel é puro, livre de antioxidantes. A norma possui esse 

limite, já levando em conta a presença obrigatória de antioxidantes ao biodiesel pelos 

produtores, sendo que os antioxidantes são adicionados para prolongar a vida útil do 

biocombustível. Há de se acrescentar que as normas anteriores da ANP (RANP 

7/2008 e RANP 45/2014) estabeleciam o limite mínimo de 6 e 8 horas para o período 

de indução do biodiesel. Contudo, com o objetivo de prover maior qualidade ao 

biodiesel e resguardar os direitos dos consumidores, a ANP, através da Resolução 

798/2019, alterou o tempo de oxidação para 12 horas (ANP, RES. 798, 2019). 

 

4.1.9  Ponto de fluidez do Biodiesel do óleo e do azeite de coco babaçu (Orbignya 

speciosa (Mart.)) 

 

Conforme Tabela 15, a temperatura do ponto de fluidez dos biodieseis é 

compatível com as temperaturas nacionais, de acordo com Balen, Tanobe e 

Yamamoto (2014), em determinadas épocas do ano as Regiões Sul e Sudeste do 

Brasil enfrentam baixas temperaturas em torno de - 4 °C a 8 °C.  

                      
                             Tabela 15 - Ponto de fluidez 
                             

                            

                                    
                             Fonte: Autor (2019). 

 

Portanto, os valores encontrados no estudo são compatíveis para as 

temperaturas nacionais, de forma que o combustível continua líquido à temperatura 

ambiente, o que garante a segurança para os veículos do ciclo diesel. Todavia, no 

Brasil, de Norte a Sul, as temperaturas são amenas, não constituindo problema algum 

de congelamento do biodiesel. O óleo diesel tem ponto de entupimento de filtro a frio, 

Biodiesel Temperatura ºC 

Óleo 
- 8 

Azeite 
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máx. ºC -5, enquanto o biodiesel tem ponto de fluidez abaixo desse valor; logo, o ponto 

de entupimento também será bastante inferior ao diesel.  

 

4.1.10 Ponto de fulgor do biodiesel do óleo e azeite de coco babaçu (Orbignya 

speciosa (Mart.)) 

 

Conforme Tabela 16, o ponto de fulgor dos biodieseis se mostrou satisfatório, 

visto que a Resolução n. 7, da ANP (2008) estabelece valor mínimo de 100 ºC; já na 

literatura, conforme Lima et al. (2007), para o biodiesel de óleo de babaçu 

transesterificado com metanol, o valor ponto de fulgor encontrado foi 112 ºC. Informa-

se que o valor considerado para aprovação do biodiesel é o estabelecido pela 

Resolução da ANP anterior.                                

                          
                                  Tabela 16 - Ponto de fulgor 
                         

 

             
                                  Fonte: Autor (2019). 

 

Portanto, os valores obtidos no estudo estão em conformidade com a ANP 

(2008) e Lima et al. (2007): quanto maior o ponto de fulgor do combustível, melhor é 

a segurança para todos e ao meio ambiente. O óleo diesel tem ponto de fulgor 55 ºC 

mín, enquanto os biodieseis apresentam valores superiores, o que justifica ser melhor 

para armazenamento, manuseio e transporte. 

 

4.1.11 Índice de saponificação do óleo e azeite do coco babaçu (Orbignya 

speciosa (Mart.)) 

 

Os valores dos índices de saponificação mostrados na Tabela 17 estão 

compatíveis com estudo de Ponte et al (2017), que cita 281,8 mg KOH/ g para óleo 

de babaçu in natura; em Knothe et al. (2011), é de 245 a 256 mg KOH/ g, enquanto 

na literatura (CARRAZZA; ÁVILA; SILVA, 2012), segundo a Tabela 6,  indica 249 mg 

KOH/ g. 

                               
                        
 

Biodiesel Temperatura ºC 

Óleo 116 

Azeite 118 
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                              Tabela 17 - Índice de saponificação do OCB e ACB 
                               
                     
 
 
                              Fonte: Autor (2019). 

 

Acredita-se que as diferenças entre as literaturas podem ser em função das 

análises entre óleo in natura e o óleo purificado. No caso do estudo, óleo e azeite são 

in natura. 

 

4.1.12 Umidade do óleo e azeite do coco babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) 

 

A Tabela 18 mostra o valor da umidade do azeite e óleo, cujos valores não 

atendem a especificação da Instrução Normativa Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA nº 49/2006) que preconiza: quantidade máxima de umidade e 

produtos voláteis permitida para óleos refinados é de 0,1 % e para óleos brutos é de 

0,5 %. 

                        Tabela 18 - Teor de umidade do OCB e ACB  
 

                        

 

 

            
                                          Fonte: Autor (2019).  

 

Nos estudos de Moura et al. (2017), em análise de óleo babaçu purificado, foi 

encontrado 1,53% de umidade de material volátil. Destaca-se que os resultados estão 

de acordo com a literatura, conforme reportam Soler, Vitali e Muto (2007). Cita-se que 

alto teor de umidade no biodiesel, aumenta a acidez que causa oxidação, por 

conseguinte a corrosão que provoca falhas prematuras no sistema de injeção devido 

o comprometimento da qualidade do biodiesel.  

 

4.1.13 Viscosidade cinemática do óleo, azeite, biodieseis do óleo e do azeite do 

coco babaçu (Orbignya speciosa (Mart.)) 

 

No estudo, a Tabela 19 mostra que tanto a viscosidade do óleo quanto a do 

Amostra 
Índice de saponificação 

(mg KOH/ g) 

OCB  271,1783 

ACB  280,4825 

Amostra Teor de umidade (% H2O) 

OCB 4,7739 

ACB  5,5252 
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azeite de coco babaçu estão de acordo com a literatura de Costa Neto e Rossi (1999), 

que apontam 30,3 mm²/s. 

 

    Tabela 19 - Viscosidade do OCB, ACB, BOCB e BACB  
 

 
                 
 
 
                                               
                           Fonte: Autor (2019). 

 

A viscosidade do biodiesel de óleo e azeite estão de acordo com as normas: 

ANP, RANP 45 (2014), que recomenda um valor de 3,0 - 6,0 mm²/s, e ASTM D6751, 

que limita em 1,9 a 6 mm²/s; a EN 14214 (Europa), que estabelece valores de 3,5 a 

5 mm²/s. A viscosidade do biodiesel sempre é menor do que a do óleo de origem 

(KNOTHE et al., 2011). Destarte, a viscosidade dos biodieseis está em conformidade 

com as Normas internacionais e nacional. Em relação ao óleo diesel, cuja 

viscosidade a 40ºC varia de 2,3 - 3,3 mm²/s, o biodiesel se mostrou compatível. 

Salienta-se que se a viscosidade for baixa haverá vazamento seguidamente de 

perda de potência no motor, se a viscosidade for alta a bomba injetora terá 

dificuldade de suprir combustível para câmara de bombeamento e novamente 

haverá perda de potência e surgimento de fumaça preta no sistema de descarga. 

 

 

 

  

Amostra Viscosidade Cinemática (mm²/s)  

OCB  31,7111 

ACB 30,3239 

BOCB 3,2146 

BACB 3,1383 
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5 CONCLUSÃO 

 
 
 
 

Os biodieseis de óleo e azeite estão em conformidade com as normas da ANP, 

nos itens de: índice de acidez, cinzas, densidade, infravermelho, ponto de fluidez, 

ponto de fulgor e viscosidade cinemática. A composição dos biodieseis, conforme os 

resultados das análises de cromatografia gasosa, apresenta-se de acordo com a 

literatura.  

Quanto à estabilidade oxidativa, os biodieseis não se mostraram 

suficientemente resistentes à oxidação para alcançar o limite mínimo requerido pela 

ANP 798/2019 (12 horas), pois o ponto de indução (PI) detectado para o biodiesel de 

óleo foi 6,23 horas, e o biodiesel de azeite, 6,19 horas. No entanto, a ANP RANP 

798/2019 alterou as RANP 7/2008 e RANP 45/2014. Vale destacar que o valor vigente 

do PI é considerado levando em conta o biodiesel com aditivos antioxidantes e os 

biodieseis produzidos e analisados são livres de aditivos. 

Como se constatou no decorrer desta dissertação, a resposta foi positiva ao 

problema de que é possível produzir biodiesel a partir do coco babaçu, que possui 

propriedades químicas semelhantes ao diesel nos quesitos de armazenamento, 

manuseio e transporte; além disso, o biodiesel apresenta em relação ao diesel a 

vantagem de elevado ponto de fulgor. 

Ainda, o óleo e o azeite de coco babaçu pode ser aproveitados para produção 

de biodiesel e contribuir para fixação do homem no campo, gerando emprego, renda 

e preservação ambiental. 

Nas comunidades extrativistas do coco babaçu governo deve adotar 

estratégias. Provocar discussão sobre a preservação ambiental, envolver as 

comunidades extrativistas no aproveitamento integral do fruto do coco babaçu, 
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estimular de forma organizada a criação de Associações, incentivar o cooperativismo, 

facilitar linha  de crédito para aquisição de maquinários para melhoria do transporte 

coco e beneficiamento do óleo, bem como prestar assistência técnica, econômica, 

agilizar convênio com empresas de processamento do biodiesel e sobretudo despertar 

a consciência  ambiental nas comunidades. Dessa forma mantém a sustentabilidade 

ambiental, preserva os ecossistemas, cria oportunidades de negócios, movimenta a 

economia local e possibilita uma vida digna nas comunidades extrativistas. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

 
A partir do estudo realizado pretende-se perscrutar  as cadeias produtivas dos 

babaçuais no Maranhão de  forma a levantar dados concretos quanto ao número de 

famílias envolvidas na produção de amêndoas de babaçu e quantidade.  

Elaborar estudos de viabilidade técnica e econômica, considerando as 

peculiaridades de cada localidade e a possibilidade da inserção de novas tecnologias 

que possa aproveitar integralmente o produto e subprodutos do coco babaçu e 

melhorar o aproveitamento da amêndoa e, consequentemente, maior valoração 

comercial, criando uma consciência coletiva da importância da preservação e manejo 

sustentável das florestas dos babaçuais.  
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