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O projeto de I&D “Desenvolvimento de Biocombustíveis de 2.ª Geração”, que agora chega à 
sua meta final, foi promovido pela Unidade de Biocombustíveis da Galp com a colaboração do 
Instituto Superior de Agronomia, a Universidade de Évora, a Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto-Douro e o Instituto Politécnico de Portalegre. Foi financiado pela Galp e, para um conjunto 
pré-definido de despesas elegíveis, em 50 % pelo Fundo de Apoio à Inovação/Agência para a 
Energia (FAI/ADENE).

O presente Manual reúne as conclusões dos trabalhos conduzidos sobre o óleo de Jatropha 
curcas L. e a sua transformação em biodiesel FAME (“Fathy acid methyl esters”), sob a forma de 
Roteiros Tecnológicos.

Nota introdutória
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Na decorrência das decisões da União Europeia, Portugal estabeleceu um plano de redução da 

utilização de combustíveis de origem fóssil, tendo em vista o cumprimento da meta de 10% em energia 

fixada para 2020, pela sua substituição por biocombustíveis. Essa meta foi fixada com o compromisso 

do respeito de critérios de sustentabilidade ambiental e social.

A Galp posicionou-se, desde o início, como um parceiro privilegiado do Governo português para 

o cumprimento deste objetivo nacional, no quadro dos compromissos que o país assumiu para o 

desenvolvimento sustentável.

Este compromisso desenvolve-se em consonância com os sete eixos da política da União Europeia 

para a utilização de biocombustíveis, cujo objetivo é reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, 

impulsionar a descarbonatação dos combustíveis no setor dos transportes, diversificar as fontes de 

abastecimento, oferecer novas oportunidades de emprego e rendimento nas zonas rurais e nos países 

em desenvolvimento e promover o desenvolvimento tecnológico de alternativas a longo prazo para os 

combustíveis fósseis.

Sendo o setor dos biocombustíveis uma aposta de futuro para a Galp, foi iniciado em 2007 um projeto 

ambicioso que visa a produção de biodiesel para incorporação nos seus combustíveis, passando pela 

presença em toda a cadeia de produção, desde a matéria-prima até à comercialização. Deste modo, 

será possível garantir a sustentabilidade ambiental e social dos projetos agrícolas e maximizar a 

redução de emissões ao longo do ciclo de vida do produto. Este projeto contribuirá igualmente para 

aumentar a segurança do abastecimento através da diversificação das origens da matéria-prima.

Para garantir o fornecimento de matéria-prima de qualidade e produzida no respeito dos princípios 

orientadores predefinidos, a Galp está a estabelecer parcerias para a produção de óleos vegetais em 

África, nomeadamente em Moçambique, e no Brasil.

Com a preocupação de não entrar em concorrência com a cadeira alimentar nem contribuir para 

o agravamento da disputa pelos solos agrícolas na Europa e na procura de um fornecimento 

competitivo, decidiu-se nessa altura que a produção de óleos vegetais será essencialmente baseada 

na cultura extensiva de sequeiro de Jatropha curcas L. (JCL) e no Brasil na Palma Dendém, ambas 

culturas plurianuais proporcionando elevadas reduções de emissões de gases de efeito de estufa (GEE) 

e contribuindo para o desenvolvimento rural nos locais de produção por serem culturas com baixos 

níveis de mecanização.

No caso da JCL muito pouco se conhecia da cultura, da forma de extração e das características do óleo 

produzido e mesmo das implicações na tecnologia de fabrico do biodiesel correspondente.

Neste contexto em 2008, iniciaram-se 2 projetos agroindustriais em Moçambique com o fim de 

estabelecer uma cadeia completa de energia verde centrada na oleaginosa JCL, desde a plantação, 

passando pela extração do óleo das sementes, até à produção de biodiesel. A presença em toda a 

Sumário
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cadeia de produção garantiria a sustentabilidade ambiental e social do projeto agrícola e maximizaria 

a redução de emissões ao longo do ciclo de vida do produto. 

Assim, foram realizadas parcerias entre a Petromoc, Ecomoz e a MoçamGalp no distrito de Lugela 

(Província da Zambézia) e entre a Companhia do Búzi e a MoçamGalp no distrito do Búzi (Província 

de Sofala). Estabeleceu-se um compromisso com as comunidades locais para a produção de culturas 

alimentares, contribuindo para a segurança alimentar local, uma vez que um dos objetivos do projeto 

passaria pela melhoria da qualidade de vida dos agricultores e o desenvolvimento económico da região. 

Em 2008, foram plantadas as primeiras parcelas experimentais de JCL. Para maximizar a produção, 

a Galp realizou uma cuidadosa seleção da área de plantação, com classificação climática e do solo, e 

um estudo logístico usando o Sistema Integrado de Informação Geográfica (SIG). Áreas cujos solos 

apresentavam elevado potencial de cultivo foram excluídas das selecionadas para as plantações de 

JCL, assim como florestas e áreas com uma biodiversidade rica, onde as reservas naturais de carbono 

poderiam ser afetadas. A seleção de genótipos foi feita com base em testes de campo. 

Infelizmente, a construção da unidade industrial para produção de biodiesel de Jatropha em 

Moçambique acabou por não acontecer, por motivos explicados nas notas finais No entanto, foram 

realizados todos os estudos nesse sentido, de âmbito laboratorial e não em unidade piloto, como 

inicialmente se tinha idealizado. 

Assim, neste manual estão incluídos dois capítulos: 

(i) o Roteiro do óleo de Jatropha curcas L. e 

(ii) o Roteiro da produção de biodiesel a partir do óleo de Jatropha curcas L.

Fica assim registada uma visão global do processo de produção de biodiesel, desde a plantação até ao 

produto final. Em cada um dos capítulos são descritas as metodologias seguidas, os ensaios realizados, 

e no final são apresentadas as principais conclusões e o esquema do roteiro tecnológico.

Numa primeira fase do trabalho experimental, desenvolvido no âmbito do projeto, em que se estudou 

o roteiro tecnológico do óleo de Jatropha, as metas a atingir foram as seguintes: 

•  A otimização das condições de extração de óleo de Jatropha por solvente (éter de petróleo), à  

•  A otimização das condições de extração mecânica do óleo, à escala laboratorial, pela Metodologia 

das Superfícies de Resposta, ou seja, a definição dos valores ótimos de temperatura e tempo de 

condicionamento das sementes antes da prensagem e a caracterização de 12 acessos diferentes 

de Jatropha, na região do Búzi, em termos de rendimento em óleo das sementes. 
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•  A caracterização química do óleo de Jatropha proveniente dos 12 acessos, em termos de parâmetros 

de qualidade (acidez e produtos de oxidação), perfil de ácidos gordos, composição em esteróis e 

tocoferóis (antioxidantes naturais).

•  A avaliação da estabilidade do óleo nas sementes de Jatropha, durante o armazenamento das 

mesmas em condições controladas de humidade e temperatura semelhantes às de um clima 

tropical, e do óleo extraído das sementes armazenado nas mesmas condições de temperatura.

•  O traçado de isotérmicas de sorção para as sementes de Jatropha.

Durante a segunda fase do trabalho experimental, em que o objeto de estudo passou a ser a produção 

de biodiesel a partir do óleo de Jatropha, estabeleceram-se como objetivos:

•  O estabelecimento das técnicas de Cromatografia Gasosa para análise do biodiesel e monitorização 

da reação de transesterificação, incluindo o traçado das curvas de calibração para os compostos 

de interesse.

•  A produção de ésteres metílicos por transesterificação com metanol do óleo de Jatropha, na 

presença do catalisador (metóxido de sódio), realizada de acordo com ensaios de delineamento 

experimental e otimizada com base na Metodologia das Superfícies de Resposta.

•  A produção de ésteres metílicos por transesterificação com metanol do óleo de Jatropha, na 

presença de biocatalisadores (lipases comerciais e não comerciais). 
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Atualmente, o mundo confronta-se com uma crise energética devido ao esgotamento dos recursos 

existentes e ao aumento dos problemas ambientais. Esta situação levou à aposta em energias 

alternativas, que devem ser sustentáveis e proteger o ambiente. Neste contexto, surge a procura de 

novas matérias-primas para a produção de biocombustíveis, numa perspetiva de diversificação das 

fontes produtoras desta forma de energia. 

2.1 Biocombustíveis
Biocombustível é qualquer combustível produzido direta ou indiretamente a partir de matéria orgânica 

(biomassa).

Ao contrário dos combustíveis fósseis que levam milhões de anos para se formarem, os biocombustíveis 

são uma forma de energia renovável, que pode ser produzida ano após ano através de práticas de 

agricultura sustentável. 

A sua disponibilização pode ser feita na forma de: (i) biocombustíveis puros ou em concentração 

elevada em derivados do petróleo (em conformidade com normas específicas de qualidade para os 

transportes); (ii) biocombustíveis misturados com derivados do petróleo (em conformidade com as 

normas comunitárias EN 228 e EN 590 que estabelecem as especificações técnicas aplicáveis aos 

combustíveis para transportes) ou (iii) líquidos derivados de biocombustíveis (como o bio-ETBE).

A Diretiva da Promoção das Energias Renováveis define uma meta obrigatória e transversal para todos 

os Estados Membros de 10% de energia renovável nos transportes até 2020, maioritariamente com 

biocombustíveis. 

No entanto tanto a produção como a comercialização de biocombustíveis continuam envoltas em 

debate. A utilização de terras agrícolas para produções energéticas levanta inúmeras preocupações, 

das quais se destacam as relativas à escassez de alimentos nalgumas regiões do globo e à subida dos 

preços dos bens alimentares face ao crescente interesse pelos biocombustíveis.

2.2 Jatropha curcas L.
A JCL, popularmente designada como purgueira, é uma cultura que despertou interesse como matéria-

prima para a produção de biodiesel por não competir com a cadeia alimentar, nem na disputa de solos 

agrícolas. É um arbusto grande, pertencente à família das Euphorbiaceae, de crescimento rápido, cuja 

altura normal é dois a três metros, mas pode alcançar até cinco metros em condições especiais. A 

planta é originária do México, América Central, Brasil, Bolívia, Peru, Argentina e Paraguai, apesar de 

atualmente se distribuir por toda a região dos trópicos, existindo distintas proveniências das sementes 

de Jatropha. As sementes contém 27-40% de óleo não alimentar, facilmente convertível em biodiesel, 

que vai de encontro aos padrões americanos e europeus (Azam et al., 2005; Tiwari et al., 2007; Achten 

et al., 2007). A qualidade do óleo depende da interação entre as condições ambientais e os fatores 

genéticos. No que toca ao tamanho, massa e teor de óleo da semente, sabe-se que o ambiente tem 

uma maior preponderância que a genética. É no entanto necessária mais pesquisa nesta área.

2. Estado da arte
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O óleo de JCL contém mais de 75% de ácidos gordos insaturados (Figura 1). Os ácidos gordos 

maioritários neste óleo são o ácido oleico (C18:1) e o ácido linoleico (C18:2), com teores médios de 

42% e 35%, respetivamente. O estado de maturação dos frutos na altura da colheita influencia a 

composição em ácidos gordos do óleo (Raina e Gaikwad, 1987).

2.3 Extração do óleo de Jatropha curcas L.
Para a extração do óleo de JCL existem dois métodos possíveis: a extração mecânica e a extração 

química por solvente. A recuperação do óleo por extração mecânica é limitada a 90-95% do óleo 

presente nas sementes, enquanto por extração com solvente podem-se obter rendimentos da ordem 

dos 99%.

2.3.1 Extração mecânica por pressão
Esta é a forma de extração de óleo mais popular e mais antiga. Desde os primórdios da humanidade, 

os óleos eram extraídos envolvendo as sementes num pano e posteriormente usando pedras para 

exercer pressão sobre elas. A extração mecânica por pressão é uma separação sólido-líquido aplicável 

a sólidos que podem ser sujeitos a prensagem descontínua (prensas hidráulicas) ou contínua (prensas 

contínuas de parafusos ou extrusoras).

C16:0n= 22

Mean
StDev

14.54
2.37

6.30
3.41

42.02
8.07

35.38
6.26

C18:0 C18:1 C18:2

C18:2

C18:1

C18:0

OTHER ACIDS

UnsaturedSatured

22.3%

77.5%

Figura 1: Composição em ácidos gordos do óleo de JCL em percentagem (%). C16:0 = Ácido palmítico; C18:0 = Ácido esteárico; C18:1 = 
Ácido oleico; C18:2 = Ácido linoleico (Fonte: Achten et al., 2008).
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Prensas Hidráulicas

As prensas hidráulicas, representadas na Figura 2, possuem um pistão (4) diretamente ligado a um 

cilindro hidráulico (1) que prensa as sementes que se encontram dentro de um vaso cilíndrico (9).

O óleo é expelido através de pequenos orifícios presentes no vaso. A prensa hidráulica possui 

funcionamento descontínuo e por isso uma produtividade reduzida. Adequa-se a materiais pobres em 

fibra e ricos em óleo (ex.: palma, azeitona).

Prensas contínuas de parafuso ou extrusoras

As prensas contínuas de parafuso ou extrusoras, representadas na Figura 3, possuem tal como o seu 

nome indica, um parafuso sem-fim de diâmetro crescente e, em geral, de declive decrescente, que roda 

num corpo cilíndrico. Existem secções diferenciadas ao longo do parafuso sem-fim. O espaçamento 

entre as estrias deve ser ajustado em função da dureza do material a extratar.

Fotografia de uma prensa contínua de parafuso ou extrusora.

Figura 2: Representação esquemática e fotografia de uma prensa hidráulica. Fonte: Venter et al., 2006.
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2.3.2 Extração por solvente
A extração sólido-líquido (lavagem ou lixiviação) é uma operação de separação em que um dado 

componente (soluto), presente numa fase sólida, é separado por contacto do sólido com um líquido 

(solvente), no qual o componente desejado é solúvel.

Esta operação pode ser efetuada em estádio único ou em estádios múltiplos e envolve 3 etapas 

principais: (i) dissolução do soluto no solvente, (ii) a difusão do soluto em solução até à superfície da 

partícula; (iii) transferência do soluto, que se encontra à superfície do sólido numa solução saturada, 

até ao seio da solução. A velocidade da extração é limitada pelo passo mais lento (ii) ou (iii).

Os fatores que influenciam a taxa de extração são fundamentalmente: a área interfacial sólido-líquido, 

o gradiente de concentração, a temperatura e a velocidade de escoamento do solvente.

Este é o método mais eficiente e o mais indicado para a extração do óleo de sementes com baixo 

teor de óleo (<20-25%), mas só é rentável para produções em larga escala (mais de 50 t óleo/dia em 

descontínuo), devido ao custo elevado do solvente (Kessler,1985).

Antes da extração, a semente é primeiro triturada em fragmentos que vão sofrer um processo de 

cozedura e em seguida são passados através de rolos de laminagem. Os rolos achatam as partículas 

até à espessura de uma folha de papel. As partículas finas são então tratadas com solvente, que 

dissolve ou lava o óleo presente nas mesmas. São utilizados solventes que possuem pontos de ebulição 

relativamente baixos (65 °C), para que o solvente possa ser rapidamente removido do óleo e das 

partículas de semente por destilação. A extração por solvente recupera quase todo o óleo, deixando 

apenas 1% ou menos nas partículas de sementes.

Infelizmente, a maioria dos solventes são perigosos para a saúde humana e para o ambiente, são 

de origem petroquímica, inflamáveis e explosivos. Consequentemente, o equipamento que extrai o 

óleo e remove o solvente deve ser hermético e à prova de fugas, e todos os motores e interruptores 

elétricos e sistema de iluminação, devem ser especialmente desenhados à prova de explosão. Foram 

feitas tentativas para encontrar solventes que não sejam explosivos e que sejam mais económicos, 

mas sem sucesso. Hoje em dia, quase todas as unidades de extração de óleos vegetais utilizam hexano 

ou solventes semelhantes.

Tal como na extração mecânica, a extração por solvente pode ser feita de modo contínuo ou 

descontínuo. Um extrator contínuo não é considerado viável economicamente se não processar pelo 

menos 200 t de semente por dia. 

2.3.2.1 Extração por solvente em batch (processo descontínuo)
A extração por solvente em descontínuo (batch) é provavelmente o método mais apropriado quando 

se pretende processar menos de 200 ton de sementes por dia. Um extrator descontínuo pode ser 
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simplesmente um tanque de aço fechado com um fundo falso feito de ripas de tela ou metal. As 

sementes laminadas são depositadas no tanque, onde permanecem sobre o fundo falso. A entrada 

do tanque é fechada, e o solvente é bombeado de forma a cobrir a camada de partículas de sementes. 

O solvente está em contacto com as sementes durante 10-20 minutos e depois é aberta a válvula 

de drenagem (por baixo do fundo falso). Após todo o solvente ter sido drenado, é introduzido vapor 

no fundo do extrator. O objetivo é evaporar o solvente das sementes. Esta combinação de vapor e 

solvente é conduzida para um condensador que contém tubos de refrigeração. Como o solvente é mais 

leve que a água, é rapidamente separado por decantação num tanque. As partículas de sementes 

estão agora quase livres de solvente, mas permanecem húmidas devido ao tratamento com vapor. 

São então transportadas para um secador, por forma a reduzir a humidade a cerca de 12%, e melhorar 

assim a qualidade do seu armazenamento. A maioria das miscelas (soluções de óleo no solvente) são 

reutilizadas num batch posterior. Contudo, a última lavagem deve ser feita com solvente puro e livre 

de óleo. 

2.3.2.2 Extração por solvente em contínuo (estádios múltiplos)
Cada extrator contém uma carga de sólidos. A solução do extrator adjacente é introduzida no topo, 

atravessa o leito de sólidos e sai pela base, entrando no extrator seguinte e assim sucessivamente.

Para aumentar a eficiência do processo de extração, o movimento da solução dá-se no sentido inverso 

ao do empobrecimento das sementes em óleo, ou seja, em contracorrente (Figura 4). Assim, no último 

estádio (N), tem-se solvente puro (VN+1) em contacto com as sementes quase sem óleo (LN-1), enquanto 

no estádio 1, temos as sementes iniciais em contacto com uma miscela rica em óleo (V2) mas capaz 

de extrair óleo dessas sementes. O transportador das sementes pode ser um cinto de malha de metal 

sem fim ou uma série de “cestos” com fundo perfurado ligados a uma corrente transportadora. Outro 

tipo de extrator utiliza colunas verticais cheias com solvente. A alimentação com partículas é feita no 

topo e estas são removidas pela base através de um elevador vertical. O solvente entra pela base e a 

miscela com óleo transborda pelo topo.

Figura 4: Esquema de extração de óleo de sementes (L) por solvente (V) em estádios múltiplos (1,2,…,N) em contracorrente.
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O Rotocel é um exemplo de extrator contínuo constituído por um tanque cilíndrico dividido em 

compartimentos (células) que roda lentamente no interior de um tanque cilíndrico estacionário, coberto 

com uma rede metálica ou “disco perfurado”, e compartimentado. O solvente puro é aspergido sobre 

os sólidos, imediatamente antes da sua descarga, atravessa os sólidos e atinge o compartimento do 

tanque estacionário. Daí é bombeado e aspergido sobre os sólidos contidos na célula imediatamente 

anterior na sequência. A solução rica em soluto é removida no compartimento inferior á célula que 

acabou de ser carregada com sólidos a extratar.

Em todos estes extratores, as sementes laminadas são transportadas continuamente no extrator. 

Existe um sistema bloqueador de vapor que previne os vapores de solvente de escaparem do extrator.

2.4 Produção de biodiesel a partir de óleos vegetais
Os óleos e as gorduras, maioritariamente constituídos por triglicéridos, são a principal matéria-prima 

para a produção de biodiesel e consequentemente as suas propriedades e condições de produção 

influenciam as características do produto final. O biodiesel é o nome mais comum dos ésteres metílicos 

de ácidos gordos (FAME, do acrónimo em inglês Fatty Acid Methyl Ester), e é produzido através da 

reação de transesterificação de óleos vegetais ou gorduras animais com um álcool (alcoólise), na 

presença de um catalisador (Figura 5). Sendo o glicerol, o principal subproduto do processo de produção 

de biodiesel.

Destacam-se 5 principais variáveis que afetam a reação de transesterificação:

Características do óleo 
O teor de ácidos gordos livres (AGL) e de humidade do óleo são parâmetros que determinam a viabilidade 

do mesmo para o processo de transesterificação. Um teor elevado de humidade do óleo (superior a 

0,3 %) interfere negativamente com a atividade do catalisador alcalino inativando-o. Quando são 

usados catalisadores alcalinos, o óleo deve possuir um teor de AGL inferior a 1-2%. Os AGL vão reagir 

com o catalisador para formar sabões. Por esta razão, elevados níveis de AGL diminuem a quantidade 

de catalisador disponível, levando à redução do rendimento em FAME, assim como aumentam a 

viscosidade e a formação de géis, que interferem com a separação do glicerol (Freedman et al., 1984; 

Erickson, 1995; Sengo et al., 2010).

Óleo Álcool Catalisador Biodiesel Glicerol

CH2 - OCOR1

CH - OCOR2

CH2- OCOR3

3 CH3 OH

R1 COO-CH1

R2 COO-CH3

R3 COO-CH3

CH2 - CH - CH2

OH     OH     OH

Figura 5: Reação de transesterificação dos triacilgliceróis em FAME.
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Tipo de catalisador 
Os catalisadores usados na reação de transesterificação são classificados como catalisadores ácidos, 

alcalinos ou enzimáticos. A reação de transesterificação com utilização de um catalisador alcalino 

é mais rápida, tem um maior rendimento e decorre a uma temperatura mais baixa, do que a mesma 

reação catalisada por um catalisador ácido (Sonntag, 1982; Sengo et al., 2010). O catalisador alcalino 

mais aconselhado é o metóxido de sódio por ser económico e de fácil manuseamento (Erickson, 1995). 

Razão molar álcool/óleo 
Outra das variáveis que afeta o rendimento em FAME é a razão molar metanol/óleo. A relação 

estequiométrica para a reação de transesterificação é de 3 mol de metanol para 1 mol de óleo. 

Trata-se de uma reação de equilíbrio, que requer excesso de álcool para se dar no sentido da formação 

de FAME. Geralmente, utiliza-se uma razão molar metanol/óleo de 6:1 para conseguir um máximo 

de conversão em FAME. No entanto, a razão molar ótima pode variar consoante o tipo de ensaios 

realizados (Fernandes e Ferreira-Dias, 2000). 

Agitação 
A agitação é fundamental no decorrer da reação de alcoólise, uma vez que esta se dá num sistema 

bifásico - o óleo é praticamente imiscível no metanol. Portanto, a reação é limitada pela transferência 

de massa (Sengo et al., 2010). Uma vez misturadas as duas fases a reação inicia-se e, a partir dai, não 

é necessária uma grande intensidade na agitação. 

Temperatura e tempo 
O processo de alcoólise pode ocorrer a diferentes temperaturas, dependendo do tipo de óleo e do tipo 

de catalisador.

Para assegurar uma elevada qualidade do produto foram estabelecidos critérios para as diferentes 

propriedades do biodiesel – estes critérios estão especificados na EN 14214 e na ASTM D6751-07ª.

2.4.1 Processo “clássico” – catálise química 

Catalisador básico
A produção de biodiesel por transesterificação de óleo com metanol na presença de um catalisador 

básico é a opção mais adotada a nível industrial, devido à alta taxa de conversão dos triacilgliceróis 

em ésteres metílicos em períodos de tempo relativamente curtos. Este processo é o mais eficiente, 

rentável e menos corrosivo e a sua taxa de reação é elevada, a temperaturas da ordem dos 60 °C. 

Contudo, apresenta também algumas desvantagens, incluindo elevados consumos energéticos. 

Outros problemas deste processo estão relacionadas com as operações de downstream: recuperação 

do glicerol difícil e demorada; elevado consumo de água durante as etapas de lavagem e purificação 

do biodiesel; produção de volumes significativos de efluentes alcalinos que têm de ser tratados 
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(Bajaj et al., 2010) Para além disso, quando os óleos possuem uma acidez superior a 5% (caso dos 

óleos usados), há formação de sabões, e consequentemente uma redução no rendimento em ésteres 

metílicos (Fjerback et al., 2009). Esses sabões são também removidos durante a operação de lavagem.

Catalisador ácido
Apesar dos catalisadores básicos serem os mais eficientes e populares para a produção de biodiesel, 

não apresentam bons resultados quando a matéria-prima contém teores de água e acidez elevados. 

A conversão de matérias-primas low cost como os óleos de fritura usados em biodiesel é uma 

tarefa complicada se os óleos possuírem elevados teores de ácidos gordos livres (devido à hidrólise 

dos triacilgliceróis), que formarão sabões com os catalisadores alcalinos. Os sabões dificultam a 

separação do biodiesel da fase que contém o glicerol. Assim, uma alternativa é a transesterificação 

com catalisador ácido. Os catalisadores ácidos mais frequentemente usados a nível industrial são o 

ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, o ácido sulfónico e o ácido clorídrico. 

Os problemas associados a estes catalisadores são: o facto de a reação decorrer mais lentamente e 

a temperaturas e pressões mais elevadas, com maior gasto energético; o maior consumo de álcool; a 

corrosão do reator, que implica a utilização de materiais especiais anti corrosão mais dispendiosos; e 

ainda os problemas ambientais associados.

Geralmente, a reação de transesterificação com catalisador ácido decorre em dois passos. No primeiro 

passo, os óleos reagem com o álcool na presença do catalisador ácido. Este pré-tratamento diminui a 

acidez do óleo para a gama adequada à transesterificação alcalina, o que significa valores inferiores 

a 1%. Na fase seguinte, o óleo volta a reagir com o metanol desta vez na presença de um catalisador 

básico (Ravindra e Pogaku, 2013). 

2.4.2 Processo “não convencional” – catálise enzimática
Os processos enzimáticos são conhecidos por serem seguros e amigos do ambiente. A transesterificação 

com catalisador enzimático surge como uma alternativa mais ecológica à transesterificação química. 

As lipases (triacilglicerol acil-hidrolases) são uma classe de enzimas que catalisam a hidrólise de 

triacilgliceróis, na presença de água, para originar ácidos gordos-livres, diacilgliceróis, monoacilgliceróis 

e glicerol (Figura 6). 
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Esta reação é reversível, de modo que estas enzimas também catalisam a síntese de acilgliceróis a 

partir de glicerol e ácidos gordos livres. Em meios com baixa atividade da água, as lípases catalisam 

outras reações, nomeadamente a alcoólise ou transesterificação responsável pela produção dos 

ésteres metílicos (Figura 7).

Esta capacidade das lipases catalisarem reações tão diversas, torna-as o grupo mais importante 

de biocatalisadores para aplicações biotecnológicas, como por exemplo, na produção de lípidos 

estruturados, na síntese de compostos orgânicos, como suplemento de detergentes e também na 

produção de biodiesel. 

Vantagens e desvantagens da catálise enzimática na produção
de biodiesel
Entre as suas principais vantagens em relação aos catalisadores químicos na produção de biodiesel, 

incluem-se: menores consumos energéticos, devido às condições suaves de temperatura e 

▸ ESTERIFICAÇÃO (Ácido + Álcool)

   XCOOH + ROH XCOOR + H20

▸ ACIDÓLISE (Éster + Ácido)

   XCOOR + YCOOH XCOOH + YCOOR

▸ ACOÓLISE (Éster + Álcool)

   XCOOR + R1OH XCOOR1 + ROH

▸ INTERESTERIFICAÇÃO (Éster + Éster)

   XCOOR + YCOOR1 XCOOR1 + YCOOR

Figura 7: Reações catalisadas por lipases em meios com baixa atividade da água (aW)

Figura 6: Reação reversível de hidrólise de triacilgliceróis (óleo) catalisada por lipases.

TRIACILGLICEROL

± H2O

DIACILGLICEROL + ÁCIDO GORDO LIVRE

± H2O

MONOACILGLICEROL + ÁCIDO GORDO LIVRE

± H2O

GLICEROL + ÁCIDO GORDO LIVRE
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pressão de atuação das lipases; compatibilidade com variações na qualidade das matérias-primas 

(transesterificação de óleos com elevada acidez); menor número de operações unitárias, uma vez que 

as operações de lavagem e purificação do biodiesel deixam de ser necessárias; maior facilidade na 

separação de fases (ausência de emulsões); produção de um menor volume de efluentes (Fjerback et 

al., 2009; Bajaj et al., 2010). No entanto, o processo de catálise química continua a ser o mais popular 

para uso à escala industrial, devido ao custo elevado das lipases. Para aumentar a rentabilidade e 

eficiência do processo, a enzima pode ser reutilizada se estiver imobilizada num suporte adequado. O 

recurso a biocatalisadores de baixo custo é também uma boa opção. Em relação ao risco de inativação 

do biocatalisador pelo metanol, este pode ser minimizado, se se realizarem adições fracionadas do 

metanol ao longo da reação. 

Escolha da lipase
As lipases para produção de biodiesel a partir de triacilgliceróis (TAG) devem ser de fácil produção 

e reutilizáveis, e possuir elevada resistência à temperatura e aos álcoois. As lipases obtidas a partir 

de bactérias e fungos são as mais utilizadas na reação de transesterificação. Em geral, as melhores 

enzimas são capazes de atingir graus de conversão acima dos 90 %, para temperaturas de reação entre 

os 30 – 50 °C. Para além da escolha da lipase, a atividade da água do meio reacional, a temperatura, 

o facto de a enzima estar ou não imobilizada, o tipo de álcool e a razão molar álcool : óleo influenciam 

o rendimento máximo em biodiesel, o tempo da reação e o tempo de vida útil da enzima.

Lipases 1,3- específicas 
A especificidade das lipases tem uma grande importância na seleção do campo de utilização das 

mesmas. As lipases podem ser divididas em 3 grupos de acordo com a sua especificidade: lipases 

1,3-específicas, lipases específicas para determinados ácidos gordos e lipases não específicas.

Particularmente, as lipases 1,3-específicas, que libertam ácidos gordos das posições 1 e 3 da molécula 

de glicerol (lipases de Aspergillus niger, Rhizopus oryzae e Mucor miehei, entre outras) catalisam as 

reações de transesterificação eficientemente. 
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Os produtos finais da reação de transesterificação catalisada por lípases 1,3-específicas são ésteres 

metílicos de ácidos gordos e monoacilgliceróis em vez de glicerina (Figura 8).

TAG

R O

O

O

O

R

+ 2 CH  3OH

O

R

O

R O

O

O

O

R

+ 2 CH  3OH

O

R

O

MeOH MAG FAME

Lipase
1,3 - selectiva

Figura 8: Esquema da reação de transesterificação catalisada por uma lipase 1,3-seletiva.
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3.1 Metodologia

3.1.1 Otimização da extração de óleo de Jatropha por solvente à escala laboratorial

Com este estudo pretendeu-se otimizar a extração química do óleo de Jatropha com éter de petróleo, 

à escala laboratorial (tipo de moenda, grau de moenda e tempo de extração), para avaliação do teor 

de óleo das sementes.

3.1.2 Determinação da humidade das sementes:

1. Colocar os pesa-filtros em estufa a 100-105 °C, durante 1 hora,

2.  Ao fim deste tempo, retirá-los para um exsicador e aguardar aproximadamente 2 horas até 

completo arrefecimento,

3. Pesar o pesa-filtros, anotando a sua massa,

4. Retirar a tampa e com a ajuda da espátula pesar 2 g de amostra, para dentro dele,

5. Voltar a colocar a tampa e pesar o conjunto, anotando a sua massa,

6. Colocar os pesa-filtros, destapados, na estufa a 100-105 °C, durante a noite,

7. Retirá-los para um exsicador. Deixar arrefecer e pesar,

8. Voltar a coloca-los na estufa e ir fazendo pesagens sucessivas, até massa constante.

Quantificação:
• Massa da tara = Massa do pesa-filtro

• Massa húmida = (Massa do pesa-filtro + amostra húmida) (g) – Massa da tara (g)

• Massa seca = (Massa do pesa-filtro + amostra seca) (g) – Massa da tara (g)

• Humidade na amostra = Massa húmida – Massa seca

• % de Humidade base seca = (Humidade na amostra / Massa seca) x 100

O resultado final será a média da % de humidade dos dois ensaios da mesma amostra.

3.1.3 Seleção do grau de moenda das sementes

Foram realizados ensaios para selecionar o grau de moenda e o método mais adequado para realizar 

os ensaios de extração de óleo de Jatropha.

1º Ensaio – Moenda grosseira com almofariz

2º Ensaio – Moenda fina com moinho de café

3º Ensaio – Moenda com cutelo

3. Roteiro tecnológico do óleo 
 de Jatropha curcas L.
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3.1.4 Determinação de extrativos em éter-de-petróleo, pelo método de Soxtec em sementes, 
com diferentes tipos de moenda (almofariz, moinho de café e cutelo)

Da bibliografia consultada, selecionou-se o éter de petróleo para solvente de extração e o método de 

Soxtec (Figura 9-A).

Preparação:
1.  Colocar placas de petri numeradas, dentro de uma caixa de alumínio e levá-las  

 à estufa a 100 °C, durante 1h,

2.  Preparar os cartuchos de extração, fazendo-lhes 2 furos laterais, que dividam 

 cada cartucho em 2 metades a + 1 cm do topo,

3.  Cortar rodelas de papel de filtro à medida dos cartuchos, 

 4. Pesar +/- 4,5 g de sementes moídas no almofariz, no moinho de café, 

 ou com o auxílio de um cutelo, 

5.  Colocar a amostra dentro de um cartucho de extração – identificado com lápis de carvão

 – cobrindo-a com uma rodela de papel de filtro,

6.  Retirar as placas de petri da estufa, para um exsicador e deixá-las arrefecer + 2h,

7.  Pesar as placas na balança.

Extração:
1.  Ligar a bomba de refrigeração,

2.  Suspender o cartucho com a amostra no suporte, introduzindo as pontas de arame nos fundos  

 laterais do cartucho,

3.  Subir o tubo de vidro até o cartucho tocar o tubo de refrigeração e segurá-lo com a mola nessa  

 posição, tendo o cuidado de o deixar centrado e na vertical,

4.  Depois de todas as amostras colocadas, medir 130 mL de solvente, com a ajuda  

 de uma proveta e vertê-lo no balão de boca larga,

5.  Colocar o balão no esmerilado do tubo de refrigeração e baixar o conjunto até à manta 

 de aquecimento,

6.  Proceder de igual modo com os restantes balões, 

7.  Ligar todas as mantas,

8.  Esperar que o solvente entre em ebulição, baixar então, o conjunto cartucho/tubo de vidro 

 até à amostra estar imersa no solvente, sem tocar o fundo ou os lados do balão,

9.  Deixar em imersão 30 minutos, 

10. Subir o conjunto cartucho/tubo de vidro acima do solvente, 

11.  Desligar as mantas e deixar arrefecer, mantendo a refrigeração ligada,

12. Retirar os cartuchos de extração dos suportes, colocando-os numa caixa de alumínio

 dentro da hotte,

13. Desligar a refrigeração.

Nota: Os ensaios de extração com diferentes graus de moenda decorreram durante 12h, no caso da moenda com almofariz, e durante 6 
horas, no caso da moenda com cutelo e com moinho de café. 
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Figura 7: A- Montagem para extração de óleo de JCL com éter-de-petróleo. B -Montagem para a concentração do extrato e recuperação 
do solvente.

Concentração do extrato e recuperação do solvente:
1. Transferir o extrato dos balões para balões de 250 mL com esmerilado 29/32, lavando-os com  

 um esguicho de solvente por 3 vezes consecutivas,

2. Ligar a refrigeração,

3. Unir ao balão um tubo de Soxhlet e colocar o conjunto na manta de aquecimento (Figura 9-B),

4. Ligar o aquecimento e recuperar o solvente,

5. Desligar a manta e deixar arrefecer, mantendo  a refrigeração ligada,

6.  Depois do arrefecimento, desligar a refrigeração e verter o solvente do tubo de Soxhlet 

 para um frasco de recuperado,

7.  Levar os balões, as placas de petri e 1 esguicho de solvente para a hotte,

8.  Ligar a hotte,

9.  Colocar uma placa dentro de tabuleiro e verter-lhe o conteúdo do balão, 

10. Lavar o balão com um esguicho de solvente e juntar ao extrato na placa,

11.  Repetir esta lavagem mais 2 vezes,

12.  Baixar a porta da hotte e deixar as placas a evaporar o solvente, durante a noite,

13.  No dia seguinte, retirar as placas da hotte, colocando-as numa caixa de alumínio e levar

 à estufa a 60 °C, durante a noite,

14. No outro dia, retirar as placas da estufa para um exsicador e deixar arrefecer durante 2h,

15. Pesar as placas.
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Quantificação:
• Massa seca = [Massa da amostra húmida/ (1+% humidade)] (g)

• Massa do resíduo = Massa da placa com resíduo – Massa da placa (g)

• % de extrato = [(Massa do resíduo /Massa seca)*100]

O resultado será a média da % de extrato dos ensaios feitos em triplicado da mesma amostra

3.1.5 Otimização da extração mecânica do óleo de Jatropha, à escala laboratorial

A Metodologia das superfícies de resposta (Response Surface Methodology, RSM) é uma combinação 

de métodos matemáticos e estatísticos que são usados para determinar os efeitos de diferentes 

variáveis e modelar e otimizar os processos nos quais a resposta é afetada pelas diferentes variáveis, 

por si só ou combinadas (Myers e Montgomery, 2002). Pretende-se assim encontrar combinações de 

um conjunto experimental de fatores que levarão a uma resposta ótima. Com a utilização da RSM no 

delineamento experimental, os resultados estatisticamente aceitáveis podem ser obtidos através da 

redução do número de experiências e, deste modo, proporcionar economias de materiais e de tempo 

(Myers e Montgomery, 2002; Montgomery, 1991), Na RSM podemos usar vários tipos de matrizes de 

delineamento experimental: Fatorial completa, Fatorial fracionada, Matriz central compósita (Central 

Composite Design, CCD) e Matriz central compósita rotativa (Central Composite Rotatable Design, 

CCRD. Os ensaios de delineamento experimental foram realizados de acordo com a matriz central 

compósita rotativa, para compreender as interações e efeitos da temperatura e do tempo de exposição 

das sementes ao calor seco no rendimento em óleo da extração mecânica.
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Quadro 1. Matriz Central Compósita Rotativa descodificada

As sementes foram previamente trituradas com um cutelo e submetidas a 11 tratamentos de cozedura, 

nas condições de temperatura e tempo descritas no quadro 1. 

Em paralelo, realizaram-se ensaios de extração de óleo de sementes (i) sem qualquer tratamento 

térmico e (ii) após condicionamento com vapor (P=1,433 bar, T=110 °C; P=1,985 bar, T=120 °C; P atm, 

T= 100 °C) durante meia hora.

Após a operação de condicionamento ter terminado, recolheram-se amostras de sementes em 

triplicado para a determinação da humidade e procedeu-se à extração mecânica de óleo de Jatropha 

curcas L. à escala laboratorial.

O equipamento selecionado para a extração do óleo de sementes de Jatropha curcas L. à escala 

laboratorial foi uma prensa contínua de parafuso (extrusora), destinada a uso doméstico e ideal para 

extrair óleos alimentares, como sejam os de sementes de linhaça, girassol, mostarda, gergelim, etc 

Matriz Central Compósita Rotativa descodificada

Ensaios Temperatura (º C) Tempo (minutos) Tipos de pontos

1 60 20

Pontos fatoriais

2 60 80

3 100 20

4 100 80

5 51,7 50,0

Pontos estrela

6 108,3 50,0

7 80,0 7,6

8 80,0 92,4

9 (C) 80 50

Ponto central10 (C) 80 50

11 (C) 80 50
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(Figura 8). Esta prensa pode ser usada para extrair óleo de sementes com teores de humidade entre 

6,5 - 9% (indicações do fabricante).

O equipamento é constituído por um corpo central, com comandos de acionamento externos numa 

caixa isolada. O parafuso sem-fim, acoplado ao corpo central, tem à sua volta um anel de aquecimento 

que atinge temperaturas da ordem dos 100º C e cuja função é promover a extração do óleo.

Esta prensa possui 6 nozzles de diferentes calibres: 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 mm. Quanto menor o calibre do 

nozzle escolhido maior o tempo de residência da semente na prensa e, consequentemente, maior o seu 

grau de extração. 

A entrada das sementes moídas é feita por cima através de um funil de admissão. O óleo vai ser 

expelido através de orifícios situados a meio da estrutura, por ação da gravidade. O bagaço vai sair 

numa extremidade, depois do anel de aquecimento e do nozzle. 

Modo operatório da prensa:
1. Ligar o colar de aquecimento e aguardar 3 minutos até este aquecer, antes de se iniciar a operação 

de extração. Desta forma assegura-se o bom funcionamento da prensa e uma eficaz extração de 

óleo.

2. Colocar as sementes trituradas no funil de admissão. Não se deve sobrecarregar o funil para 

não entupir o mecanismo. As sementes vão sendo sugadas para o parafuso sem-fim, e poucos 

segundos depois começam a sair as primeiras gotas de óleo e o bagaço em forma de pellets.

3. Ao terminar de moer todas as sementes, desligar o colar de aquecimento. Esperar que o 

equipamento arrefeça e desatarraxar a rosca de saída. 

Saída de óleo

Figura 8: A - Fotografia geral da prensa contínua de parafuso modelo “type 20” utilizada para a extração de óleo de Jatropha curcas L. à 
escala laboratorial, com a indicação da entrada de sementes, saída do óleo e do bagaço. B – Fotografia das peças constituintes da prensa: 
nozzle, colar de aquecimento e parafuso sem-fim.

Entrada 
de sementes

Colar de 
aquecimento

Nozzle

Parafuso sem-fim

Saída 
de óleo

Saída de 
bagaço
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4. Retirar o nozzle, ligando a máquina por breves momentos, até o próprio mecanismo o expelir em 

conjunto com o restante bagaço.

Nota: Para limpar o equipamento utilizar água morna e para retirar incrustações imergir as peças numa 

solução aquosa de hidróxido de sódio a 2% (m/v). Secar as peças na estufa.

Foram utilizadas cerca de 400 g de sementes em cada ensaio com diferentes condições de 

condicionamento de sementes. Com estes ensaios, pretendeu-se avaliar o efeito da temperatura 

e do tempo de exposição à mesma, na quantidade de óleo extraído das sementes. O teor de óleo 

das sementes de Jatropha foi previamente determinado por extração por solvente (éter de petróleo) 

pelo método de Soxtec. O rendimento da extração mecânica será a razão (em percentagem) entre a 

quantidade de óleo extraído por prensagem e a quantidade de óleo extraída por solvente.

3.1.6 Caracterização dos acessos em termos de rendimento em óleo 

As sementes de Jatropha foram recolhidas de plantas obtidas a partir de sementes provenientes de 

12 acessos diferentes, semeadas em Moçambique, na região do Búzi. Os acessos 1 a 9 têm diferentes 

origens e estão incluídos num programa internacional de criação e desenvolvimento de cultivares, 

levado a cabo pela Quinvita N.V. (Ghent, Belgium); o acesso 10 é originário do Brasil e está presente 

na maior parte da área de plantação; os acessos 11 e 12 foram obtidos no Gana e em Moçambique, 

respetivamente.

O óleo das sementes foi extraído pelo método de Soxtec com éter de petróleo, nas condições 

previamente otimizadas. Registou-se a massa do óleo obtido e armazenou-se em frascos de vidro 

escuro, a -18 º C, para análises posteriores. Para cada acesso, o teor em óleo de 4 amostras (1 de cada 

bloco) foi determinada em triplicado.

3.1.7 Parâmetros de qualidade do óleo

A qualidade dos óleos de Jatropha foi avaliada em termos da sua acidez e teor em produtos de 

oxidação. 

O teor em ácidos gordos livres (AGL) das amostras foi determinado seguindo o procedimento indicado 

pela Norma Portuguesa de determinação da acidez em óleos e gorduras comestíveis – (NP-903).

Pesou-se cerca de 1 g de toma de amostra de óleo. Essa toma foi dissolvida em 50 mL de uma mistura 

de solventes (éter etílico e etanol a 95%, mistura 1:1 (V/V)). O etanol foi previamente neutralizado.
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De seguida, procedeu-se à titulação dos ácidos gordos livres presentes na amostra, com uma solução 

aquosa de NaOH 0,1 N, em presença do indicador fenolftaleína até ao ponto de equivalência (Figura 11). 

A acidez (A) foi expressa em termos de percentagem de ácido oleico e é igual a:

A  =  V  *  c  *     M     *  100  =      V*  c *  M

 1000 m 10 *  m

Onde,

V: é o volume consumido, expresso em mililitro de solução titulada de NaOH,

c: é a concentração exata, em mole por litro, da solução titulada de NaOH utilizada,

M: é a massa molar, em grama por mole, do ácido adotado para a expressão 

dos resultados (igual a 282 para o ácido oleico),

m: é a massa, em grama da toma do ensaio.   

Uma vez que se utilizou uma solução 0,1 N de NaOH para neutralizar ácido oleico, a fórmula vem:

A  =  2,82   *     V 

m

Os produtos de oxidação foram determinados por espetrofotometria no UV (Ultra Violeta), segundo 

a Norma Portuguesa – NP 970. A análise por espetrofotometria no UV pode fornecer indicações 

sobre a qualidade de uma matéria gorda, o seu estado de conservação e as modificações devidas ao 

processamento tecnológico.

A presença de produtos de oxidação primária (hidroperóxidos conjugados) e produtos de oxidação 

secundária (ácidos gordos livres, aldeídos e cetonas) é avaliada por espetrofotometria no UV a λ= 232 

nm e  λ= 270 nm, respetivamente. As absorvâncias nos comprimentos de onda previstos no método 

são devidas respetivamente à presença de sistemas diénicos e triénicos conjugados.

Amostra com
concentração 
desconhecida 
de ácidos  
gordos livres

Ponto  
de equivalência

Figura 11: Ponto de viragem da titulação dos ácidos gordos livres presentes na amostra com uma solução de NaOH 0,1 N, identificável pelo 
aparecimento de um tom rosa pálido.
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Pesa-se num balão aferido de 25 mL, cerca de 0,25 g de óleo, completando o volume com o solvente,  

iso-octano para espetrofotometria, e homogeneíza-se. Enchem-se as cuvettes de quartzo com a 

solução obtida e medem-se as absorvâncias, usando como referência o solvente utilizado, nos seguintes 

comprimentos de onda: 232, 268, 270 e 272 nm . Os valores medidos devem estar preferencialmente no 

intervalo entre 0,1 a 0,8. Caso contrário, torna-se necessário repetir as medições recorrendo a soluções 

mais concentradas ou mais diluídas. Seleciona-se para valor de absorvância a 270nm, o maior dos 

valores de absorvância, medidos nos comprimentos de onda 268, 270 e 272nm, relativo aos produtos 

secundários de oxidação.

3.1.8 Caracterização química do óleo 

3.1.8.1 Composição em ácidos gordos

A composição em ácidos gordos foi determinada por cromatografia gasosa capilar, após derivatização 

do óleo em ésteres metílicos de ácidos gordos.

3.1.8.2 Composição em tocoferóis 

Os tocoferóis foram determinados por HPLC (High Performance Liquid Chromatography, 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência), segundo a ISO 9936:2006 Animal and Vegetable Fats and 

Oils – Determination of tocoferol and tocotrienol contents by high performance liquid chromatography.

Preparação das soluções mãe α, β, ɣ e σ.

1.  Pesar 0,05 g de padrão de α, β, ɣ, e σ tocoferol num balão volumétrico de 50 mL e completar o 

volume com hexano.

2.  Se o padrão for uma solução (50 mg / mL) então medir 0,1 mL de padrão para um balão de 50 mL 

e completar o volume com n-hexano. Guardar as soluções no escuro entre 0 - 5 ºC.

Preparação das soluções de trabalho

Solução de trabalho de λ-tocoferol 

Pipetar 10 mL da solução stock para um balão volumétrico de 50 mL e completar com n-hexano, 

obtendo uma solução de 20 μg/mL. Guardar a solução no escuro entre 0 – 5º C.

Soluções de trabalho de β, ɣ e σ tocoferol

Pipetar 2,5 mL da solução stock para um balão volumétrico de 50 mL e completar com n-hexano, 

obtendo uma solução de 5 λg/mL. Guardar a solução no escuro entre 0 - 5 °C.
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Verificação da concentração das soluções de trabalho

1.  Pipetar 10 mL da solução padrão filha α-tocoferol para um balão periforme e remover todo 

o hexano num evaporador rotatório a uma T ≤ 30 °C.

2.  Repor a P atm com N e remover o frasco do evaporador assim que todo o solvente tenha sido 

removido. Pipetar para o balão 10 mL de metanol HPLC e agitar para dissolver o tocoferol.

3. Envolver o balão em folha de alumínio.

4.  Medir a absorvância a 292 nm e calcular a concentração (em µg/mL α-tocoferol) dividindo a 

absorvância por 0,0076.

5.  Repetir o procedimento para as outras soluções filhas nos seguintes comprimentos de onda e 

usar os correspondentes fatores de divisão para cálculo da concentração.

• 296 nm β tocoferol = 0,0089

• 298 nm ɣ tocoferol = 0,0091

• 298 nm σ tocoferol = 0,0087

Otimização dos parâmetros de trabalho

1.  Bombear a fase móvel propano-2-ol/n-hexano através da coluna a um fluxo de 1 min/mL durante 

pelo menos 30 minutos.

2.  Injetar 30 µl das soluções filhas dos padrões de tocoferóis na coluna e se necessário ajustar o teor 

de propano-2-ol na fase móvel bem como o fluxo de modo a obter as seguintes condições:

a.  Tempo de retenção do α-tocoferol não inferior a 5 minutos,

b. Factor de resolução R para a separação do β e ɣ-tocoferol não inferior a 1,0.

3.  Selecionar as definições ótimas de sensibilidade para o detetor e integrador e a velocidade e a 

velocidade do gráfico.

4. Injetar cerca de 20 µl de solução de trabalho. 

5. Repetir a injeção e verificar que a repetibilidade dos cromatogramas é obtida.

Preparação da solução teste

1. Pesar 0,8 g de amostra num balão de 10 mL e completar com n-hexano.
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Determinação dos tocoferóis da solução de amostra por HPLC

1. Injetar 30 µL da solução filha dos padrões. Registar as áreas dos picos dos tocoferóis.

2.  Injetar 30 µL da solução da amostra na coluna e identificar os tocoferóis presentes por referência 

aos cromatogramas obtidos pelos padrões.

3. Efetuar as injeções em duplicado.

3.1.8.3 Composição em esteróis 

A matéria gorda, adicionada de α-colestanol como padrão interno, é saponificada com hidróxido de 

potássio em solução etanólica; em seguida, o insaponificável é extraído com éter etílico. A fração 

esterólica é separada do extrato insaponificável por cromatografia em camada fina de gel de sílica 

básica; os esteróis recuperados no gel de sílica são transformados em trimetilsililéteres e analisados 

por cromatografia em fase gasosa em coluna capilar.

Preparação do insaponificável

1.  Introduzem-se no balão de 250 ml, por meio de seringa de 500 µL, um volume de solução de 

alfa-colestanol a 0,2% (m/V) em clorofórmio, que contenha uma quantidade de alfa-colestanol 

correspondente a cerca de 10% do teor de esteróis da alíquota da amostra a colher para a 

determinação. 

2.  Evapora-se numa corrente de azoto até à secura e, em seguida, pesam-se exatamente 5 g de 

amostra seca e filtrada para o mesmo balão.

3.  No caso de óleos que contém quantidades consideráveis de colesterol, pode observar-se um pico 

com um tempo de retenção idêntico ao do colestanol. Nesse caso, é necessário analisar a fração 

esterólica com e sem padrão interno, ou utilizar, em vez de colestanol, betulinol.

4.  Juntam-se 50 µL de solução etanólica de hidróxido de potássio 2 N. Monta-se o refrigerador de 

refluxo e aquece-se em banho-maria até uma ligeira ebulição, mantendo uma agitação enérgica 

até que se produza a saponificação (a solução fica límpida). Continua-se a aquecer durante 20 

minutos, juntam-se 50 ml de água destilada que se faz descer do alto do refrigerador, desliga-se 

o refrigerador e arrefece-se o balão a cerca de 30 °C.

5.  Transfere-se o conteúdo do balão quantitativamente para a ampola de decantação de 500 ml, 

utilizando diversas vezes água destilada, num total de aproximadamente 50 ml. Juntam-se cerca 

de 80 ml de éter etílico, agita-se energicamente durante cerca de 30 segundos e deixa-se que a 

separação se produza.

6.  Separa-se a fase aquosa inferior recolhendo-a numa outra ampola de decantação. Procede-se 
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ainda a duas extrações na fase aquosa, de acordo com as mesmas modalidades, utilizando de 

cada vez 60-70 ml de éter etílico.

7.  Reúnem-se os extratos etéreos numa ampola de decantação e lava-se com água destilada (50 

ml de cada vez), até obter uma reação neutra da água de lavagem. Elimina-se a água de lavagem, 

seca-se filtrando com sulfato de sódio anidro num balão de 250 ml previamente pesado, lavando 

o funil e o filtro com pequenas quantidades de éter etílico.

8.  Destila-se o éter até obter poucos mililitros, e seca-se em seguida sob ligeiro vazio ou numa 

corrente de azoto; completa-se a secagem na estufa a 100º C, durante cerca de um quarto de 

hora e pesa-se após arrefecimento num exsicador.

Separação da fração esterólica

1.  Preparação das placas básicas: imergem-se completamente as placas com gel de sílica na solução 

etanólica 0,2 N de hidróxido de potássio durante 10 segundos; em seguida, deixam-se fechadas 

durante duas horas sob um exaustor e, por último, colocam-se na estufa a 100 °C durante uma 

hora.

2.  Retiram-se da estufa e conservam-se num exsicador com cloreto de cálcio até ao momento da 

utilização (as placas assim tratadas devem ser utilizadas no prazo de 15 dias).

3.  Introduz-se na câmara de revelação das placas uma mistura de benzeno e acetona a 95/5 (V/V) 

até uma altura de aproximadamente 1 cm. Pode utilizar-se, em alternativa, uma mistura de 

hexano e éter etílico a 55/35% (V/V). Fecha-se a câmara com uma tampa adequada e deixa-se 

em repouso durante, pelo menos meia hora, de modo a que se estabeleça o equilíbrio líquido/

vapor. É possível fixar nas superfícies internas da câmara folhas de papel de filtro que mergulham 

no eluente: esta precaução permite reduzir em cerca de um terço o tempo de revelação e obter 

uma eluição dos componentes mais uniforme e regular.

4.  Prepara-se uma solução a cerca de 5% (m/V) de insaponificável em clorofórmio e, com a 

microseringa de 100 µl, apõem-se na placa cromatográfica, a aproximadamente 2 cm do 

bordo, 0,3 ml da solução supracitada numa linha contínua, o mais fina e uniforme possível. No 

alinhamento da linha de partida deita-se, numa das extremidades da placa, 2-3 µl da solução de 

referência de esteróis, a fim de identificar a mancha de esteróis quando da última revelação.

5.  Coloca-se a placa na câmara de revelação. A temperatura ambiente deve ser mantida entre 15 

e 20 °C. Fecha-se imediatamente a câmara com a tampa e deixa-se eluir até que a frente de 

solvente chegue a cerca de 1 cm do bordo superior da placa. Em seguida, retira-se a placa da 

câmara de revelação e faz-se evaporar o solvente numa corrente de ar quente, ou deixando a 

placa sob um exaustor durante alguns momentos.
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6.  Nebuliza-se a placa, ligeira e uniformemente, com a solução de 2,7-diclorofluoresceína. Quando 

a placa é observada ao ultravioleta, a mancha de esteróis é identificada por alinhamento com a 

mancha obtida com a solução de referência; delimita-se a mancha com um lápis preto ao longo 

da margem da fluoresceína.

7.  Raspa-se com uma espátula metálica o gel de sílica na zona delimitada. O material retirado, 

finamente triturado, é introduzido no cadinho de fundo filtrante; juntam-se 10 ml de clorofórmio 

quente, mistura-se cuidadosamente com a espátula metálica e filtra-se no vazio; em seguida 

recolhe-se o filtrado no frasco de kitasato ligado ao cadinho de fundo filtrante.

8.  Lava-se o resíduo no cadinho três vezes com éter etílico (cerca de 10 ml de cada vez) 

e recolhe-se o filtrado no frasco de kitasato adaptado ao cadinho de fundo filtrante. 

Evapora-se o filtrado até se obter um volume de cerca de 4 a 5 ml; transvasa-se a solução residual 

para um tubo de centrifugação de 10 ml, previamente pesado, e seca-se aquecendo ligeiramente 

numa leve corrente de azoto. Deitam-se algumas gotas de acetona, leva-se novamente à secura, 

coloca-se durante cerca de 10 min na estufa a 105 °C, deixa-se arrefecer no exsicador e pesa-se. 

O resíduo contido no tubo é constituído pela fração esterólica.

Preparação dos trimetilsililéteres

1.  No tubo de centrifugação que contém a fração esterólica, junta-se o reagente de sililação, 

constituído por uma mistura de piridina, hexametildissilazano e trimetilclorossilano 9 + 3 + 

1 (V/V/V), numa proporção de 50 µl por miligrama de esteróis, evitando qualquer adsorção de 

humidade.

2.  Tapa-se o tubo de centrifugação agita-se cuidadosamente (sem virar) até à solubilização completa 

dos esteróis. Deixa-se repousar durante pelo menos 15 minutos, à temperatura ambiente e, em 

seguida, centrifuga-se durante alguns minutos: a solução límpida está pronta para análise por 

cromatografia em fase gasosa.

3.1.9 Ensaios de conservação do óleo e das sementes do acesso 10 e das sementes do acesso 8.

A distância entre a unidade de produção de biodiesel e a área de plantação de Jatropha pode trazer 

problemas relacionados com o armazenamento das sementes até à extração do óleo e/ou com o 

armazenamento do óleo até à sua conversão em biodiesel.

De modo a estudar o efeito das condições de armazenamento das sementes e/ou do óleo delas obtido 

na sua qualidade, inicialmente decorreram estudos de conservação das sementes do acesso 10 a 

diferentes temperaturas (28 °C e 35 °C) e humidades, em estufa de ar forçado, durante 6 meses (Figura 

12).
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As amostras de semente foram colocadas em frascos hermeticamente fechados onde os diferentes 

teores de humidade (HR) são conseguidos através da presença de soluções salinas saturadas de 

atividade da água (aw) conhecida: Solução saturada de cloreto de sódio, aw = 0,75 (HR=75%), Ω 

Solução saturada de nitrato de potássio, aw= 0,92 (HR=92%).

De 15 em 15 dias e ao longo de 6 meses, foram recolhidas amostras de sementes, o seu óleo foi 

extraído e analisado em termos dos parâmetros de qualidade (acidez e produtos de oxidação). 

Posteriormente, realizou-se um novo ensaio de conservação, desta vez com sementes de Jatropha 

do acesso 8, numa estufa a 35 °C durante 45 dias. As amostras de semente do acesso 8 foram 

colocadas, à semelhança dos ensaios de conservação anteriores, em frascos hermeticamente 

fechados, com H.R. de 75 e 92 %. De 8 em 8 dias foram recolhidas amostras de sementes da estufa: 

o óleo dessas sementes foi extraído e determinou-se a acidez dos óleos e o seu teor em produtos de 

oxidação - hidroperóxidos e produtos de oxidação final - por espetrofotometria, tal como tinha sido 

feito anteriormente. Determinou-se também a composição em ácidos gordos dos óleos e o seu teor 

médio em gama-tocoferol.

3.1.10 Traçado de isotérmicas de sorção

Uma isotérmica de sorção para uma determinada semente representa a relação entre o teor 

de humidade de equilíbrio da semente e a humidade relativa (H.R.) do ar, a uma determinada 

temperatura. Estas isotérmicas permitem inferir qual o valor de humidade de uma semente a partir de 

um determinado valor de HR., i.e. o nível de humidade das sementes sob as condições prevalecentes.

As amostras de semente do fenótipo 10 foram colocadas em frascos hermeticamente fechados 

onde os diferentes teores de humidade (HR) são conseguidos através da presença de soluções 

salinas saturadas de atividade da água (aw) conhecida, para posteriormente se proceder ao traçado 

de isotérmicas.

A B

Figura 12: A - Dois saquinhos de rede com 65 g sementes de Jatropha curcas L. cada, antes de serem colocados no frasco de vidro 
hermético; B - Frasco de vidro hermeticamente fechado, com solução saturada de cloreto de sódio e sementes de Jatropha curcas L, antes 
de ir à estufa de ar forçado. 
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- Solução saturada de nitrato de potássio, aw = 0,92 (HR=92%).

- Solução saturada de sulfato de amónio, aw = 0,80 (HR=80 %).

- Solução saturada de cloreto de sódio, aw = 0,75 (HR=75%),

- Solução saturada de brometo de sódio, aw = 0,56 (HR=56%).

- Solução saturada de carbonato de potássio, aw = 0,43 (HR=43%).

- Solução saturada de cloreto de magnésio, aw = 0,32 (HR=32%).

- Solução saturada de acetato de potássio, aw = 0,21 (HR=21 %).

Para traçar as isotérmicas de sorção para as sementes de Jatropha a 28 e a 35 °C, utilizaram-se 

sementes com um teor de humidade inicial de 8,5 % (b.s.), que foram colocadas em contacto com a 

fase de vapor de soluções concentradas de sais, com diferentes H.R.

3.2 Resultados e Discussão 

3.2.1. Otimização da extração de óleo de Jatropha por solvente à escala laboratorial

Com este estudo pretendeu-se otimizar a extração química do óleo de Jatropha com éter de petróleo 

à escala laboratorial (tipo de moenda, grau de moenda e tempo de extração), para avaliação do teor 

de óleo das sementes. 

O ensaio de extração de óleo de Jatropha com éter de petróleo durante 4h, a partir de sementes 

moída com cutelo (diâmetro partículas ≤ 2 mm) e com adição de areia no cartucho de extração foi o 

que obteve melhores resultados: 44,72% de teor de óleo em base seca (Figura 13 e Quadro 2). 
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Assim, este foi o método selecionado para extrair o óleo das 48 amostras de sementes do campo 

experimental da GALP no Búzi em Moçambique.

Figura 13: Valor médio de óleo extraído (%, base seca) ao longo do tempo para os diferentes tipos de moenda (com almofariz, com cutelo 
e com moinho de café).

1 2 3 4 5 6

Ó
le

o
 (%

, b
as

e 
se

ca
)

50

40

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Tempo (h) Tempo seleccionado = 4h

Valor médio moenda com almofariz

Valor médio moenda com cutelo

Valor médio moenda com moinho de café



36

Quadro 2: Rendimentos da extração nos diferentes ensaios de otimização das condições de 
extração: teor de óleo (%) em base seca.

3.2.2 Otimização da extração mecânica do óleo de Jatropha à escala laboratorial

O desempenho da prensa de parafuso sem fim com uma determinada semente vai depender da 

preparação da matéria-prima. A operação de cozedura em sementes ricas em óleo, antes da 

prensagem, geralmente aumenta o rendimento da extração e pode também melhorar a qualidade do 

óleo e do bagaço, prevenindo reações enzimáticas indesejáveis, como aquelas catalisadas por lipases. 

Avaliou-se a necessidade de cozedura das sementes antes da extração do óleo de Jatropha em prensa 

contínua à escala laboratorial e otimizaram-se as condições de cozedura (tempo e temperatura) 

através da Metodologia das Superfícies de Resposta.

Ensaio Teor de óleo (%) 
em base seca*

Moenda com almofariz 36,94

Moenda em moinho de café 37,92

Moenda com cutelo 44,72

* Valor médio, ao fim de 4 horas de extração.

Figura 14: Superfície de resposta para o teor de óleo residual no bagaço, em função da temperatura e do tempo de condicionamento.
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Os mínimos de teor de óleo no bagaço foram obtidos para temperaturas elevadas e tempos curtos ou 

temperaturas mais baixas e tempos de condicionamento mais longos: 60ºC/80 min, 80ºC/50 min e 

100ºC/20 min (Figura 14).

3.2.3 Caracterização dos acessos em termos de rendimento em óleo

As sementes de Jatropha foram recolhidas de plantas obtidas a partir de sementes provenientes de 12 

acessos diferentes (1-12), semeadas em Moçambique, na região do Búzi. Os acessos 1 a 9 têm diferentes 

origens e estão incluídos num programa internacional de criação e desenvolvimento de cultivares, 

levado a cabo pela Quinvita N.V. (Ghent, Belgium); o acesso 10 é originário do Brasil e está presente 

na maior parte da área de plantação; os acessos 11 e 12 foram obtidos no Gana e em Moçambique, 

respetivamente.

O óleo das sementes foi extraído pelo método de Soxtec com éter de petróleo, nas condições 

previamente otimizadas. Registou-se a massa do óleo obtido e armazenou-se em frascos de vidro 

escuro, a -18 º C, para análises posteriores. Para cada acesso, o teor em óleo de 4 amostras (1 de cada 

bloco) foi determinada em triplicado.

Foram observadas diferenças significativas no teor de óleo das sementes provenientes de diferentes 

acessos (Quadro 3). O teor máximo em óleo observado foi de 45 % b.s. nas sementes do acesso 1; o 

teor mínimo em óleo foi observado nas sementes do acesso 9 (37 % b.s.) e o teor médio foi de 41 % b.s. 

Estes resultados demonstraram que o teor de óleo das sementes depende do acesso.



38

Quadro 3: Teor médio de óleo (%, base seca) e desvio padrão de sementes de Jatropha curcas L 
provenientes de 12 acessos diferentes. Os índices sobrescritos indicam diferenças baseadas no 
teste Fisher LSD. O mesmo índice indica que não existem diferenças entre amostras.

Acesso Teor de óleo (%)

1 45.04 ± 0.95d

2 40.44 ± 2.78abc

3 39.05 ± 2.91ab

4 41.18 ± 2.15bcd

5 42.38 ± 2.86bcd

6 39.10 ± 2.44ab

7 40.99 ± 4.55abc

8 43.11 ± 2.50cd

9 37.17 ± 2.28a

10 39.03 ± 3.50ab

11 40.21 ± 1.17abc

12 42.02 ± 2.41bcd

Média 40.81 ± 2.14
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3.2.4 Parâmetros de qualidade do óleo

A qualidade dos óleos de Jatropha foi avaliada em termos da sua acidez e teor em produtos de 

oxidação. A acidez dos óleos, causada pela presença de ácidos gordos livres, é resultado da hidrólise 

dos triacilgliceróis.

O óleo de Jatropha extraído de sementes provenientes dos 12 acessos diferentes tem um teor médio 

de ácidos gordos livres de 0,92 % (Quadro 4). O teor máximo de ácidos gordos livres determinado no 

óleo foi de 1,10 % (acesso 6) e o teor mínimo foi de 0,6 % (acesso 8).

Quadro 4: Valores médios e desvios padrões da absorvância UV relacionada com a presença 
de produtos primários de oxidação (k232) e produtos secundários de oxidação (k270) e valores 
médios de acidez (% AGL) dos diferentes acessos. Os índices sobrescritos indicam diferenças 
baseadas no teste Fisher LSD. O mesmo índice indica que não existem diferenças entre amostras.

Acesso Acidez (%) k232 k270

1 0.84 ± 0.29ab 2.00 ± 0.59a 0.24 ± 0.06ab

2 0.94 ± 0.10ab 2.04 ± 0.47a 0.20 ± 0.02a

3 1.06 ± 0.11b 2.11 ± 0.73a 0.19 ± 0.05a

4 0.95 ± 016ab 1.81 ± 0.31a 0.25 ± 0.03ab

5 0.82 ± 0.25ab 1.73 ± 0.31a 0.22 ± 0.05ab

6 1.10 ± 0.22b 2.08 ± 0.71a 0.22 ± 0.05ab

7 0.94 ± 0.55ab 1.83 ± 0.16a 0.20 ± 0.05a

8 0.60 ± 0.21a 2.22 ± 0.40a 0.18 ± 0.03a

9 0.93 ± 0.41ab 2.16 ± 0.85a 0.21 ± 0.03ab

10 0.76 ± 0.1ab 2.09 ± 0.35a 0.27 ± 0.05b

11 1.07 ± 0.29b 1.83 ± 0.53a 0.23 ± 0.03ab

12 1.00 ± 0.20ab 1.97 ± 0.33a 0.24 ± 0.05ab

Média 0.92 ± 0.14 1.99 ± 0.16 0.22 ± 0.03
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O valor mínimo de absorvância no UV a 232 nm (k232), relacionado com a presença de produtos de 

oxidação primária (hidroperóxidos conjugados) no óleo de Jatropha foi de 1,73 (acesso 5), o valor 

máximo foi de 2,22 (acesso 8) e o valor médio foi de 1,99. Não foram encontradas diferenças significativas 

nas absorvâncias a 232 nm para os óleos dos 12 acessos, mostrando que todos eles apresentavam o 

mesmo nível de hidroperóxidos conjugados.

O valor mínimo de absorvância no UV a 270 nm (k270), relacionado com a presença de produtos de 

oxidação secundária no óleo de Jatropha foi de 0,18 (acesso 8), o valor máximo foi de 0,27 (acesso 10) 

e o valor médio foi 0,22.

Os óleos extraídos de todas as amostras de sementes de Jatropha demonstraram ser adequados para 

a produção de biodiesel por transesterificação alcalina, por possuírem baixos teores de ácidos gordos 

livres e de produtos de oxidação.

3.2.5 Caracterização química do óleo

Os parâmetros avaliados nas amostras de sementes de Jatropha, provenientes destes acessos 

(correspondentes a diferentes variedades, ensaios de melhoramento e a plantas sujeitas a diferentes 

tratamentos agronómicos), no Búzi, Moçambique, foram a composição em ácidos gordos, tocoferóis 

e esteróis.

3.2.5.1 Composição em ácidos gordos

O óleo de Jatropha extraído de sementes dos 12 acessos cultivados no Búzi possui um teor médio de 81 

% de ácidos gordos insaturados e 19 % de ácidos gordos saturados. Os ácidos oleico (C18:1) e linoleico 

(C18:2) são os ácidos gordos maioritários do óleo de Jatropha, apresentando a percentagem mais 

elevada (40% para ambos). Segue-se o ácido palmítico (C16:0) com 13% em média (Figura 15). Para 

todos os ácidos gordos presentes no óleo de Jatropha foram encontradas diferenças significativas nos 

teores entre acessos.

De acordo com a EN 14103, a concentração de ácido linolénico (C18:3) no biodiesel não deve exceder o 

limite de 12%. As amostras de óleo de Jatropha continham apenas 0,215 a 0,232 % de ácido linolénico. 

Como resultado da sua composição em ácidos gordos (pobre em ácido linolénico), o óleo de Jatropha 

dos 12 acessos estudados mostrou ser uma matéria-prima adequada para a produção de biodiesel.
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Figura 15: Composição média em ácidos gordos.
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Quadro 5: Composição em ácidos gordos (% do total de ácidos gordos) do óleo de Jatropha 
curcas L. de diferentes acessos. C14:0 (ácido mirístico), C16:0 (ácido palmítico), C16:1 (ácido 
palmitoleico), C17:0 (ácido margárico), C17:1 (ácido heptadecanóico), C18:0 (ácido esteárico), 
C18:1 (ácido oleico), C18:2 (ácido linoleico), C20:0 (ácido araquidónico), C18:3 (ácido linolénico), 
C20:1 (ácido gadoleico), C22:0 (ácido beénico) e C24:0 (ácido lignocérico). Valores médios e 
desvios padrões. Os índices sobrescritos indicam diferenças baseadas no teste Fisher LSD. O 
mesmo índex indica que não existem diferenças entre amostras.

Composição media em ácidos gordos (%)

Acesso C14:0 C16:0 C16:1 C17:0 C17:1 C18:0 C18:1 C18:2 C20:0 C18:3 C20:1 C22:0 C24:0

1 0.06 ± 
0.00a

12.88 ± 
0.35bc

0.80 ± 
0.06bc

0.09 ± 
0.01a

0.05 ± 
0.01bc

5.74 ± 
0.18de

41.41 ± 
0.64cde

38.46 ± 
1.07ab

0.18± 
0.01bc

0.22 ± 
0.01ab

0.07 ± 
0.01bc

0.02 ± 
0.01ab

0.03 ± 
0.01a

2 0.06 ± 
0.01a

12.70 ± 
0.27ab

0.81 ± 
0.04bcd

0.09 ± 
0.00abc

0.05± 
0.00bc

5.79 ± 
0.17de

41.48 ± 
0.93de

38.48 ± 
0.81ab

0.18 ± 
0.01c

0.22 ± 
0.01abc

0.07 ± 
0.00c

0.03 ± 
0.01b

0.04 ± 
0.01a

3 0.06 ± 
0.01a

13.33 ± 
0.29cd

0.89 ± 
0.03cde

0.09 ± 
0.00abc

0.05 ± 
0.01ab

5.54 ± 
0.29bcd

39.71 ± 
1.86b

39.81 ± 
1.91bc

0.17 ± 
0.01ab

0.23 ± 
0.00c

0.07 ± 
0.01abc

0.03 ± 
0.01ab

0.04 ± 
0.01a

4 0.06 ± 
0.01a

13.24 ± 
0.28bcd

0.86 ± 
0.05cde

0.09 ± 
0.01bc

0.06 ± 
0.01c

5.39 ± 
0.19abc

39.14 ± 
0.91b

40.66 ± 
0.79c

0.17 ± 
0.01a

0.22 ± 
0.01a

0.06 ± 
0.00a

0.03 ± 
0.01ab

0.03 ± 
0.01a

5 0.09 ± 
0.02b

13.58 ± 
0.46d

0.92 ± 
0.07e

0.09 ± 
0.00abc

0.05 ± 
0.01ab

5.63 ± 
0.28cd

39.04 ± 
1.03b

40.10 ± 
1.20c

0.17 ± 
0.01a

0.23 ± 
0.01abc

0.06 ± 
0.00a

0.03 ± 
0.01ab

0.03 ± 
0.01a

6 0.07 ± 
0.01a

13.54 ± 
0.43d

0.91 ± 
0.05e

0.09 ± 
0.00abc

0.06 ± 
0.01c

5.36 ± 
0.14ab

38.96 ± 
0.48b

40.50 ± 
0.67c

0.17 ± 
0.01a

0.23 ± 
0.01abc

0.06 ± 
0.01ab

0.03 ± 
0.01ab

0.04 ± 
0.01a

7 0.08 ± 
0.01ab

13.19 ± 
0.59bcd

0.82 ± 
0.08bcd

0.09 ± 
0.01a

0.05 ± 
0.01ab

5.59± 
0.19bcd

40.08 ± 
0.99bcd

39.60 ± 
0.73bc

0.17 ± 
0.01abc

0.23 ± 
0.01abc

0.07 ± 
0.01c

0.02 ± 
0.01ab

0.04 ± 
0.01a

8 0.23 ± 
0.03c

12.25 ± 
0.27a

0.66 ± 
0.05a

0.09 ± 
0.01ab

0.04± 
0.00a

5.99 ± 
0.13e

36.77± 
0.61a

43.44 ± 
0.62d

0.18 ± 
0,01bc

0.22 ± 
0.01ab

0.08 ± 
0.01d

0.03 ± 
0.01ab

0.04 ± 
0.01a

9 0.06 ± 
0.00a

12.67 ± 
0.26ab

0.75 ± 
0.01b

0.09 ± 
0.01ab

0.05 ± 
0.01abc

5.74 ± 
0.09de

42.58 ± 
0.99e

37.53 ± 
1.00a

0.18 ± 
0.00bc

0.23 ± 
0.01bc

0.07 ± 
0.01bc

0.03 ± 
0.01ab

0.04 ± 
0.01a

10 0.07 ± 
0.01a

13.31 ± 
0.46cd

0.89 ± 
0.07de

0.09 ± 
0.00abc

0.05 ± 
0.01bc

5.26 ± 
0.02a

39.38 ± 
0.92b

40.44 ± 
0.91c

0.17 ± 
0.01a

0.22 ± 
0.01ab

0.06 ± 
0.01ab

0.02 ± 
0.01ab

0.04 ± 
0.01a

11 0.07 ± 
0.01a

13.42 ± 
0.35cd

0.89 ± 
0.06cde

0.09 ± 
0.01ab

0.05 ± 
0.00bc

5.27 ± 
0.03a

39.95 ± 
0.65bc

39.76 ± 
0.88bc

0.16 ± 
0.01a

0.23 ± 
0.01bc

0.06 ± 
0.01ab

0.03 ± 
0.01ab

0.03 ± 
0.01a

12 0.07 ± 
0.01a

13.65 ± 
0.74d

0.92 ± 
0.09e

0.10 ± 
0.01c

0.06 ± 
0.01c

5.38 ± 
0.18ab

39.47 ± 
1.55b

39.88 ± 
1.41bc

0.16± 
0.02a

0.22± 
0.02ab

0.06 ± 
0.01ab

0.02 ± 
0.00a

0.03 ± 
0.01a

Média 0.08 ± 
0.05

13.15 ± 
0.43

0.84 ± 
0.08

0.09 ± 
0.00

0.05 ± 
0.00

5.55 ± 
0.23

39.83 ± 
1.49

39.89 ± 
1.47

0.17 ± 
0.01

0.22 ± 
0.00

0.07 ± 
0.01

0.03 ± 
0.00

0.04 ± 
0.00
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3.2.5.2 Composição em tocoferóis

Os tocoferóis são considerados um grupo de antioxidantes naturais solúveis em lípidos. Nas amostras 

de óleo de Jatropha dos 12 acessos analisados neste estudo, apenas foi detetado gama-tocoferol. 

O teor de gama-tocoferol variou de 68,3 mg/kg (acesso 3) a 181,8 mg/kg (acesso 8), como se pode 

observar na Figura 16. O teor médio foi de 92,04 mg/kg. O teor em gama-tocoferol do óleo do 

acesso 8 é significativamente superior aos teores em gama-tocoferol dos outros acessos. Portanto, 

espera-se uma resistência diferente dos óleos de Jatropha em relação à oxidação em função do seu 

teor em gama-tocoferol. 

3.2.5.3 Composição em esteróis

Foram identificados 15 esteróis nas amostras de óleo de Jatropha e foram observadas diferenças 

significativas entre acessos nos teores de cada esterol (Figura 17 e Anexo 2 e 3). O Beta-sitosterol foi 

o esterol identificado em maior quantidade no óleo (média de 71 %, variando do 68,3 % no acesso 5 a 

72,2 % no acesso 1), seguido pelo estigmasterol (média de 9,8 %, variando de 9 %, no acesso 2, a 11,5 

%, no acesso 5) e campesterol (média de 8,3 %, variando de 7,9 %, no acesso 12, a 9 %, no acesso 5). O 

teor total de esteróis no óleo de Jatropha variou com o acesso mas não foram observadas diferenças 

significativas (Figura 18 e Anexo 1). O teor máximo total de esteróis determinado foi de 2651 mg/kg no 

acesso 1, o teor mínimo foi de 2268 mg/kg no acesso 8 e o teor médio foi de 2491 mg/kg.
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Figura 16: Teor em gama-tocoferol (mg/kg) para os 12 acessos.
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Figura 17: Composição média em esteróis do óleo de JCL.

Figura 18: Teor total de esteróis (mg/kg) para os 12 acessos.
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3.2.6 Ensaios de conservação do óleo e das sementes de Jatropha 

Realizaram-se ensaios de conservação de sementes de Jatropha provenientes dos acessos 8 e 10 e de 

óleo de sementes do acesso 10 em condições de temperaturas e humidades, semelhantes às existentes 

no Búzi (temperaturas de 28 °C e 35 °C; humidades relativas de 92% e 75%). 

Durante o armazenamento de sementes ou do seu óleo, as principais reações de degradação que 

ocorrem são a hidrólise e a oxidação. Para minimizar o efeito destas reações, é necessário armazenar 

o óleo e as sementes a valores de temperatura e humidade relativa ótimos. No caso específico do 

óleo para produção de biodiesel, é importante que este não apresente teores elevados de produtos de 

oxidação e ácidos gordos livres, que inibem o catalisador da reação. A taxa de oxidação e o teor em 

ácidos gordos livres aumentam com humidades relativas (H.R.) e temperaturas elevadas durante o 

armazenamento, próprias de um clima tropical. 

Na Figura 19, é possível observar como ao 30º dia, as sementes já se encontravam cobertas de fungos, 

pertencentes aos géneros Penicillium sp. e Aspergillus sp. (fungos de armazenamento). Na presença 

de H.R. elevadas, o crescimento de fungos produtores de enzimas como as lipases (E.C. 3.1.1.3., 

triacilglicerol acil-hidrolases) que catalisam a hidrólise do óleo é promovido.

O óleo contido nas sementes de Jatropha é altamente suscetível à oxidação, devido ao elevado teor 

em ácidos gordos insaturados. Pela observação da Figura 21, concluiu-se que num clima tropical, como 

é o caso do de Moçambique, onde o biodiesel será produzido, é melhor extrair o óleo das sementes e 

armazená-lo em recipientes fechados, sem contacto com o oxigénio e ao abrigo da luz para preservar 

a sua qualidade, do que armazenar as sementes.

Figura 19: A - Sementes contaminadas com fungos do género Penicillium sp. e Aspergillus sp . B - As mesmas sementes contaminadas 
vistas à lupa.

A B
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Nas amostras de óleo de Jatropha analisadas apenas foi detetado gama-tocoferol, que é um 

conhecido poderoso antioxidante natural (Kamal-Eldin e Appelqvist, 1996). O teor em gama-tocoferol 

foi significativamente superior no óleo das sementes do acesso 8, em relação aos outros acessos. Seria 

portanto de esperar uma resistência superior do óleo do acesso 8 à oxidação. 

A composição em gama-tocoferol e em ácidos gordos do óleo de Jatropha do acesso 8 durante os 

42 dias de ensaios de conservação a 35 °C, às H.R. de 75 % e 92% encontram-se na Figura 20 e nos 

quadros 6 e 7, respetivamente. Como se pode observar na Figura 20 e no anexo 4, o teor médio em 

gama-tocoferol no óleo das sementes tendeu a decrescer ao longo do decorrer da experiência. Já a 

composição em ácidos gordos não variou significativamente ao longo do ensaio. O óleo apresentou um 

teor médio inicial de 41,2 % e 38,8 % de ácidos oleico e linoleico.

Apesar do elevado teor de ácidos gordos insaturados, o óleo de Jatropha extraído das sementes do 

acesso 8 demonstrou um elevada estabilidade à oxidação mesmo sujeito a temperaturas elevadas, 

próprias de um clima tropical. Este comportamento pode dever-se ao elevado teor em gama-tocoferol.
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Figura 20: Variação do teor médio em gama-tocoferol do óleo extraído das sementes de Jatropha conservadas a 35 °C e a 75% de HR ao 
longo de 42 dias.
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Quadro 6: Variação da composição em ácidos gordos do óleo extraído das sementes de Jatropha 
conservadas a 35 ºC e a 75 % de HR ao longo de 42 dias. C14:0 (ácido mirístico), C16:0 (ácido 
palmítico), C16:1 (ácido palmitoleico), C17:0 (ácido margárico), C17:1 (ácido heptadecanóico), 
C18:0 (ácido esteárico), C18:1 (ácido oleico), C18:2 (ácido linoleico), C20:0 (ácido araquídico), 
C18:3 (ácido linolénico), C20:1 (ácido gadoleico), C22:0 (ácido beénico) e C24:0 (ácido lignocérico).

HR= 75 %

Tempo 
(dias) C 14:0 C 15:0 C 16:0 C 16:1 C 17:0 C 17:1 C 18:0 C 18:1 C 18:2 C18:3 C20:0 C20:1 C22:0 C24:0 I. 

Trans.
I. Trans 
+ Trans

0 0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

11.60 ± 
0.00

0.60 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

6.60 ± 
0.00

41.2 ± 
0.00

38.80 
± 0.00

0.20 ± 
0.00

0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.02 ± 
0.00

0.04 ± 
0.01

7 0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

11.75 ± 
0.07

0.60 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

6.40 ± 
0.00

40.5 ± 
0.00

39.55 ± 
0.07

0.20 ± 
0.00

0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0,10 ± 
0,00

0.10 ± 
0.00

0.02 ± 
0.00

0.04 ± 
0.01

14 0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

11.35 ± 
0.07

0.60 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

6.65 ± 
0.07

41.25 ± 
0.07

38.90 
± 0.00

0.20 ± 
0.00

0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.02 ± 
0.01

0.04 ± 
0.01

21 0.20 ± 
0.00

0.20 ± 
0.00

11.75 ± 
0.07

0.60 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

6.65 ± 
0.07

41.65 ± 
0.21

38.10 ± 
0.28

0.20 ± 
0.00

0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.02 ± 
0.00

0.04 ± 
0.00

28 0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

11.70 ± 
0.00

0.60 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

6.70 ± 
0.00

41.2 ± 
0.00

38.60 
± 0.00

0.20 ± 
0.00

0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.02 ± 
0.00

0.03 ± 
0.00

35 0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

11.65 ± 
0.07

0.60 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

6.80 ± 
0.00

41.8 ± 
0.00

37.95 ± 
0.07

0.20 ± 
0.00

0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.02 ± 
0.00

0.04 ± 
0.01

42 0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

11.80 ± 
0.00

0.60 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

6.70 ± 
0.00

41.3 ± 
0.00

38.40 
± 0.00

0.20 ± 
0.00

0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.02 ± 
0.00

0.04 ± 
0.01
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Quadro 7: Variação da composição em ácidos gordos do óleo extraído das sementes de Jatropha 
conservadas a 35 ºC e a 92 % de HR ao longo de 42 dias. C14:0 (ácido mirístico), C16:0 (ácido 
palmítico), C16:1 (ácido palmitoleico), C17:0 (ácido margárico), C17:1 (ácido heptadecanóico), 
C18:0 (ácido esteárico), C18:1 (ácido oleico), C18:2 (ácido linoleico), C20:0 (ácido araquídico), 
C18:3 (ácido linolénico), C20:1 (ácido gadoleico), C22:0 (ácido beénico) e C24:0 (ácido lignocérico).

HR = 92 %

Tempo 
(dias) C 14:0 C 15:0 C 16:0 C 16:1 C 17:0 C 17:1 C 18:0 C 18:1 C 18:2 C18:3 C20:0 C20:1 C22:0 C24:0 I. 

Trans.
I. Trans 
+ Trans

0 0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

11.60 ± 
0.00

0.60 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

6.60 ± 
0.00

41.20 
± 0.00

38.80 
± 0.00

0.20 ± 
0.00

0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.02 ± 
0.00

0.04 ± 
0.01

7 0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

11.55 ± 
0.07

0.60 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

6.65 ± 
0.07

41.25 ± 
0.07

38.75 ± 
0.07

0.20 ± 
0.00

0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.02 ± 
0.00

0.03 ± 
0.00

14 0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

10.95 ± 
0.07

0.60 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

6.60 ± 
0.00

41.30 
± 0.00

39.35 ± 
0.07

0.20 ± 
0.00

0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.02 ± 
0.00

0.04 ± 
0.01

21 0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

11.60 ± 
0.00

0.60 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

6.70 ± 
0.00

40.85 
± 0.07

39.05 
± 0.07

0.20 ± 
0.00

0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.02 ± 
0.00

0.04 ± 
0.00

28 0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

11.80 ± 
0.00

0.60 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

6.60 ± 
0.00

40.60 
± 0.00

39.20 
± 0.00

0.20 ± 
0.00

0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.02 ± 
0.00

0.04 ± 
0.01

35 0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

11.50 ± 
0.00

0.60 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

6.60 ± 
0.00

41.40 
± 0.00

38.70 
± 0.00

0.20 ± 
0.00

0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.02 ± 
0.00

0.03 ± 
0.00

42 0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

11.80 ± 
0.00

0.60 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

6.70 ± 
0.00

41.25 ± 
0.07

38.45 
± 0.07

0.20 ± 
0.00

0.20 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.10 ± 
0.00

0.02 ± 
0.00

0.03 ± 
0.00
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Figura 21: Variação do teor de hidroperóxidos, produtos finais de oxidação e ácidos gordos livres nos óleos contidos nas sementes dos 
acessos 8 e 10 e extraídos das sementes do acesso 10 ao longo de 45 dias de conservação a 28/35 °C e a 75/92.
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3.2.7 Traçado de isotérmicas de sorção

Para humidades relativas mais baixas que 75 % observou-se um decréscimo no teor de humidade das 

sementes (e massa) até se atingir o equilíbrio. Da mesma forma, verificou-se um aumento no teor de 

humidade das sementes com H.R. igual ou superior a 75 % (Figura 22). 

A 35 °C, o equilíbrio foi atingido em menos de 3 dias, para todos os valores de humidade, ao passo que 

a 28 °C, apenas ao fim de 5 dias se atingiu o equilíbrio para as humidades relativas mais elevadas (H.R. 

de 75, 80 e 92 %) (Figura 22).

Este fenómeno está relacionado com uma difusão mais rápida das moléculas de água a temperaturas 

mais elevadas. Isto mostra que as sementes de Jatropha, em ambientes quentes e húmidos, podem 

rapidamente ganhar humidade, tornando-se suscetíveis ao ataque por fungos, o que acelera a hidrólise 

e oxidação do óleo.

3.3 Principais conclusões 
Os métodos mais comuns para a extração de óleo são a extração mecânica e a extração por solvente. 

Apesar do seu menor rendimento em óleo, a extração mecânica com prensa de parafuso é mais popular 

dada a sua simplicidade, flexibilidade e segurança. A extração por solvente é um processo pouco 

utilizado em países menos industrializados, como é o caso de Moçambique. A principal explicação 

reside no facto deste tipo de extração ser apenas viável do ponto de vista económico quando realizada 

em larga escala, acima de 50 toneladas por dia (Quadro 8). Outras razões são de natureza ambiental 

(elevados volumes de águas residuais, maior consumo de energia, emissão de substâncias voláteis 

e compostos orgânicos) e social (necessidade de formação dos operadores que vão trabalhar com 

produtos químicos perigosos e inflamáveis).

Figura 22: Isotérmica de sorção para as sementes de Jatropha curcas L., a 28 e a 35 °C
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Extração mecânica Extração por solventes

Pequena a média escala Larga escala

Localização perto da produção agrícola 
Localização em pontos centrais  

de tráfego de matéria-prima

Pequena capacidade (tipicamente até 25 t/dia)
Grande capacidade  

(tipicamente acima de 500 t/dia)

Óleo residual de 12-17% Óleo residual <1%

Baixo investimento Elevado investimento

Baixo consumo energético (80 kWh/t) Elevado consumo energético (470 kWh/t)

Baixos requisitos de segurança Elevados requisitos de segurança

Sem águas residuais 
Águas residuais do processo de refinaria  

(Aprox. 50 L/L de óleo)

Poucas medidas de proteção ambiental Medidas rigorosas de proteção ambiental

Quadro 8: Comparação entre extração mecânica e extração por solvente

Na Figura 23 está representado o diagrama tecnológico proposto para a extração do óleo de Jatropha 

curcas L. 

As sementes de Jatropha, depois de limpas, são trituradas e sujeitas a um pré-tratamento térmico, 

que vai aumentar o rendimento da extração, e que pode corresponder a diferentes binómios tempo/

temperatura (60 °C/80 min ou 80 °C/50 min ou 100 °C/20 min).

O óleo das sementes de Jatropha é extraído mecanicamente numa prensa contínua. Nesses 

equipamentos, as sementes entram em parafusos do tipo roscas sem fim que comprimem e empurram 

o material para a frente. No final deste processo são obtidos dois produtos: o bagaço, que é o material 

sólido resultante da prensagem e o óleo bruto. O óleo bruto é refinado e conservado em reservatórios 

fechados ao abrigo da luz e do ar. 

O bagaço, que ainda possui óleo, é encaminhado para o processo de extração com solvente. 

Geralmente, o hexano é o solvente eleito por apresentar várias vantagens, entre elas o seu baixo ponto 

de ebulição. Por outro lado, as desvantagens deste solvente são o facto de ser muito inflamável e 

tóxico (carcinogénico). A solução de óleo no solvente é designada de míscela. A separação do óleo e 

solvente ocorre por aquecimento a vácuo num destilador. O óleo que resulta do processo de extração 
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por solvente é designado óleo bruto e é submetido a um processo de refinação. O bagaço extratado 

é dessolventizado, de forma a recuperar o hexano, para que possa ser reutilizado. O bagaço livre de 

solvente pode ser utilizado para produção de energia através da combustão, como fertilizante natural 

das plantações de Jatropha (contém azoto, fósforo e potássio) ou para produção de biogás.

Extração
mecânica
Ƞ ≥ 85,3%

Trituração

Sementes
JCL

óleo

bagaço

miscela

N-hexano

Extração 
solvente

Destilação

Pré-tratamento
600C/80 min,
800C/50 min,
1000C/20 min

Conservação
em reservatório
fechado*

bagaço
extratado

óleo
bruto

bagaço livre
de solvente

óleo refinado

Dessolventização

Refinação

Combustão

Figura 23: Roteiro tecnológico proposto para a extração do óleo de Jatropha curcas L.
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4.1 Metodologia 

4.1.1 Produção de biodiesel com catalisador químico à escala laboratorial

O biodiesel foi obtido por transesterificação do óleo de Jatropha com metanol, na presença de 

metóxido de sódio (catalisador alcalino). A reação decorreu à pressão atmosférica, em reatores de 

vidro de parede dupla com 100 mL de capacidade, sob agitação magnética (Figura 24).

A manutenção da temperatura da reação foi promovida através de um circuito fechado de circulação 

constante de água pela parede interna do reator. A água era procedente de um banho conservado à 

temperatura pretendida para a reação. A temperatura da reação variou entre os 26ºC e os 94ºC. Em 

cada reação foram usados 40 mL de óleo de Jatropha. A razão molar metanol:óleo, a percentagem 

de catalisador e a temperatura da reação, variaram conforme os ensaios realizados. Os ensaios 

obedeceram a uma matriz de delineamento experimental (matriz central compósita rotativa), 

fundamentada na metodologia das superfícies de resposta. A reação decorreu durante 30 minutos 

e foram retiradas amostras de 4 mL no tempo zero (sem catalisador) e depois aos 5, 10, 15 e 30 

minutos. As amostras recolhidas foram colocadas em tubos de centrífuga, aos quais se adicionou de 

imediato 2 mL de água destilada para inativar o catalisador e parar a reação. As amostras foram então 

centrifugadas a 4000 rpm durante 20 minutos. Por centrifugação, alcançou-se a separação de duas 

fases: o sobrenadante, onde se encontram os monoacilgliceróis, diacilgliceróis, triacilgliceróis, ácidos 

gordos e ésteres metílicos; e a fase inferior, onde estão os constituintes hidrossolúveis da reação (o 

glicerol, o metanol residual e o catalisador).

4.1.1.1 Ensaios de modelação da reação de transesterificação - Metodologia de Superfície de 
Resposta 

Os ensaios de modelação da reação de transesterificação e otimização das condições operatórias 

foram conduzidos de acordo com a Metodologia das Superfícies de Resposta (Response Surface 

Methodology, RSM). 

4. Roteiro tecnológico de produção  
 de biodiesel de Jatropha curcas L.

Figura 24: Reator de vidro de parede dupla.
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Os ensaios de delineamento experimental foram realizados de acordo com uma matriz central 

compósita rotativa, para compreender as interações e efeitos na reação, da temperatura, quantidade 

de catalisador e razão molar metanol/óleo (Quadro 9). A temperatura da reação variou entre 26ºC 

e 94ºC, a percentagem de catalisador (metóxido de sódio) utilizado variou entre 0,12% e 2,5%, e a 

razão molar metanol/óleo aplicada variou de 0,95:1 até 11:1. Realizaram-se 17 ensaios, nas condições 

apresentadas no quadro 9.

Quadro 9: Matriz central compósita rotativa descodificada.

Ensaio Temperatura (°C) RM MeOH/óleo Catalisador (%, m/m)

1 40 3 0,6

2 40 9 0,6

3 80 3 0,6

4 80 9 0,6

5 40 3 2,0

6 40 9 2,0

7 80 3 2,0

8 80 9 2,0

9 60 6 0,12

10 60 6 2,48

11 26,4 6 1,30

12 93,6 6 1,30

13 60 0,95 1,30

14 60 11,05 1,30

15 60 6 1,30

16 60 6 1,30

17 60 6 1,30
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4.1.3 Produção de biodiesel com catalisador enzimático à escala laboratorial.

O biodiesel foi produzido por transesterificação do óleo de Jatropha com metanol, na presença de 

dois catalisadores enzimáticos (lípases) diferentes: Novozym 435 e rROL. As reações decorreram à 

pressão atmosférica, em reatores de vidro de parede dupla, sob agitação magnética, tal como em 4.3.1 

(Figura 24).

4.1.3.1 Novozym 435

A Novozym 435 é uma lipase comercial de Candida antarctica, recombinante, expressa em Aspergillus 

niger. Encontra-se imobilizada numa resina acrílica macroporosa e já foi utilizada em vários estudos 

para a produção de biodiesel.

Procurou-se avaliar a viabilidade da produção enzimática de biodiesel de Jatropha, usando esta lipase 

comercial não específica.

A reação decorreu à pressão atmosférica, num reator de vidro de parede dupla, sob agitação magnética, 

durante 48 horas. A temperatura de 30 °C e a razão molar metanol:óleo de 3:1, foram selecionadas 

com base em estudos anteriores de produção de biodiesel com Novozym 435 como catalisador. O 

metanol foi adicionado fracionadamente (3 vezes) a fim de evitar a perda de atividade da enzima pelo 

efeito tóxico do álcool.

4.1.3.2 rROL

Neste ensaio, procurou-se avaliar a viabilidade da produção enzimática de biodiesel de Jatropha, 

usando a lipase 1,3-específica de Rhizopus oryzae, recombinante (rROL), imobilizada em ReliZyme 

OD403/M, como catalisador.

A rROL foi produzida pelo grupo de Engenharia dos Bioprocessos e Biocatálise Aplicada e imobilizada 

em ReliZyme OD403/M pelo grupo do Professor Francisco Valero, da Universidad Autònoma de 

Barcelona.

A reação decorreu à pressão atmosférica, num reator de vidro de parede dupla, sob agitação magnética, 

durante 5 horas. Optou-se por utilizar um meio livre de solvente, para que o bioprocesso fosse mais 

ecológico. 

A temperatura de 30 °C e a razão molar metanol: óleo de 3:1 foram selecionadas com base num estudo 

de produção enzimática de biodiesel a partir de azeite, utilizando a rROL como catalisador, onde estes 

valores foram considerados ótimos (Canet et al., 2014).

Adicionou-se o metanol fracionadamente (em sete vezes) para evitar a perda da atividade enzimática, 

causada pelo efeito tóxico do álcool. Utilizou-se uma carga enzimática de 4% e uma concentração de 

água no meio reacional de 4%.



56

4.1.4 Análise dos produtos da reação de transesterificação por cromatografia gasosa 

A Norma europeia EN14105 : 2011 - Determinação de glicerol livre e de mono-, di- e triacilgliceróis 

no biodiesel aplica-se apenas à deteção de quantidades vestigiais destes compostos no biodiesel 

purificado. Houve portanto necessidade de adaptação da norma, para poder acompanhar a cinética das 

reações de produção de biodiesel com catalisador químico e enzimático. As quantidades de amostra, 

de padrões internos e de reagente de derivatização tiveram que ser modificadas relativamente ao 

descrito na norma. O padrão interno monononadecanoato permite quantificar os ésteres metílicos, os 

monoacilgliceróis, os diacilgliceróis e os triacilgliceróis, através da utilização das curvas de calibração. 

Todas as amostras foram derivatizadas com N-metil-N-trimetilsilil-tri-fluoroacetamida (MSTFA) 

para converter os grupos –OH para grupos –OSi(Me)3.

4.1.4.1 Preparação das amostras de biodiesel – adaptado da EN14105

Pesou-se aproximadamente 50 mg de amostra num balão de 10 mL, perfez-se com n-hexano e 

agitou-se vigorosamente. Retirou-se 0,5 mL de solução do balão com o auxílio de uma micropipeta e 

transferiu-se para uma pêra de vidro. Levou-se ao evaporador-rotativo até à completa evaporação do 

solvente. Com o auxílio de uma seringa adicionou-se 400 µL da solução de monononadecanoato, 200 

µL de piridina e 200 µL de MSTFA. Fechou-se a pêra de vidro e agitou-se vigorosamente. Armazenou-

se 15 minutos à temperatura ambiente e adicionou-se 4 mL de n-heptano. Analisou-se 1 µL da mistura 

reacional por cromatografia gasosa de acordo com as condições descritas.

4.1.4.2 Preparação da solução do padrão interno dos glicéridos 

Pesou-se aproximadamente 50 mg de monononadecanoato (Padrão Mono-C19) num balão 

volumétrico de 20 mL, perfez-se o volume com tetra-hidrofurano e agitou-se. Esta solução 

apresenta-se perfeitamente límpida à temperatura ambiente. Após armazenamento a 4 °C a solução 

pode apresentar um precipitado que se dissolve espontaneamente quando colocada novamente à 

temperatura ambiente. Se esta solução for armazenada a 4 °C é estável por 3 meses, aproximadamente.

4.1.4.3 Traçado das curvas de calibração

O estudo da variação do rácio da massa vs rácio da área torna possível verificar a linearidade da resposta 

e elaborar uma curva de calibração. Para proceder ao traçado de curvas de calibração, preparou-se uma 

solução-mãe com os compostos de interesse (ácido cáprico, ácido caprílico, tripalmitina e trioleína). 

Pesou-se 0,2 g de de ácido cáprico e caprílico, e 0,3 g de tripalmitina e trioleína para um balão de 

vidro de 100 mL e perfez-se o volume com n-hexano. Agitou-se a solução-mãe vigorosamente, até 

à total dissolução dos compostos. Pipetaram-se 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 

1000 µl da solução para 10 diferentes pêras de vidro e levaram-se as pêras ao evaporador-rotativo, 

até à completa evaporação do solvente. Prepararam-se as 10 amostras, tal como descrito em 5.4.3, 

adicionando padrão MONO-C19 e TRI-C57. Analisou-se 1 µL da mistura reacional por cromatografia 

gasosa de acordo com as condições descritas no quadro 9.
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4.1.4.4 Condições operatórias do GC

A análise dos ésteres metílicos de ácidos gordos por cromatografia gasosa foi realizada num GC 

on-column Agilent 7890-A com detetor FID (Flame ionization detector, Detetor de ionização de 

chama) e equipado com um injetor automático Agilent 7693. A coluna capilar de alta temperatura 

utilizada foi uma J&W DB-5HT (15 m de comprimento x 0,32 mm de diâmetro x 0,10 µm de espessura 

de filme). O quadro 9 esquematiza as principais condições operatórias do equipamento. Nestas 

condições conseguiu-se uma boa separação dos vários grupos de compostos presentes, bem como a 

sua quantificação sem risco de saturação da coluna cromatográfica (Figura 25).

Quadro 9: Condições detalhadas do equipamento.

Temperatura do injetor Igual à do forno

Fluxo de hélio na coluna 0,95698 mL/min

Volume de injeção 1 µL

Temperatura inicial do forno
Tempo espera 1
Rampa 1

50 °C
1.00 min

15 °C/min

Temperatura 2 do forno
Tempo espera 2
Rampa 2

180 °C
0 min

7 °C/min

Temperatura 3 do forno
Tempo espera 3
Rampa 3

230 °C
0 min

10 °C/min

Temperatura 4 do forno
Tempo espera 4

370 °C
5 min

Gás de arraste Hélio

Temperatura Detetor 380 °C

Fluxo Hidrogénio 30 mL/min

Fluxo Ar Reconstituído 300 mL/min
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Figura 25: Cromatogramas das amostras de biodiesel retiradas aos 5 e 60 minutos durante o decorrer de um dos Ensaios de Validação do 
Modelo (Temperatura = 64,7 °C; Razão Molar MeOH:Óleo = 6; % de catalisador = 1,84 %
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4.2 Resultados e Discussão 

4.2.1 Traçado das curvas de calibração

Procedeu-se ao traçado de curvas de calibração entre a razão de áreas do pico a quantificar e a do pico 

do padrão interno, em função da razão mássica destes dois compostos. Segundo a norma EN14105 

deve-se usar o monononadecanoato, dinonadecanoato e trinonadecanoato como padrões internos 

dos mono-, di-, e triacilgliceróis respetivamente. No sentido de diminuir os custos destas análises, 

traçaram-se curvas de calibração para os AGL e para os triacilgliceróis, usando o monodecanoato 

ou o trinonadecanoato, como padrão interno. As Figuras 26 e 27 mostram exemplos de curvas de 

calibração obtidas para o oleato de metilo, tripalmitina e trioleína. Como se pode observar na Figura 

27, obtiveram-se elevados coeficientes de determinação para as diversas curvas de calibração 

obtidas, independentemente do padrão interno utilizado. Assim, decidiu-se utilizar apenas o padrão 

monononadecanoato em futuras análises.

Figura 26: Curva de calibração do oleato de metilo.
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Figura 27: Curvas de calibração da tripalmitina e da trioleína.
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4.2.2 Análise dos produtos da reação de transesterificação por cromatografia gasosa.

Apresenta-se na Figura 28, a título de exemplo, os gráficos que representam a evolução da produção 

de ésteres metílicos de ácidos gordos (FAME) e do consumo de triacilgliceróis e monoacilgliceróis 

(TAG e MAG) durante os ensaios 1, 6, 7 e 16.

4.2.3 Produção de biodiesel com catalisador químico à escala laboratorial
Os resultados obtidos nos ensaios, realizados à escala laboratorial segundo uma matriz central 

compósita rotativa foram analisados através do programa StatisticaTM, da Stasoft, versão 5, USA. 

Pretendeu-se perceber quais as variáveis com efeitos significativos na transesterificação do óleo de 

Jatropha, na presença de um catalisador básico (metóxido de sódio).

Figura 28: Evolução da produção de ésteres metílicos de ácidos gordos (FAME) e do consumo de monoacilgliceróis (MAG) e diacilgliceróis 
(DAG) ao longo da reação – Ensaios 1, 6, 7 e 16
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Na Figura 29, encontram-se as superfícies de resposta, correspondentes à produção de ésteres 

metílicos ao fim de 15 minutos, em função da razão molar metanol:óleo e da temperatura e em função 

da temperatura e da concentração de catalisador. Após 15 minutos de reação, o valor máximo de 

ésteres metílicos produzidos corresponde a uma temperatura de 64,7 °C e a uma concentração de 

catalisador de 1,84 %. A produção de ésteres metílicos aumenta com a razão molar metanol:óleo. 

Quando a razão molar metanol:óleo é de 6:1 e 9:1, a percentagem de ésteres metílicos produzidos é de 

90,7 % e 100 % respetivamente.

Na Figura 30, encontram-se representadas as superfícies de resposta, para a velocidade inicial de 

reação em função da temperatura e da razão molar metanol:óleo e em função da temperatura e da 

concentração de catalisador. A velocidade inicial aumenta com a temperatura e tem um máximo para 

uma concentração de catalisador entre 1,8-2 % e um máximo para uma razão metanol:óleo entre 5-6.

Os valores de ésteres metílicos máximos produzidos não dependem da temperatura, nem da razão 

molar, aumentam apenas com a concentração de catalisador (Figura 31); 120 minutos são suficientes 

para se atingir o equilíbrio em todos os ensaios realizados.

Figura 29: Superfícies de resposta para a produção de ésteres metílicos ao fim de 15 minutos, em função da razão molar metanol: óleo e da 
temperatura (esquerda) e em função da concentração de catalisador e da temperatura (direita).
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Figura 30: Superfícies de resposta para a velocidade inicial de reação em função da temperatura e da razão molar metanol: óleo (esquerda) 
e em função da temperatura e da concentração de catalisador (direita).

Figura 31:  Superfícies de resposta para os ésteres metílicos máximos produzidos em função da concentração de catalisador e da 
temperatura (esquerda) e em função da concentração de catalisador e da razão molar metanol: óleo (direita).
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4.2.4 Validação do modelo.

Para validação dos valores ótimos encontrados, realizaram-se dois ensaios laboratoriais nas condições 

ótimas para a produção de biodiesel preditas pelo modelo. 

Os valores estimados (> 95 % de ésteres metílicos) foram obtidos após 15 minutos de reação, a 65 °C 

e 1,84 % de catalisador, para razões molares metanol:óleo de 6:1 e 9:1, respetivamente. Estes valores 

comprovam a validade do modelo.

4.2.5 Produção de biodiesel com catalisador enzimático à escala laboratorial

As Figuras 32 e 33 apresentam os resultados das produções enzimáticas de biodiesel de Jatropha 

catalisadas pela lipase comercial Novozyme 435 e pela lipase 1,3-específica rROL, respetivamente. 

No ensaio de produção de biodiesel de Jatropha catalisado pela lipase Novozym 435, a velocidade 

inicial da reação foi baixa, com concentrações de ésteres metílicos ao final de 18 horas de apenas 18,5 

%. No entanto, ao final de 24 horas a concentração de ésteres metílicos aumentou consideravelmente 

para 82,5 %, atingindo 95,1 % ao fim de 48 horas.

Em apenas 3,5 horas, produziram-se 65 % de ésteres metílicos e 20% de monoacilglicerós no ensaio 

catalisado pela rROL (Figura 33), o que leva a concluir que esta se trata de uma boa alternativa ao 

processo convencional de produção de biodiesel. A principal vantagem deste processo com uma lipase 

1,3-seletiva é não haver produção de glicerol como subproduto, que inibe a atividade enzimática e 

causa problemas nos motores dos automóveis. Os monoacilgliceróis obtidos em simultâneo com os 

ésteres metílicos poderão ser utilizados como emulsionantes nas indústrias alimentar, farmacêutica e 

cosmética.

Figura 32: Variação da % (massa/massa) de triacilgliceróis, monoacilgliceróis e ésteres metílicos ao longo das 48 horas de ensaio de 
produção enzimática de biodiesel de Jatropha, catalisada pela lípase comercial Novozyme 435.
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4.3 Conclusões 

A tecnologia selecionada para a produção do biodiesel de Jatropha foi a transesterificação química 

com metanol, na presença de um catalisador básico, que é também a tecnologia mais amplamente 

utilizada.

O óleo de Jatropha com elevado teor de ácidos gordos livres deve ser submetido a uma reação de 

esterificação com ácido sulfúrico a 50 °C, para reduzir este teor para níveis inferiores a 1%, antes da 

transesterificação (Berchmans e Hirata, 2008). O pré-tratamento do óleo vai permitir um rendimento 

mais elevado em ésteres metílicos. No caso dos óleos com baixa acidez este passo é desnecessário. 

A transesterificação do óleo de Jatropha com metanol decorre a 65 °C num reator com agitação, 

na presença de NaOH ou KOH. A vantagem de se utilizar o KOH como catalisador é o facto de o 

glicerol produzido (principal subproduto da reação) conter potássio na sua composição e poder ser 

usado posteriormente como fertilizante (Tickell, 2003). O tempo reacional vai variar de acordo com a 

matéria-prima e o catalisador utilizados. 

Quando a reação termina, segue-se a decantação da mistura reacional para que ocorra a separação 

das fases. A fase superior corresponde ao biodiesel, e na fase inferior encontram-se o glicerol, resíduos 

de catalisador, excesso de álcool que não reagiu, água, sabão formado durante a reação e alguns 

traços de ésteres.

Quantidades elevadas de metanol não consumidas na reação permanecem como contaminantes 

no biodiesel e do glicerol. É possível recuperar e reutilizar este álcool através de uma operação de 

evaporação a vácuo num destilador. 

Figura 33: Variação da % (massa/massa) de triacilgliceróis, monoacilgliceróis e ésteres metílicos ao longo das 5 horas de ensaio de produção 
enzimática de biodiesel de Jatropha, catalisada pela lípase rROL 1,3-específica.
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O biodiesel obtido deve ser purificado para a remoção de resíduos de catalisador, através de lavagens 

com água.

A figura 34 esquematiza o roteiro tecnológico de produção de biodiesel de Jatropha proposto.

Figura 34: Roteiro tecnológico da produção de biodiesel de Jatropha curcas L.

Resíduo 
glicérico

Esterificação ácida 
50 °C

Transesterificação - 65 °C

Separação de fases

Óleo Jatropha
FFA < 2 %

Catalisador
(NaOH / KOH)

Óleo Jatropha
FFA ≥ 2 %

H2SO4

MeOH

Desidratação do metanol

Recuperação do 
MeOH do glicerol

Recuperação do 
MeOH dos FAME

Destilação 
do glicerol

Purificação
 dos FAME

Glicerina
destilada

FAME

MeOH
recuperado



67

1.   Achten, W. M. J., Verchot, L., Franken, Y.J., Mathijs, E., Singh, V.P., Aerts, R., Muys, B., (2008), 

Jatropha biodiesel production and use, Biomass and Bioenergy, 32(12): 1063-1084. 

2.   Achten, W. M. J., Mathijs, E., Verchot, L., Singh, V.P., Aerts, R., Muys, B., (2007), Jatropha 

biodiesel fueling sustainability?, Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 1(4): 283-291

3.   Azam, M. M., Waris, A., Nahar, N.M., (2005), Prospects and potential of fatty acid methyl esters 

of some non-traditional seed oils for use as biodiesel in India, Biomass & Bioenergy, 29: 293-

302.

4.   Bajaj, A., Lohan, P, Jha, P. N, Mehrotra, R. (2010). Biodiesel production through lipase catalyzed 

transesterification: An overview. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 62, 9-14.

5.  Berchmans, H.J.; Hirata,S. (2008). Bioresource Technology, 99:1716-1721.

6.   Canet, A., Benaiges, M. D., Valero, F. (2014). Biodiesel synthesis in a solvent-free system by 

recombinant R. oryzae lipase. Study of the catalytic reaction progress. Journal of the American 

Oil Chemists Society, 91:1499-1506.

7.   Erickson, M. D.: Interesterification. In: Practical Handbook of Soybean Processing and Utilization. 

Ed. D. R. Erickson, AOCS Press and United Soybean Board, Champaign, IL (USA) 1995, pp. 277–

296

8.   Fernandes, J.F., Ferreira-Dias, S (2001). Response surface modeling of the interesterification 

of crude and refined corn oil with methanol. Proceedings of the World Conference on Oilseed 

Processing and Utilization. Ed. R. F. Wilson, AOCS Press, Champaign, IL (USA), pp. 192–196

9.   Fjerbaek, L., Christensen, K. V., Norddahl, B. (2009). A Review of the Current State of Biodiesel 

Production Using Enzymatic Transesterification. Biotechnology and Bioengineering, 102(5), 

1298-1315

10.   Freedman, B., Pryde, E. H., Mounts, T. L. (1984). Variables affecting the yields of fatty esters 

from transesterified vegetable oils. J Am Oil Chem Soc. 61, 1638–1643

11.   KamaI-Eldin, A. and L. A. Appelqvist L. (1996). The Chemistry and Antioxidant Properties of 

Tocopherols and Tocotrienols, Lipids, 31 , 671-701

12.   Kessler, N. (1985) Understanding Solvent Extraction of Vegetable Oils, The VITA “Understanding 

Technology” Series Technical Paper # 41

13.   Montgomery D. C. Response Surface Methods and Designs, in: Design and analysis of 

experiments. Ed. John Wiley & Sons. 1991: 521-568

5. Referências bibliográficas



68

14.   Myers RH, Montgomery DC (2002). Response Surface Methodology: Product and Process 

Optimization Using Designed Experiments. 2nd edition. John Wiley & Sons, New York.

15.   Raina, A. K., Gaikwad, B.R., (1987) Chemobotany of Jatropha species in India and further 

characterisation of curcas oil, Journal of oil technology of India, 19: 81-5.

16.   Sengo, I., Gominho, J., d’Orey, L., Martins, M., d’Almeida-Duarte, E., Pereira, H. and Ferreira-Dias, 

S. (2010), Response surface modeling and optimization of biodiesel production from Cynara 

cardunculus oil. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 112: 310–320.

17.   Sonntag, N. O. V. (1982). Fat splitting, esterification and interesterification. In: Bailey’s Industrial 

Oil and Fat Products. Vol. 1. Ed. D. Swern, John Wiley & Sons, New York, NY(USA), pp. 97–173.

18.   Tickell, J. (2003), From the fryer to the fuel tank, the complete guide to using vegetable oil as 

na alternative fuel, GreenTeach, pp 69.

19.   Tiwari, A.K., Kumar, A., Raheman, H., (2007) Biodiesel production from Jatropha (Jatropha 

curcas) with high free fatty acids: an optimized process. Biomass & Bioenergy, 31: 569-75.

20.  Venter, M.J.; Willems, P.; Kuipers, N.J.M., Haan, A.B., (2006), Gas assisted mechanical expression 

of cocoa butter from cocoa nibs and edible oils from oilseeds, Journal of Supercritical Fluids, 37 

(3): 350-358.



69

Anexo 1: Teor total de esteroís e tocoferóis (mg/kg) de óleo de Jatropha curcas L. de diferentes 
acessos. Valores médios e desvios padrões. Os índices sobrescritos indicam diferenças baseadas 
no teste Fisher LSD. O mesmo índice indica que não existem diferenças entre amostras.

Acesso Teor total esteróis (mg/kg) Teor em gama 
- tocoferol (mg/kg)

1 2650 ± 65a 92.56 ± 8.22ab

2 2610 ± 24a 86.42 ± 2.00ab

3 2436 ± 388a 68.34 ± 2.87a

4 2532 ± 188a 73.05 ± 15.61ab

5 2419 ± 100a 89.31 ± 34.91ab

6 2528 ± 72a 68.81 ± 1.90ab

7 2575 ± 78a 107.26 ± 7.56b

8 2267 ± 231a 181.82 ± 35.65c

9 2525 ± 132a 94.41 ± 16.93ab

10 2533 ± 129a 89.08 ± 3.02ab

11 2432 ± 337a 76.40 ± 13.02ab

12 2386 ± 409a 74.92 ± 5.03ab

Média 2491 ± 107 92.04 ± 30.65

6. Anexos
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Anexo 2: Composição média e teor de esteróis (colesterol, brassicasterol 24-metilen-colesterol, 
campesterol, campestanol, estigmasterol, Δ-7-campesterol, Δ-5-23-estigmastadienol) do óleo 
extraído das amostras de sementes de Jatropha curcas L. de 12 fenótipos distintos, no campo 
experimental da Galp no Búzi, em Moçambique.

Acesso Colesterol Brassicasterol 24-metilen-
colesterol Campesterol Campestanol Estigmasterol Δ-7 

-campesterol
Δ-5-23 

-estigmastadienol

1 0,23 ± 0,02 0,02 ± 0,00 0,10 ± 0,04 8,11 ± 0,17 0,03 ± 0,01 9,57 ± 0,29 0,30 ± 0,04 0,04 ± 0,00

2 0,22 ± 0,04 0,02 ± 0,00 0,16 ± 0,08 8,21 ± 0,00 0,03 ± 0,01 9,04 ± 0,85 0,35 ± 0,05 0,04 ± 0,01

3 0,20 ± 0,03 0,03 ± 0,01 0,13 ± 0,04 8,23 ± 0,01 0,10 ± 0,14 9,55 ± 0,25 0,33 ± 0,01 0,07 ± 0,04

4 0,25 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,13 ± 0,01 8,43 ± 0,03 0,04 ± 0,01 9,34 ± 0,33 0,34 ± 0,01 0,04 ± 0,01

5 0,24 ± 0,03 0,04 ± 0,01 0,15 ± 0,00 9,04 ± 0,12 0,03 ± 0,00 11,52 ± 0,07 0,29 ± 0,02 0,04 ± 0,01

6 0,26 ± 0,02 0,03 ± 0,00 0,15 ± 0,03 8,42 ± 0,10 0,02 ± 0,02 10,06 ± 0,23 0,33 ± 0,01 0,04 ± 0,01

7 0,20 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,11 ± 0,01 8,24 ± 0,03 0,03 ± 0,00 9,43 ± 0,13 0,33 ± 0,01 0,04 ± 0,01

8 0,23 ± 0,06 0,03 ± 0,01 0,11 ± 0,01 8,68 ± 0,33 0,10 ± 0,08 10,51 ± 0,37 0,26 ± 0,00 0,05 ± 0,03

9 0,23 ± 0,09 0,02 ± 0,01 0,13 ± 0,02 8,54 ± 0,16 0,03 ± 0,01 9,56 ± 0,12 0,33 ± 0,01 0,04 ± 0,01

10 0,26 ± 0,07 0,03 ± 0,01 0,25 ± 0,03 8,03 ± 0,22 0,03 ± 0,01 10,15 ± 0,95 0,33 ± 0,02 0,04 ± 0,01

11 0,24 ± 0,07 0,03 ± 0,01 0,15 ± 0,01 8,02 ± 0,24 0,13 ± 0,02 9,37 ± 0,35 0,30 ± 0,06 0,07 ± 0,05

12 0,27 ± 0,02 0,04 ± 0,01 0,45 ± 0,44 7,93 ± 0,10 0,10 ± 0,11 9,52 ± 0,14 0,34 ± 0,02 0,08 ± 0,05
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Anexo 3. Composição média e teor de esteróis (Clerosterol, β-sitosterol (verdadeiro), 
β-sitosterol (aparente), Sitostanol, Δ-5-avenasterol, Δ-5-24-estigmastadienol, Δ-7-estigma, 
Δ-7-avenasterol) do óleo extraído das amostras de sementes de Jatropha curcas L. de 12 
fenótipos distintos, no campo experimental da Galp no Búzi, em Moçambique.

Acesso Clerosterol β-sitosterol 
(verdadeiro)

β-sitosterol 
(aparente) Sitostanol Δ-5- 

avenasterol
Δ-5-24- 

estigmastadienol
Δ-7- 

estigmasterol
Δ-7- 

avenasterol

1 1,20 ± 0,09 72,22 ± 0,25 79,66 ± 0,45 5,25 ± 0,08 0,16 ± 0,02 0,80 ± 0,04 1,06 ± 0,02 0,94 ± 0,03

2 1,30 ± 0,17 72,16 ± 0,33 79,85 ± 0,49 5,40 ± 0,02 0,16 ± 0,01 0,81 ± 0,01 1,14 ± 0,09 1,01 ± 0,10

3 1,28 ± 0,04 71,39 ± 0,60 79,49 ± 0,04 5,77 ± 0,42 0,16 ±0,01 0,83 ± 0,04 1,04 ± 0,05 0,93 ± 0,04

4 1,36 ± 0,03 71,44 ± 0,45 79,45 ± 0,23 5,64 ± 0,12 0,15 ± 0,01 0,83 ± 0,07 1,03 ± 0,03 0,99 ± 0,04

5 1,22 ± 0,04 68,27 ± 0,18 76,89 ± 0,08 6,39 ± 0,13 0,14 ± 0,01 0,86 ± 0,01 0,92 ± 0,09 0,91 ± 0,08

6 1,36 ± 0,04 70,60 ± 0,20 78,82 ± 0,21 5,85 ± 0,08 0,14 ± 0,01 0,85 ± 0,03 0,97 ± 0,08 0,96 ± 0,04

7 1,32 ± 0,04 71,67 ± 0,19 79,50 ± 0,28 5,43 ± 0,14 0,17 ± 0,03 0,87 ± 0,01 1,13 ± 0,09 1,03 ± 0,01

8 1,26 ± 0,06 71,43 ± 0,39 78,31 ± 0,57 4,51 ± 0,24 0,17 ± 0,01 0,89 ± 0,04 0,99 ± 0,04 0,81 ± 0,04

9 1,28 ± 0,06 71,57 ± 0,23 78,92 ± 0,25 5,09 ± 0,11 0,14 ± 0,03 0,80 ± 0,01 1,18 ± 0,16 1,08 ± 0,06

10 1,30 ± 0,10 70,40 ± 0,87 79,10 ± 1,16 6,35 ± 0,35 0,16 ± 0,01 0,86 ± 0,05 0,93 ± 0,08 0,92 ± 0,07

11 1,24 ± 0,19 70,95 ± 0,73 79,77 ± 0,45 6,51 ± 0,83 0,18 ± 0,08 0,84 ± 0,02 1,02 ± 0,01 0,98 ± 0,03

12 1,29 ± 0,08 70,44 ± 1,03 79,64 ± 0,46 6,74 ± 0,37 0,18 ± 0,01 0,92 ± 0,05 1,06 ± 0,06 0,98 ± 0,02
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Tempo (dias) Gama- tocoferol
HR = 75 % HR = 92 %

0 140.30 ± 0.57 140.30 ± 0.57

21 130.65 ± 0.64 101.80 ± 0.14

42 68.80 ± 0.00 6.45 ± 0.35

Anexo 4: Variação do teor médio em gama-tocoferol do óleo extraído das sementes de  
Jatropha conservadas a 35 ºC e a 75% de HR ao longo de 42 dias.




