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RESUMO 41 

A biomassa por se tratar de uma fonte de energia renovável e por seu uso não 42 

provocar danos ao meio ambiente, tem despertado muita atenção nos últimos tempos. 43 

Dentre as fontes disponíveis, os óleos vegetais têm sido amplamente empregados em 44 

programas de energia renovável, pois proporcionam uma geração descentralizada de 45 

energia e um apoio à agricultura familiar, criando melhores condições de vida em 46 

regiões carentes, valorizando potencialidades regionais e oferecendo alternativas à 47 

problemas econômicos e socioambientais de difícil solução. O fruto da pupunha 48 

(Bactris Gasipaes) é bastante consumido no Médio Amazonas, principalmente por 49 

ribeirinhos, que descartam seus caroços ricos em óleo. Neste contexto, este trabalho tem 50 

por objetivo a produção e determinação de alguns parâmetros físico-químicos do 51 

biodiesel de pupunha, com intuito de determinar a qualidade do óleo obtido para fins de 52 

estudo da potencialidade do biodiesel dessa oleaginosa. A metodologia aplicada foi 53 

realizada conforme as recomendações da ANP, ABNT e ASTM. Os resultados mais 54 

expressivos foram determinados pela extração com o uso do aparelho Soxhlet usando 55 

como solvente a proporção de N-Hexano com Éter de Petróleo alcançando o valor de 56 

36,8% de óleo extraído. Segundo os padrões estabelecidos pela ANP os valores obtidos 57 

para os índices de acidez, saponificação e iodo mostram que o biodiesel de pupunha 58 

apresentou características físico-químicas dentro dos padrões estabelecidos pela ANP 59 

(Agência Nacional do Petróleo). 60 
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ABSTRACT 66 

The biomass because it is a source of renewable energy and its use does not cause 67 

damage to the environment, has attracted much attention in recent times. Among the 68 

available sources, vegetable oils have been widely used in renewable energy programs 69 

as provide a decentralized energy generation and support for family farming, creating 70 

better living conditions in poor areas, enhancing regional capabilities and offering 71 

alternatives to economic problems environmental and difficult to solve. The fruit of 72 

peach palm (Bactris gasipaes) is widely consumed in the Middle Amazon, mostly 73 

locals, who dismiss their lumps rich in oil. In this context, this work aims at the 74 

production and determination of some physicochemical parameters of peach palm 75 

biodiesel, in order to determine the quality of the oil obtained for study of the potential 76 

of this oilseed biodiesel. The methodology applied was performed according to the 77 

recommendations of the ANP, ANBT and ASTM. The most significant results were 78 

determined by extraction using the Soxhlet apparatus using as solvent, the ratio of n-79 

hexane with petroleum ether reaching a value of 36.8% oil extraction. According to the 80 

standards established by ANP values obtained for the ratios of acidity, saponification 81 

and iodine show that biodiesel pejibaye presented physicochemical characteristics 82 

within the standards established by the ANP (National Petroleum Agency). 83 
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INTRODUÇÃO 90 

No Brasil, inúmeros estudos vêm sendo realizados com diferentes oleaginosas 91 

para produção de biodiesel. Nesses estudos têm sido avaliadas as potencialidades 92 

bioenergéticas de cada região, a fim de que a produção de biodiesel possa cumprir uma 93 

das suas funções sociais que é gerar emprego e renda no campo. No Amazonas, uma das 94 

oleaginosas com potencial para produção de biodiesel é a pupunha. 95 

A pupunheira (Bactris gasipaes) é uma palmeira natural da América Central e 96 

do Noroeste da America do sul que possui características desejáveis, tais como 97 

precocidade, perfilhamento, rendimento e melhor qualidade do seu palmito. 98 

Arkcoll & Aguiar (1984) foram os primeiros a observar o potencial do óleo da 99 

pupunha. Procurando por frutos com alto teor de óleo, estes autores encontraram 100 

casualmente um fruto com 62% de óleo no mesocarpo seco e 34% de óleo no peso do 101 

cacho, valores similares aos encontrados em dendê (Elaeis guineensis). 102 

A palmeira possui uma infinidade de usos. Dela obtém-se alimento, bebida 103 

fermentada e não fermentada, álcool, vinagre, material para cobertura, para calafetagem, 104 

para fabrico de utensílios domésticos, ráfia, fibras, material combustível e óleo para 105 

alimentação, além de permitir a produção de biodiesel, a partir do óleo de coco bruto 106 

(ARAÚJO et al., 2009). 107 

Nesse contexto, dada às características favoráveis e a disponibilidade natural da 108 

pupunha na região do Amazonas, sobretudo em propriedades próximas a Itacoatiara, foi 109 

proposto neste trabalho estudos para obtenção e determinação de alguns parâmetros de 110 

qualidade do biodiesel obtido a partir do óleo de pupunha, segundo a ANP. Esses estudos 111 

poderão estimular os produtores locais de pupunha para produção de biodiesel, seja para uso 112 

de subsistência ou para comercialização. 113 



 114 

MATERIAL E MÉTODOS 115 

Aquisição dos Frutos de Pupunha 116 

Os frutos de pupunha foram adquiridos nas feiras livres e na Fazenda Aruanã, 117 

localizada na rodovia AM-010 – Manaus – Itacoatiara, Km 215. (Figura 1. Cachos de 118 

Pupunha) 119 

Separação dos Frutos das Sementes 120 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Pesquisa do Instituo de Ciências 121 

Exatas e Tecnologia (ICET), no período de setembro a outubro de 2012. Inicialmente os 122 

frutos foram cozidos e em seguida retirada as sementes. 123 

Separação das Amêndoas das Sementes 124 

A separação se deu através da quebra do endocarpo para a obtenção do albúmen 125 

rico em óleo. 126 

Secagem das Amêndoas 127 

Para evitar que a água contida nas amêndoas das sementes fosse extraída com o 128 

óleo, as mesmas foram submetidas a um processo de secagem. Para isso, as amêndoas 129 

foram colocadas em uma estufa a 60°C por um período de tempo suficientemente longo 130 

para que a massa da amostra permanecesse constante entre duas pesagens consecutivas. 131 

Obtenção do Óleo Bruto 132 

Após a secagem, as amêndoas foram trituradas para aumentar a superfície de 133 

contato com o solvente. Mediu-se 100 gramas do material triturado que foi colocado em 134 



um envelope, feito de papel filtro, para que, no processo de extração do óleo de 135 

pupunha, apenas o óleo fosse arrastado para o balão de fundo redondo. A extração foi 136 

realizada no próprio laboratório de pesquisa usando um sistema de extração de Soxhlet 137 

(Figura 2. Soxhlet) e uma amostra de 100 gramas previamente seca e triturada, por cerca 138 

de 4 horas, utilizando éter de petróleo e n-hexano como solvente. 139 

Para separar o óleo do solvente, realizou-se uma destilação simples. Em seguida, 140 

o óleo foi transferido para o dessecador para resfriamento e evitar que absorvesse a 141 

umidade do ar. Posteriormente, o mesmo foi pesado para determinar o percentual de 142 

óleo nas amêndoas. 143 

Determinação de Parâmetros de Qualidade do Óleo Bruto 144 

Antes de submeter os óleos para produção de biodiesel, os mesmos foram 145 

analisados para verificar sua qualidade. Os parâmetros que foram analisados são: índice 146 

de acidez e índice de saponificação, que foram realizados em triplicata.  147 

Índice de Acidez 148 

O índice de acidez é o número de miligramas de hidróxido de potássio 149 

necessário para neutralizar os ácidos graxos livres em 2 g de amostra de óleo. Este foi 150 

determinado usando o método EN 1404, recomendado pelo ANP, ou pelo método Cd 151 

3a-63 da AOCS. Poderá, ainda, serem empregados os métodos ANBT e ASTM. 152 

Índice de Saponificação 153 

O índice de saponificação é a quantidade em miligramas de hidróxido de 154 

potássio necessário para saponificar 1 g de amostra de óleo. Este foi determinado 155 

usando o método TI 1a-64 da AOCS. Podendo, ainda, serem utilizados os métodos 156 

ANBT e ASTM. 157 



Obtenção do Biodiesel 158 

O óleo extraído na etapa de obtenção do óleo bruto foi submetido ao processos 159 

de transesterificação, também chamado de alcoólise, que é a reação de uma gordura ou 160 

óleo com um álcool na presença de um catalisador para formar ésteres e glicerol. Nessa 161 

etapa foi testada uma série de proporções de óleo, álcool e catalisador para verificar a 162 

melhor proporção e o melhor rendimento e qualidade do biodiesel obtido.  163 

Figura 3. Decantação do Biodiesel 164 

A produção de biodiesel de pupunha segue 3 etapas: a) reação de 165 

transesterificação; b) separação do biodiesel do co-produto; c) lavagem do biodiesel. 166 

a) Reação de transesterificação 167 

Para obtenção do Biodiesel metílico, à 100 mL de óleo será adicionada, sob 168 

agitação, uma solução metóxido. A solução metóxido será preparada pela reação de 40 169 

mL de diferentes misturas de álcool metílico com 1,5g de hidróxido de potássio. 170 

b) Separação do biodiesel do co-produto 171 

Para separar o biodiesel da glicerina, após 2 horas de agitação constante, a 172 

mistura será transferida para um funil de separação e deixada em repouso por 24h. Em 173 

seguida a glicerina, co-produto da reação de transesterificação, fase inferior do funil de 174 

separação será removida. Na fase inferior também conterá, além da glicerina, o álcool e 175 

o hidróxido de potássio que não reagirá na reação de transesterificação, sendo assim 176 

removidos junto com a glicerina. 177 

c) Lavagem do biodiesel 178 



Após separação do biodiesel da glicerina, a fase superior foi preservada para a 179 

realização da lavagem. A etapa de lavagem é realizada por meio de lavagens através da 180 

adição de água destilada à 60ºC até pH neutro (pH  7,0) da água de lavagem. 181 

Quando o pH da água de lavagem for aproximadamente 7,0, o biodiesel será 182 

submetida a temperatura de 110º C, por 3 h, para eliminar os traços de umidade e de 183 

álcool, obtendo assim um biodiesel puro. 184 

Determinação de Parâmetros de Qualidade do Biodiesel 185 

Os parâmetros de qualidade que serão analisados serão: índice de acidez e índice 186 

de iodo. 187 

Índice de Acidez 188 

A metodologia para determinar o índice de acidez será a mesma adotada na 189 

determinação do índice de acidez do óleo bruto. 190 

Índice de Iodo 191 

O índice de iodo é uma medida da insaturação de óleos e gorduras, expresso em 192 

centigramas de iodo absorvido por grama de amostra (% iodo absorvido). Este será 193 

determinado usando o método EN 14111, recomendado pela ANP, ou o método Cd 1-194 

25 da AOCS (American Oil Chemists Society). Poderão, ainda, serem utilizados os 195 

métodos ANBT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ASTM (American 196 

Society for Testing and Materials), também recomendados pela ANP. 197 

 198 

 199 

 200 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 201 

Os resultados apresentaram rendimento de 22,5 % a 36,8 %, utilizando 100 202 

gramas de amostra em cada extração. 203 

O solvente responsável por uma quantidade maior de óleo extraído foi a 204 

proporção de N-hexano com Éter de Petróleo e quando o solvente utilizado foi o Éter de 205 

Petróleo, a massa de óleo extraída foi menor, como é mostrado na (Tabela 1. 206 

Rendimento do óleo bruto). 207 

Os fatores que podem ter influenciado no aumento do rendimento podem ter 208 

sido as diversas variedades de pupunha e o o solvente, no qual foi utilizado a proporção 209 

de N-hexano com éter de petróleo e o aumento na superfície de contato da amostra. No 210 

processo de extração do óleo do albúmen, observamos um rendimento de 36,8 %, sendo 211 

que a bibliografia cita que a quantidade de óleo médio extraído é de aproximadamente 212 

34-62% segundo Arkcoll e Aguiar (1984). 213 

Dependendo da variedade ou do genótipo, o rendimento em óleo da pupunheira pode ser 214 

superior aos da oleaginosas empregadas na produção de biodiesel. 215 

Com relação ás características físico-químicas, na Tabela 2. encontram-se 216 

incluídos os valores dos índices de acidez (M-eq. KOH/g, Ácido oléico % p/p e M-eq. 217 

KOH/g), de saponificação (mg KOH/g óleo) e o índice de iodo, expresso em 218 

centigramas de iodo absorvido por grama de amostra (% iodo absorvido). 219 

O conteúdo de ácidos graxos livre dos óleos brutos depende da sua qualidade. 220 

Em geral, o aumento da acidez declina a quantidade do óleo (DORSA, 2004), e é por 221 

esse motivo que o cálculo desse índice é de extrema importância na avaliação do estado 222 



de deterioração (rancidez hidrolítica) do óleo ou gordura que consumimos (ALVES et 223 

al, 2009). 224 

Os valores obtidos são aceitáveis para o índice de acidez que foram inferiores a 225 

2mg/KOH, devido a esse motivo não foi necessário realizar o tratamento por 226 

degomagem. 227 

A saponificação, ou hidrólise alcalina, é uma reação entre óleos e álcalis, sob 228 

pressão e aquecimento moderado, que origina, além do glicerol, ácidos graxos na forma 229 

de sabões (sais alcalinos) (OLIVEIRA, LUZ E FERREIRA, 2006). 230 

Com relação aos valores de índice de saponificação estes foram inferiores 231 

permanecendo, no entanto, de acordo com os padrões estabelecidos pela ANVISA. 232 

 233 

 234 

CONCLUSÕES 235 

Dos estudos realizados, constata-se que a produção de biodiesel utilizando como 236 

álcool metanol e etanol é possível, no entanto verifica-se que a separação das fases na 237 

reação de transesterificação é mais facilitada com o uso do álcool metanol, além de ser 238 

mais viável economicamente e menos tóxico. 239 

O biodiesel produzido a partir do óleo de pupunha apresentou características 240 

físico-químicas, em geral, dentro dos padrões estabelecidos pela ANP. Entretanto, os 241 

mesmos mostram a necessidade de estudos mais detalhados desta oleaginosa tendo em 242 

vista que existem diversas variedades de pupunha. 243 

 244 
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FIGURAS 331 
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Figura 1. Cachos de Pupunha 333 
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Figura 2. Soxhlet  336 
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   Figura 3. Decantação do Biodiesel 338 
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TABELAS 358 

 359 

Tabela 1. Rendimento do óleo bruto. 360 

Amostras Solvente Rendimento (%) 

1 Éter de Petróleo 22,5 

2 Éter de Petróleo 24,2 

3 Éter de Petróleo 24,7 

4 Éter de Petróleo 25,6 

5 Éter de Petróleo 28,1 

6 Éter de Petróleo 28,3 

7 Éter de Petróleo 30,3 

8 (1:1)N-hexano e Éter de Petróleo 31,0 

9 N-hexano 32,3 

10 (1:1)N-hexano e Éter de Petróleo 36,8 

 361 

 362 

Tabela 2. Determinação de Índices de acidez, de saponificação e de iodo. 363 

 Amostras  

Parâmetros de Qualidade 1 2 3 Média Especificações 

Óleo bruto 

de pupunha 

Índice de acidez 

(mg de KOH/g) 
0,56 1,12 1,75 1.14 

≤ 2,0 

(ANVISA, 1999) 

Índice de 

Saponificação (mg de 

KOH/g) 

100 118,5 145,3 121.26 
187-196 

(ANVISA, 1999) 

Biodiesel de 

pupunha 

Índice de acidez 

(mg de KOH/g) 
0,56 0,56 0,55 0.56 

≤ 0,50 

(ANP, 2012) 

Índice de iodo 

(mg/g) 
15,0 12,6 7,3 11.6 - 

 364 


