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O biodiesel pode ser obtido a partir de óleos
vegetais, por transesterificação, em presença de
álcoois de cadeias curtas e de catalisador básico,
ácido ou enzimático1.
Na busca de culturas oleíferas que possam ser
cultivadas no nordeste, várias espécies têm sido
estudadas. Nesse contexto se enquadra a moringa
oleífera (Moringa oleifera Lam.), da família
Moringaceae, originária da Índia. No Brasil, sua
cultura vem sendo difundida no semi-árido nordestino,
principalmente devido a sua utilização no tratamento
de água para uso doméstico. Além disso, exemplos
de aplicações vêm sendo relatados ao longo dos
anos: folhas e sementes são empregadas para
alimentação animal e em remédios caseiros e seu
óleo tem sido usado em lamparinas, fabricação de
sabão e lubrificação de pequenas engrenagens, como
relógios. Além disso, a parte resultante da extração
do óleo das sementes pode ser usada como
fertilizante.
Neste estudo foram determinados o teor de óleo
presente nas sementes desta espécie e a sua
composição, além de algumas características físicoquímicas desse óleo. A reação de transesterificação
do óleo de moringa, empregando-se metanol como
agente de alcóolise.

magnética,
numa
proporção
molar
óleo/MeOH/catalisador 1/6/0,2 em tempos de reação
pré-determinados, na temperatura de refluxo do
álcool. Na Figura 1 são apresentados os rendimentos
em biodiesel (% FAMEs), na presença de NaOH e
H2SO4.
Fig. 1: Rendimento
da reação de metanólise do óleo de
90
NaOH
moringa
em
função do tempo reacional.
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Como esperado para um óleo de composição
convencional, a catálise básica mostrou-se bem mais
eficiente que a catálise ácida2. Como o óleo foi
empregado sem tratamento de purificação e refino, os
rendimentos poderão ser incrementados com a
purificação do óleo e a otimização das condições de
processo. Nos dois casos observou-se a
reversibilidade reacional, já relatada anteriormente3. O
biodiesel obtido apresentou viscosidade de 6,3 cSt
(40 ºC).

Resultados e Discussão
O óleo foi extraído da semente seca, empregando nhexano. O teor de óleo foi de 39% e o óleo bruto
obtido apresentou viscosidade de 43,34.cSt (40ºC) e
um índice de acidez de 7,95 mg KOH/g. Esse
contém em sua composição os ácidos graxos
palmítico (7%), palmitolêico (2%), esteárico (4%),
olêico (78%), linolêico (1%), araquídico (4%) e
behênico (4%). O grande teor de ácido olêico indica
que esse óleo é adequado para a obtenção de um
biodiesel com um baixo teor de insaturações, o que
tem reflexo direto e muito positivo em sua
estabilidade à oxidação, facilitando transporte e
armazenamento.
O biodiesel de óleo de moringa bruto foi obtido por
transesterificação, em presença de metanol como
agente de alcóolise, num reator de vidro com agitação

H2 SO 4
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Conclusões
É possível obter biodiesel com bons rendimentos e
propriedades adequadas, a partir do óleo de moringa
oleífera e essa é uma oportunidade de ampliação do
leque das culturas, que possam ser desenvolvidas de
forma perene, no nordeste.
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