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RESUMO 

 

OBTENÇÃO DE BIOQUEROSENE A PARTIR DE ÓLEO DE COCO COM 

ANÁLISE DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR E 

ESPECTROSCOPIA INFRAVERMELHO 

 

Devido ao esgotamento das reservas de petróleo do mundo e ao aumento das 

preocupações ambientais, têm sido necessário explorar novas fontes de energia, que 

devem ser economicamente competitiva, tecnicamente viável e ambientalmente 

amigável. Deste modo pesquisas sobre fontes alternativas de energia têm aumentado. 

Os biocombustíveis surgiram como uma ideia alternativa de escapar do uso 

atualmente predominante de combustíveis fósseis, como o petróleo, para a produção de 

combustíveis de energia, calor e transporte. 

O presente trabalho teve como objetivo obter o bioquerosene a partir de óleo de 

coco, através da reação de transesterificação por meio de catálise homogênea básica, 

com análise de Ressonância Magnética Nuclear e Espectroscopia na região do 

Infravermelho.  

 Os espectros de Infravermelho apresentaram bandas características de um éster 

nas regiões entre 1750 – 1740 cm
-1

 e 1300 – 1050 cm
-1

 e bandas na região típica dos 

alifáticos, entre 2960 – 2850 cm
-1

. Na região de aproximadamente 720 cm
-1

, aparecem 

bandas característica de grupos metilênicos, caracterizando um bioquerosene. Algumas 

proporções apresentaram uma banda na região entre 400 e 100 cm
-1

, característica da 

deformação de dissulfeto (S-S), e uma banda na região de 1650cm
-1

 representando 

estiramento C=O. 

Os dados espectroscópicos de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

confirmaram a obtenção dos ésteres e forneceram informações sobre a pureza do 

bioquerosene de óleo de coco. 

 

Palavras-chave: bioquerosene, óleo de coco, transesterificação. 
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ABSTRACT 
 

 

OBTAINING BIOKEROSENE FROM COCONUT OIL WITH ANALYSIS OF 

NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE AND SPECTROSCOPY INFRARED 

 

Due to the depletion of the world's oil and increasing environmental concerns, 

have been necessary to explore new sources of energy, which must be economically 

competitive, technically feasible and environmentally friendly, so research on 

alternative energy sources have increased.  

Biofuels have emerged as an alternative idea of escaping the currently 

predominant use of fossil fuels and petroleum fuels to produce power, heat and 

transport.  

This study aimed to obtain Biokerosene from coconut oil by transesterification 

reaction using basic homogeneous catalysis, with analysis of Nuclear Magnetic 

Resonance and Infrared Spectroscopy in the region.  

Infrared spectra showed bands characteristic of an ester in the regions between 

1750 - 1740 cm
-1

 and 1300-1050 cm
-1

 band and in the region typical of aliphatic 

between 2960-2850 cm
-1

. In the region of about 720 cm
-1

, characteristic bands appear 

methylene groups, featuring a Biokerosene. Some ratios showed a band in the region 

between 400 and 100 cm
-1

, characteristic of the deflection disulfide (SS), and a band in 

the region of 1650cm
-1

 C = O stretching representing  

Spectroscopic data Nuclear Magnetic Resonance (NMR) confirmed obtaining 

the esters and provide information about the purity of Biokerosene coconut oil. 

 

Keywords: Biokerosene, coconut oil, transesterification. 
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1.0 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Contexto atual dos biocombustíveis: alternativa para o futuro 

 

Até à data, os combustíveis fósseis representam mais de 80,3% da energia 

primária consumida no mundo, e 57,7% desse montante é usado no setor de transportes. 

Por outro lado, o consumo global de combustível diesel é estimado em 934 milhões de 

toneladas por ano. Assim, o Fórum Mundial de Energia previu que o petróleo será 

esgotado em menos de 10 décadas, se novos poços não forem encontrados. O principal 

motivo que causou a rápida diminuição dos recursos energéticos foi o crescimento 

rápido da população e da industrialização global. Devido a este fenômeno, a era do 

petróleo barato já não existe, levando ao aumento do preço do petróleo, a possibilidade 

de conflitos bélicos e aumentando o número de pessoas subnutridas, especialmente de 

países subdesenvolvidos. De acordo com a Figura 1, vê-se a projeção da demanda 

mundial de energia no futuro próximo, o que indica que há uma necessidade urgente de 

encontrar novas energias renováveis para garantir a segurança energética mundial 

(LAM, 2010). 

 

 FONTE: LAM (2010) 

Figura 1: Projeção da demanda de energia para um futuro próximo. 

 

Alterações recentes nos preços do petróleo e as crescentes preocupações de um 

futuro privado de petróleo estão impulsionando o mercado de combustíveis para 
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soluções inovadoras e sustentáveis. Os biocombustíveis surgiram como uma ideia 

alternativa de escapar do uso predominante de combustíveis fósseis, como o petróleo. A 

mudança da dependência mundial dos combustíveis fósseis para as tecnologias de 

produção de energias renováveis visa à criação de condições ambientais favoráveis e 

uma economia sustentável (DAMARTZIS, 2010). 

Durante os últimos anos, as pesquisas sobre fontes alternativas de energia têm 

aumentado em razão da alta demanda e consumo de combustíveis fósseis no mundo. 

Devido ao esgotamento das reservas de petróleo e ao aumento das preocupações 

ambientais, este é um ótimo momento para pesquisas para obtenção de combustíveis 

alternativos ao petróleo. Portanto, há uma necessidade de explorar novas fontes de 

energia, que devem ser economicamente competitivo, tecnicamente viável e 

ambientalmente amigável (TARIQA, 2010; LEUNG, 2009). 

Existem várias razões para a pesquisa de um combustível alternativo. A primeira 

razão é o aumento da demanda de combustíveis fósseis em todos os setores da vida 

humana, seja para transporte, geração de energia, processos industriais, aviação e 

consumo residencial. Esse aumento provoca danos ambientais como uma maior emissão 

de CO2 e de outros gases que causam o efeito estufa, e, consequentemente, o 

aquecimento global. O consumo de energia no mundo dobrou entre 1971 e 2001 e a 

demanda energética no mundo, aumentará 53% até o ano de 2030. Por exemplo, o 

consumo de petróleo irá subir de 84,4 para 116 milhões de barris por dia nos EUA até 

2030. A segunda razão é que os combustíveis fósseis não são renováveis, e eles se 

esgotarão num futuro próximo. Alguns relatórios afirmaram que as reservas de óleo e 

gás se esgotarão em 41 e 63 anos, respectivamente, se o ritmo permanecer constante. A 

última razão é a instabilidade no preço dos combustíveis como óleo bruto, que é uma 

séria ameaça para os países com recursos limitados. Várias alternativas como eólica, 

solar, nuclear, biocombustíveis e biodiesel tem sido sugeridas, mas alguns deles estão 

em fase de pesquisa e desenvolvimento (TALEBIAN-KIAKALAIEH, 2012). 

A demanda mundial por biocombustíveis tem crescido a exponencialmente ao 

longo desta década: em 2005, a produção mundial foi de 20 milhões de toneladas 

equivalentes de petróleo (Mtep), o dobro da produção em 2000, com etanol 

representando mais de 85% do total; em 2007 a produção mundial chegou a 36 Mtep, 

dos quais etanol representou 79%. O cenário de referência da Agência Internacional de 

Energia (IEA, 2008) estima uma produção de quase 120 Mtep em 2030, que 
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representará ainda assim apenas 5% da energia demandada para transportes terrestres 

(VILLELA, 2009). 

No Brasil, o primeiro biocombustível introduzido em sua matriz energética foi o 

etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar. Desde a década de 1970, quando foi 

lançado o Proálcool – Programa Nacional do Álcool, o etanol ganhou grande impulso e 

se tornou, definitivamente, uma fonte importante de energia para o país (PETROBRÁS, 

2013). O uso de óleos energéticos foi proposto em 1975, originando o Pró-óleo – Plano 

de Produção de óleos vegetais para fins energéticos, com o objetivo de gerar um 

excedente de óleo vegetal capaz de tornar seus custos de produção competitivos para o 

petróleo (CORREIA, 2009). 

Atualmente, os dois principais biocombustíveis utilizados no Brasil são o etanol 

e o biodiesel, que é produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras animais e 

adicionado ao diesel de petróleo em proporções variáveis. A Lei nº 11.097, publicada 

em 13 de janeiro de 2005, introduziu o biodiesel na matriz energética brasileira. Além 

disso, desde 1º de janeiro de 2010, o óleo diesel comercializado em todo o Brasil 

contém 5% de biodiesel. Esta regra foi estabelecida pela Resolução nº 6/2009 do 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), publicada no Diário Oficial da 

União (DOU) em 26 de outubro de 2009, que aumentou de 4% para 5% o percentual 

obrigatório de mistura de biodiesel ao óleo diesel, após estudos de que esta quantidade 

adicionada não exigiria mudança nos motores veiculares. A contínua elevação do 

percentual de adição de biodiesel ao diesel demonstra o sucesso do Programa Nacional 

de Produção e Uso do Biodiesel e da experiência acumulada pelo Brasil na produção e 

no uso em larga escala de biocombustíveis (COELHO, 2011).  

Além do etanol e do biodiesel, outro biocombustível vem sendo pesquisado e 

estudado no Brasil e no mundo: o biquerosene. Devido ao crescimento pela busca do 

transporte aéreo, em torno de 5% ao ano, o setor de aviação é atualmente responsável 

por cerca de 2% das emissões de CO2, podendo atingir 3% até o ano de 2050 (IATA, 

2008). Apesar de o transporte aéreo ser o setor que contribui com um dos menores 

índices de emissão de CO2, essas são mais prejudiciais se comparadas a outras fontes. 

De acordo com o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, isso de fato 

ocorre porque os poluentes lançados pelas aeronaves potencializam os efeitos do 

dióxido de carbono, por conta das grandes altitudes em que são emitidos, incidindo 
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diretamente sobre a concentração de gases de efeito estufa, e, portanto intensificando o 

fenômeno do aquecimento global (BETIOLO, 2009). 

Diante deste contexto, vários estudos vêm sendo feitos a fim de aperfeiçoar a 

síntese do bioquerosene – proveniente de óleos vegetais que possuem as mesmas 

características do querosene vindo do petróleo, buscando aprimorar as suas 

propriedades físico-químicas, e então, solucionar problemas relacionados ao controle de 

qualidade, armazenamento e outros (CANDEIA, 2008; BATISTELLA, 2011). 

 

1.2 – Fontes oleaginosas para combustíveis renováveis 

 

 Os lipídios são compostos de origem biológica que se dissolvem em solventes 

apolares, tais como clorofórmio e éter dietílico. O nome lipídios vem da palavra grega 

lipos, que significa gordura (SOLOMONS, 2002). Óleos e gorduras, representados na 

Figura 2, têm papel fundamental na alimentação humana. Além de fornecerem calorias, 

agem como veículo para as vitaminas lipossolúveis, como A, E, D e K. Também são 

fontes de ácidos graxos essenciais como linoleico e linolênico (CASTRO, 2004). 

 Nos últimos quinze anos têm surgido um crescente interesse na tecnologia de 

modificação de óleos e gorduras. Esta tendência pode ser atribuída principalmente ao 

fato desses materiais serem obtidos de fontes naturais e empregados como importantes 

matérias primas para indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias (GONÇALVES, 

1996; AHMED, 1995).  
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 Figura 2: Representação da molécula de óleo ou gordura. 

 

Uma pequena parte do lipídio total obtido pela extração com solvente apolar 

consiste em ácidos carboxílicos de cadeia longa. Muitos desses ácidos são encontrados 

com ésteres de gliceróis, isto é, como triacilgliceróis (Figura 3).  
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(a)                                                                         (b)  

Figura 3: Representação da molécula de (a) Glicerol e (b) Triglicerol. 

 

 Os triacilgliceróis são óleos vegetais e gorduras de origem animal. Eles incluem 

substâncias tão comuns como o óleo de amendoim, o óleo de soja, o óleo de milho, o 

óleo de girassol, óleo de coco, a manteiga, a banha e o sebo (SOLOMONS, 2002). Os 

óleos e gorduras podem ser um único constituinte de um produto ou podem fazer parte 

da mistura de diversos constituintes em um composto. Existem casos, entretanto, que se 

torna necessário modificar as características desses materiais, para adequá-los a uma 

determinada aplicação (CASTRO, 2004). A partir disso, portanto, alguns processos 

industriais vêm sendo desenvolvidos para manipular a composição desses trialigliceróis. 

Óleos vegetais, incluindo comestíveis e não comestíveis, são promessas para 

produção de biodiesel e bioquerosene, uma vez que eles são renováveis na natureza e 

podem ser produzidos em larga escala e ambientalmente amigável. Mais de 95% da 

matéria-prima para a produção de biocombustíveis vem de óleos alimentares, uma vez 

que são produzidos principalmente em muitas regiões e as propriedades dos 

biocombustíveis produzidos a partir deste óleo são muito adequadas para serem usados 

como substituto dos combustíveis fósseis (LEUNG, 2009). 

O uso de óleos vegetais comestíveis como as primeiras matérias-primas geração 

de biocombustíveis tem sido motivo de grande preocupação. Isto devido a algumas 

questões preocupantes, como o debate de alimentos versus combustível que pode causar 

a fome, especialmente nos países em desenvolvimento e outros problemas ambientais 

causados pela utilização de grande parte da terra arável disponível (ATABANI, 2012). 

Outra consideração importante é no que tange o uso de fertilizantes, água e produtos 

químicos que o cultivo dessas plantações requer, tanto nos níveis ambientais e 

econômicos (DAMARTZIS, 2010). A fim de superar essas desvantagens muitos 

pesquisadores estão interessados em óleos não comestíveis que não são adequados para 

consumo humano devido à presença de alguns componentes tóxicos nos óleos. Além do 
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mais, culturas de óleos não comestíveis podem ser cultivadas em terras que contenham 

resíduos não adequados e o custo da cultivação é muito menor, porque essas culturas 

ainda podem sustentar razoavelmente alto rendimento sem cuidados intensivos 

(LEUNG, 2009). 

Conforme mencionado anteriormente, diversos tipos de oleaginosas e gorduras 

animais podem ser utilizados como matérias-primas para a obtenção do biodiesel. No 

Brasil, a matéria-prima mais utilizada é o óleo de soja (85,58%) conforme mostra a 

Tabela 1. Observa-se também a utilização de gordura bovina (11,17%), consequência da 

expressividade da indústria de carne e pecuária no país (COELHO, 2011). 

 

Tabela 1: Distribuição das matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel no 

Brasil com referência no mês de março de 2010. 

Matéria-prima % 

Óleo de soja 85,58 

Gordura Bovina 11,17 

Óleo de Algodão 1,51 

Outros materiais graxos 1,43 

Óleo de fritura usado 0,24 

Gordura de frango 0,03 

Gordura de porco 0,03 

FONTE: ANP (2010) 

 

O óleo vegetal bruto contém na sua composição basicamente triglicerídeos (95 a 

97%), sendo o restante produtos de decomposição dos triglicerídeos, 19 fosfatideos, 

ceras, gomas, metais, esteróis, proteínas, hidrocarbonetos, vitaminas entre outros. Essa 

proporção abrange a grande maioria dos óleos comerciais no mercado. 

Cada óleo vegetal é constituído por uma mistura de vários ésteres (ácidos 

graxos) derivados do glicerol (triacilgliceróis ou triglicerídeos), cujas cadeias contêm de 

8 a 24 átomos de carbono com diferentes graus de insaturação. O óleo de soja é a 

matéria-prima mais utilizada para produção de biodiesel e tem uma composição média 

centrada em cinco ácidos graxos principais: palmítico (16:0), esteárico (18:0), oléico 

(18:1), linoléico (18:2) e linolênico (18:3). O primeiro valor da notação indica o número 

de átomos de carbono e o segundo valor o grau de insaturação. (COELHO, 2011). Para 

a produção de bioquerosene diversas matérias-primas podem ser utilizadas, dentre elas o 
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óleo de coco. Verifica-se na Tabela 2 que o óleo de coco é constituído em sua maioria 

de ácidos graxos de cadeia curta (entre C8 e C14) que possibilita a formação de ésteres 

de baixo peso molecular e características semelhantes ao querosene de aviação 

(BATISTELLA, 2011). 

 

Tabela 2: Composição dos ácidos graxos do óleo de coco. 

Número de carbonos Ácidos Graxos Concentração (%) 

C 8:0 Caprilico 3,03 

C 10:0 Caprico 3,15 

C 12:0 Láurico 37,46 

C 14:0 Miristico 22,87 

C 16:0 Palmítico 14,41 

C 18:0 Esteárico 3,64 

C 18:1 Oleico 12,00 

C 18:2 Linoleico 3,43 

FONTE: BATISTELLA (2011) 

 

A produção de biocombustíveis nada mais é que esta transformação química de 

óleo vegetal in natura em ésteres de ácidos graxos, que consiste na opção dominante 

para a solução desses problemas. Os produtos dessa reação são uma mistura de ésteres 

etílicos ou metílicos de ácidos graxos, álcool não reagido, produtos intermediários, 

glicerol, catalisador, água e sabões. 

 

1.3 – Reação de Transesterificação 

 

 Alguns métodos estão disponíveis e foram adotados para a produção de 

biocombustível. Há quatro maneiras principais para produzir biodiesel e bioquerosene: 

uso direto e mistura de óleos crus, micro-emulsões, craqueamento térmico, e 

transesterificação. O método mais comum utilizado para transformação de óleos em 

biocombustíveis é a transesterificação com óleos animais ou vegetais (LEUNG, 2009).  

 A transesterificação é a reação dos triglicerídeos em ésteres de alquila de ácidos 

graxos (FAAE) e alcoóis de baixo peso molecular, tais como metanol e etanol na 

presença de catalisador (AROUA, 2012). A utilização de diferentes tipos de 

catalisadores melhora a taxa e o rendimento do biocombustível. Diferentes tipos de 
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alcoóis podem ser utilizados nesta reação, incluindo metanol, etanol, propanol e 

butanol. A aplicação do metanol é mais viável devido às suas vantagens, bem como 

produtos químicos de baixo custo e físico, tais como ser polar e tendo o álcool de cadeia 

curta (TALEBIAN-KIAKALAIEH, 2012). Porém o metanol é um reagente altamente 

tóxico. A forma simples da reação química é representada pela Figura 4. 
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Figura 4: Forma geral da reação de transesterificação. 

 

 Existem basicamente dois tipos de transesterificação: homogênea e heterogênea. 

Estas podem ser divididas em básica e ácida. A Figura 5 apresenta o mecanismo geral 

da reação de transesterificação alcalina de óleos vegetais. 

 

FONTE: RAMOS (2011) 

Figura 5: Mecanismo de transesterificação alcalina de óleos vegetais. 

 

A Figura 6 apresenta o mecanismo geral da reação de transesterificação ácida de 

óleos vegetais. 
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FONTE: RAMOS (2011) 

Figura 6: Mecanismo de transesterificação ácida de óleos vegetais. 

 

Industrialmente, o biodiesel ainda é em grande parte produzido por catálise 

alcalina em meio homogêneo, utilizando alcóxidos metálicos como catalisadores e 

variando-se o tipo de óleo vegetal. Estes catalisadores são geralmente utilizados nas 

indústrias devido a várias razões: (i) capaz de catalisar a reação a baixa temperatura de 

reação e à pressão atmosférica, (ii) elevada conversão em um tempo mínimo, (iii) 

amplamente disponíveis e econômicos. Entretanto, para que este processo seja 

tecnicamente viável, o óleo deve conter baixo teor de ácidos graxos livres para evitar o 

consumo do catalisador alcalino, reduzindo assim o rendimento do processo de 

álcoolise. Além disso, o material graxo deve possuir baixo teor de umidade (LIMA, 

1996; LAM, 2010). 

 Quando bases como KOH e NaOH são utilizadas na transesterificação, apesar de 

altos rendimentos em monoésteres alquílicos, sob condições ideias da reação, as etapas 

de purificação são bastante onerosas em função dos monoestéres, e principalmente da 

glicerina obtida como coproduto no processo (LIMA, 1996). 

Embora a transesterificação usando um processo químico de catálise alcalina dê 

elevados níveis de conversão de triglicerídeos de seus ésteres metílicos correspondentes 

em tempos de reação curtos, a reação tem vários inconvenientes: a energia é intensa, a 

recuperação do glicerol é difícil, o catalisador ácido ou alcalino tem que ser removido a 
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partir do produto e água interfere na reação (MEHER, 2004). Devido a isso, alguns 

processos para remoção total do catalisador, da água e de resíduos devem ser feitos – 

como lavagem acidificada, destilação à vácuo, evaporação, entre outros procedimentos. 

Porém, quando comparada com a catálise ácida homogênea a velocidade da reação é 

muito maior, além dos catalisadores serem de baixo custo (LAM, 2010). 

 Os ácidos de Brönsted-Lowry também podem ser utilizados como catalisadores 

homogêneos para a produção do biodiesel, porém a cinética da transesterificação é lenta 

e requer que a reação seja próxima da temperatura de ebulição do álcool utilizado como 

agente da transesterificação. Os ácidos podem ser sulfúrico, fosfórico, clorídrico ou 

sulfônico orgânico (LIMA, 1996; MEHER, 2004).  

 A síntese de biocombustíveis também pode ser realizada por catálise 

heterogênea. Tal estratégia oferece vantagens técnicas e ambientais em relação à 

catálise homogênea, pois facilita à purificação dos monoésteres alquílicos, permite a 

reciclagem do catalisador sólido ao longo da sua vida útil e minimiza a geração de 

efluentes. Além disso, facilita consideravelmente a recuperação e purificação da 

glicerina (LIMA, 1996). 

 

1.4 – Espectroscopia na região do Infravermelho 

 

 A espectroscopia na região do infravermelho (IR) é uma ferramenta versátil 

aplicada às determinações quantitativas e qualitativas de muitas espécies inorgânicas, 

orgânicas e bioquímicas. A radiação infravermelha corresponde aproximadamente à 

parte do espectro eletromagnético situada entre a região do visível e das micro-ondas 

(CORREA, 2012). 

 O espectro na região do infravermelho é usualmente dividido em infravermelho 

próximo (NIR), infravermelho médio (MIR) e infravermelho distante (FIR). A Tabela 3 

mostra o intervalo correspondente a cada região. 
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Tabela 3: Regiões espectrais do Infravermelho 

Região  Número de Onda (cm
-1

) Comprimento de Onda (nm) 

NIR  12800 – 4.000 780 – 2500 

MIR 

FIR 

 4000 – 400 

200 – 10 

2500 – 5000 

5000 – 100000 

FONTE: CORREA (2012) 

 

Os espectros obtidos na região do MIR apresentam picos bem definidos, as 

bandas são intensas e os picos possuem altas absorbâncias facilitando a interpretação 

dos espectros. A faixa espectral do MIR conhecida como região de impressão digital 

(1200 – 900 cm
-1

) é extremamente útil para identificação de compostos, visto que 

pequenas diferenças na estrutura e na constituição das moléculas resultam em mudanças 

significativas no perfil e na distribuição dos picos de absorção. Deste modo é possível 

identificar, por exemplo, um composto orgânico comparando-se seu espectro com banco 

de dados pré-existente. 

O uso deste método físico de análise traz uma série de vantagens, destacando-se 

a redução do tempo de análise, diminuição substancial nas quantidades de amostra, 

ampliação da capacidade de identificar ou caracterizar estruturas complexas, não 

destruição da amostra e a possibilidade de acoplamento com métodos modernos de 

separação. 

 

1.5 – Ressonância Magnética Nuclear 

 

 A espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RNM) é basicamente uma 

outra forma de espectroscopia de absorção, semelhante à espectroscopia de 

infravermelho e à de ultravioleta. Sob condições apropriadas em campo magnético, uma 

amostra pode absorver radiação eletromagnética na região de radiofrequências (rf) em 

uma frequência regida pelas características estruturais da amostra.  A absorção é função 

de determinados núcleos da molécula. Um espectro de RMN é um registro gráfico das 

frequências dos picos de absorção contra suas intensidades.  

 A interpretação dos espectros de RMN, meramente por inspeção, pode ser feita 

em mais detalhes que no caso dos espectros de massas ou infravermelhos. A 

espectroscopia de RMN pode ser feita para o hidrogênio (
1
H) e para o carbono (

13
C). 
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 O núcleo do 
12

C não magneticamente “ativo” ( o número de spin é igual a zero). 

O núcleo do 
13

C, porém, tem, como o núcleo 
1
H, número de spin igual a ½. Entretanto, 

como a abundância natural de 
13

C é só 1,1% da de 
12

C e sua sensibilidade apenas 1,6% 

da de 
1
H, a sensibilidade total do núcleo de 

13
C, em comparação com 

1
H, é de cerca de 

1/15700. 

 O procedimento de varredura lenta com onda contínua inicialmente usado exigia 

uma grande quantidade de amostra e um tempo proibitivo para obtenção do espectro de 

13
C. A disponibilidade de instrumentação pulsada com transformações de Fourier (FT), 

que permite a irradicação simultânea de todos os núcleos de 
13

C, resultou em um 

acréscimo da atividade na espectrometria de 
13

C, a partir do começo dos anos 1970, 

comparável com o rápido desenvolvimento da espectrometria de 
1
H, que começou no 

fim dos anos 1950 (SILVERSTEIN, 2007). 
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2.0 – OBJETIVOS 

 

2.1 – Gerais 

 

 Obter bioquerosene a partir de óleo de coco, utilizando etanol e hidróxido de 

sódio, com análise de Ressonância Magnética Nuclear e Espectroscopia Infravermelho. 

 

2.2 – Específicos 

 

Para atingir o objetivo proposto, os seguintes objetivos específicos foram 

estabelecidos: 

 Realizar a reação de transesterificação reagindo o óleo de coco com o 

álcool etílico na presença de hidróxido de sódio; 

 Determinar a porcentagem de ácidos graxos livres no óleo de coco; 

 Analisar o produto obtido através da análise de Ressonância Magnética 

Nuclear; 

 Estudar as diferentes concentrações dos produtos obtidas através de 

Espectroscopia Infravermelho. 
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3.0 – METODOLOGIA 

 

3.1 – Reação de Transesterificação 

 

 Para a reação de transesterificação pesou-se uma amostra de 25g de óleo de 

coco, aquecendo-a a 70ºC. Utilizou-se uma massa de hidróxido de sódio, NaOH, de 

0,25g para cada reação, sendo esse valor fixo. Variou-se o volume do etanol para todas 

as reações. O volume de etanol utilizado em cada proporção foi determinado a partir do 

número de mols do óleo de coco (3,426x10
-2

mol) e em seguida o volume do etanol. 

         
     
      

 

                               

 

Após a realização de todos os cálculos, as proporções obtidas para o álcool com relação 

ao óleo foram: 7:1 – Volume de etanol: 11,15 mL; 8:1 – Volume de etanol: 12,74 mL; 

9:1 – Volume de etanol: 14,33 mL; 10:1 – Volume de etanol: 15,93 mL; 11:1 – Volume 

de etanol: 17,52 mL; 12:1 – Volume de etanol: 19,11 mL.  

Assim, misturou-se o álcool etílico com o NaOH e aqueceu a 70ºC. Após ambos 

atingirem a mesma temperatura, misturaram-se as soluções e deixou-se em aquecimento 

e agitação constante por 30 minutos. Colocou-se a mistura em um funil de decantação 

por um período de 24 horas. 

 

3.2 – Acidificação e remoção de impurezas 

 

 Após o tempo necessário para separação das fases da mistura, retirou-se do funil 

de decantação a amostra inferior – glicerina – e manteve-se no mesmo a parte superior – 

éster de ácido graxo, para lavagem com água acidifica. Preparou-se a água acidificada a 

partir da mistura de 20 mL de Hexano P.A., 25 mL de ácido clorídrico 0,1 mol/L e 20 

ml de água destilada. A solução de ácido clorídrico 0,1mol/L foi preparado a partir da 

diluição de 4,03 mL de HCl P.A. em 100 mL de água deionizada em uma balão de 500 

ml. Após o resfriamento, completou-se com água até o menisco. Após a lavagem, 

deixou-se o sistema em repouso por 20 minutos. Lavou-se o produto obtido por três 

vezes, eliminando-se o rejeito (Figura 7). Após lavagem, colocou-se a amostra obtida 

na estufa a 70ºC com o intuito de evaporar a água acumulada na amostra. 
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 Com isso, na preparação da solução mediram-se 4,03 ml de ácido clorídrico 

concentrado e diluiu-se em 100 ml de água. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Processo de lavagem do éster com hexano, ácido clorídrico e água. 

 

3.3 – Espectroscopia Infravermelho (IV) e Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 

 Os espectros de RMN 
1
H e RMN 

13
C, assim como os espectros de IV foram 

feitos para confirmar a reação de transesterificação. Os espectros de infravermelho do 

biodiesel, foram obtidos em pastilhas de KBr, tiveram como objetivo verificar as 

vibrações moleculares dos principais grupos funcionais presentes (SANTOS, 2008). As 

amostras de ésteres foram caracterizadas através de análise de RMN, e o estudo das 

diferentes concentrações dos produtos, foi feito por análise de Espectroscopia na região 

do Infravermelho. O espectro de transmitância foi registrado entre 4000 e 400 cm
-1

, 

devido o tipo de amostra absorver energia nesta região. 
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4.0 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 – Análise geral do Óleo de Coco 

 A determinação das características físico-químicas do óleo (Tabela 4) foi 

necessária para indicar o estado de conservação da matéria-prima a ser utilizada na 

reação de transesterificação, e consequentemente garantir a produção de um biodiesel de 

boa qualidade. Embora não exista uma especificação definida para óleos vegetais 

destinados a produção de biodiesel, considera-se como referência a especificação dos 

parâmetros gerais definidos ANVISA (SANTOS, 2008). 

 

Tabela 4: Caracterização físico-química do óleo de coco. 

Parâmetros Óleo de coco ANVISA 

Ácidos Graxos livres (%) 0,131 0,3% 

Índice de acidez (mg KOH/ g de óleo) 0,262 - 

Índice de peróxido (meq/ Kg de óleo) 1,14 Máximo de 10 

Índice de saponificação (mg KOH/ g de óleo) 0,271 - 

Umidade e matéria volátil (%) 0,038 - 

    FONTE: SANTOS (2008) 

  

Geralmente, considera-se como apropriado para a produção de bioquerosene, o 

óleo com teores de umidade, acidez e índice de peróxidos abaixo de 0,5 %, 2 mg de 

KOH/g e 10 mg de O2/Kg de óleo respectivamente (SANTOS, 2008). De acordo com a 

tabela 4, percebe-se, portanto que o óleo de coco é adequado para a produção de 

bioquerosene.  

 A análise qualitativa do óleo de coco na região do infravermelho revelou bandas 

características de absorção dos principais grupos funcionais presentes nas moléculas de 

óleo (Figura 8). 
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FONTE: SANTOS (2008) 

Figura 8: Espectro de Infravermelho do óleo de coco. 

 

 O espectro mostra as bandas de absorção vibracionais na região de 2928 a 2950 

cm
-1

 devidas às deformações axiais das ligações C–H (saturado). A absorção intensa em 

torno de 1750 cm
-1

 refere-se ao estiramento da ligação C=O. Confirma-se o grupo 

funcional dos ésteres pela absorção intensa em 1180 cm
-1

 (SILVERSTEIN, 2007). 

 

4.2 – Características Gerais do Bioquerosene 

 

 A obtenção do bioquerosene realizou-se através do processo de 

transesterificação por meio de catálise básica homogênea. Este tipo de catálise foi 

escolhido devido à porcentagem de ácido graxo livre ou acidez do óleo. A acidez do 

óleo de coco foi correspondente a 0,131% ou 0,262 mg de KOH. A determinação da 

acidez é de fundamental importância para a escolha do catalisador da reação, uma vez 

que acidez superior a 1% ocasionaria consumo do catalisador, formação de sabão e 

redução da conversão reacional. 

 O éster produzido obteve coloração amarelada (Figura 9) antes do processo de 

lavagem. Após a lavagem, o produto passou a ter coloração límpida e incolor. 

  



 

 

 

18 

 

 

 

 

Figura 9: Fases separadas após a reação de transesterificação, sendo o éster o produto 

superior e a glicerina o produto inferior. 

 

4.3 – Rendimento do Bioquerosene 

 

 O cálculo do rendimento do produto obtido foi feito para todas as proporções. O 

intuito deste cálculo era para se saber em qual concentração houve maior conversão em 

éster. O cálculo está referido a todo o processo, indicando também a quantidade de óleo 

vegetal utilizado que reagiu para formar o bioquerosene. A Tabela 5 mostra estes 

valores: 

 

Tabela 5: Valores de rendimento do bioquerosene. 

Óleo de coco (proporção) 7:1 8:1 9:1 10:1 11:1 12:1 

 Volume de óleo (ml) 36,2 37,8 39,4 40,9 42,5 44 

 Volume de éster produzido 

(ml) 

46 39 44 48 44 45 

Rendimento de 

Bioquerosene (%) 

78,7 96,9 89,5 85,2 96,5 97,7 

 

De acordo com a tabela percebemos que a amostra que apresentou maior 

rendimento foi a de proporção 12:1, com 97,7% de conversão, os demais tiveram um 

percentual na faixa de 78 á 96%. Sendo que a proporção 8:1 houve 96,9% de conversão, 

caracterizando um melhor rendimento se consideramos a proporção de etanol utilizado. 
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4.4 – Espectroscopia Infravermelho (IV) e Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 

 A espectroscopia na região do Infravermelho foi utilizada para identificar o 

produto e estudar a influência da concentração no éster produzido. Foram destacadas as 

principais bandas e os grupos funcionais presentes no éster. 

 De forma geral, são apresentadas na Tabela 6 as principais bandas encontradas 

no produto: 

 

Tabela 6: Grupos funcionais presentes nas principais bandas do éster. 

Classe de compostos Grupo característico Número de Onda (cm
-1

) 

Alcanos C – C  1200 – 1800 

Alifáticos C – H  2850 – 2920 

Grupos Metilênicos (CH2)n ~720 

Ésteres saturados C = O  1735 – 1750 

Ésteres C – O  1050 – 1300 

FONTE: SILVERSTEIN (2007) 

  

Os espectros das diversas concentrações obtidas são apresentados e suas 

principais bandas são descritas. Foram feitas as análises nas proporções: 7:1 (Figura 

10), 8:1 (Figura 11), 10:1 (Figura 12), 11:1 (Figura 13) e 12:1 (Figura 14). 

 

Figura 10: Espectro do éster de óleo de coco na proporção 7:1. 
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A partir do espectro na proporção 7:1, podemos perceber a presença de alcanos 

C-C abaixo de 500 cm
-1

. Também nota-se a presença de alcanos nas regiões entre 730-

720 cm
-1

, 1390-1370 cm
-1

 e 1470-1430 cm
-1

. As bandas 1372,62 cm
-1

, 1240,51 cm
-1

 e 

1047,03 cm
-1

, aparecem devido à vibração de deformação axial de C-O dos ésteres. A 

banda de absorção na região de 1740,98 cm
-1

 é devido à vibração de deformação do 

C=O. As últimas bandas mais intensas são devido à presença de C-H dos grupos 

alifáticos. A ocorrência das bandas entre 3550-3200 cm
-1 

é característico de hidroxilas  

“livres” em soluções muito diluídas em solventes apolares. 

 

Figura 11: Espectro do éster de óleo de coco na proporção 8:1. 

No espectro da amostra de éster de óleo de coco na proporção 8:1, percebemos a 

presença de alcanos na região de 722,1 cm
-1

. As bandas entre 1035,65 cm
-1

 e 1246,37 

cm
-1

 aparecem, assim como na proporção 7:1, devido à vibração de deformação axial de 

C-O dos ésteres. Vemos também uma banda de absorção na região de 1739,33 cm
-1

 

típico de deformação do C=O. As bandas mais intensas na região de 2851,72 cm
-1

 e 

2927,3 cm 
-1

 é devido à presença de C-H dos grupos alifáticos. Percebemos, assim como 

no espectro da proporção 7:1, a presença de uma banda na região de 3458, 64 cm 
-1

, 

característico de hidroxilas “livres”. Neste espectro, a intensidade da banda está 

levemente maior, devido ao maior volume de álcool que pode ter reagido com o 

solvente apolar (hexano). 

 Os espectros das proporções 10:1, 11:1 e 12:1, também foram analisados de 

acordo com suas bandas mais intensas, apresentando basicamente as bandas nas 
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mesmas regiões, com pequenas alterações em seus valores. Foi observada que, à medida 

que se aumentava a concentração do álcool na mistura, a banda da hidroxila “livre” se 

tornava mais intensa, de forma crescente nas proporções (exceto na proporção 12:1). 

Isso pode ser explicado pelo fato de a ligação hidrogênio intermolecular tornar-se mais 

importante quando a concentração da solução aumenta, causando o aparecimento de 

outras bandas em frequências mais baixas. 

 

Figura 12: Espectro do éster de óleo de coco na proporção 10:1. 

 

Figura 13: Espectro do éster de óleo de coco na proporção 11:1. 
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Figura 14: Espectro do éster de óleo de coco na proporção 12:1. 

 

Figura 15: Comparação dos espectros nas diversas proporções. 

Comparando todos os espectros (Figura 15) percebemos a semelhança entre 

eles. Em todos eles percebemos a presença das bandas características de um éster nas 

regiões entre 1750 – 1740 cm
-1

 e 1300 – 1050 cm
-1

. Percebemos também bandas na 

região típica dos alifáticos, entre 2960 – 2850 cm
-1

. Vemos que na região de 

aproximadamente 720 cm
-1

, aparece em todos os espectros uma banda característica de 

grupos metilênicos (CH2)n para n>3, caracterizando um bioquerosene.  Porém, nas 

proporções 7:1 e 12:1, encontramos uma banda na região entre 400 e 500 cm
-1

, 
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característica da deformação de dissulfeto (S-S). Além disso, na proporção 8:1, 

percebemos a presença de uma banda na região de 1650cm
-1

 representando estiramento 

C=O, diferenciando-se das demais amostras. 

 Os dados espectroscópicos de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) não só 

confirmaram a obtenção dos ésteres, como forneceram informações sobre a pureza do 

bioquerosene de óleo de coco. No espectro de RMN 
13

C (Figura 16) foram observados 

os seguintes sinais: um multipleto na região de, 15 a 35 ppm, atribuído aos grupos 

metilênicos da cadeia carbônica do éster, sinais na região de aproximadamente 60 e 70 

ppm, devido ao grupo CH2. Percebe-se também, sinais intensos na região entre 130 a 

140 ppm, indicando a composição insaturada do éster (Figuras 17). Nota-se ainda, um 

sinal próximo a 174 ppm, referente ao carbono do grupo C = O. 

 

Figura 16: Espectro de RMN 
13

C do bioquerosene em CDCl3. 
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Figura 17: Espectro de RMN 
13

C do bioquerosene em CDCl3. 
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5.0 CONCLUSÃO 

Na presente pesquisa a obtenção de bioquerosene a partir de óleo de coco foi 

totalmente satisfatória. 

A amostra do produto que apresentou maior rendimento foi a de proporção 12:1, 

com 97,7% de conversão em éster de óleo de coco. A utilização do catalisador básico 

(NaOH) também colaborou muito para a eficiência do procedimento, visto que a reação 

ocorreu em um curto tempo e com alta conversão para todas as proporções. 

As informações obtidas por espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear e 

Espectroscopia na região do Infravermelho, confirmaram a composição química 

predominantemente insaturada dos ésteres de ácidos graxos, que formam o 

bioquerosene. Para todas as proporções, foram obtidos os produtos desejados, sendo que 

a proporção de 8:1, de acordo com o espectro de infravermelho, apresentou uma banda 

característica de carbonila de éster, além de ter um rendimento de 96,9% de conversão, 

sendo, portanto, esta considerada a melhor proporção para se obter o produto. Desta 

forma, o objetivo do trabalho proposto foi atingido de forma satisfatória.  
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