
 A busca por combustíveis renováveis tem 

sido tema recorrente no mundo nos últimos 

anos, devido a crescente preocupação com o 

meio ambiente e tendo como incentivo a 

redução das reservas mundiais de petróleo, a 

variação do preço do barril de petróleo ao 

longo dos anos, além de conflitos (político-

religiosos) relacionados aos países líderes 

neste seguimento. Diversos estudos 

relacionam a queima dos combustíveis fósseis 

com as alterações climáticas observadas nos 

últimos 50 anos [1]. 

Neste cenário os biocombustíveis tornam-

se protagonistas em todo mundo, 

especialmente nos países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 

devido a seus benefícios nos contextos social, 

econômico e ambiental [1]. 

Para que a utilização dos biocombustíveis 

seja difundida amplamente torna-se 

necessário um custo de produção inferior ao 

combustível fóssil. Neste contexto, torna-se 

imprescindível a utilização de matérias-

primas que sejam baratas e abundantes. No 

que se refere a estes requisitos têm-se os óleos 

de origem vegetal e as gorduras animais. Na 

literatura, já foram descritos mais de 350 tipos 

diferentes de óleos com potencial para a 

produção de biocombustíveis e ainda existe a 

possibilidade de reaproveitamento de óleos 

residuais [3]. 

 O crambe, espécie da família das 

Brassicaceae, nativa do mediterrâneo, que 

desde a década de 90 é estudado para a 

produção de biocombustíveis destaca-se pelo 

alto teor de óleo contido em suas sementes, 

curto ciclo produtvo, o fato de ser uma 

variedade não-alimentícia e adaptação aos 

mais diversos climas [4]. 

A utilização dos óleos vegetais como 

matéria prima para a produção de 

biocombustíveis, so é possível graças  a 

alguns processos de conversão que 

enquadram suas características físico-

químicas a dos combustíveis comerciais, 

dentre elas destaca-se a pirólise, um processo 

que por meio de aquecimento em uma 

atmosfera não oxidante, fragmenta as 

moléculas grandes em moléculas menores 

[2,3].  

Este trabalho envolveu a produção do 

sabão de magnésio do óleo de crambe, o qual 

posteriormente foi pirolisado. O produto 

obtido nesta etapa, conhecido como bio-óleo, 

foi caracterizado e analisado quanto a 

viabilidade de sua utilização como 

biocombustível, de acordo com as 

especificações da ANP. A composição do 

produto de pirólise foi determinada por 

cromatografia gasosa acoplada a 

espectrometria de massas, bem como 

caracterizado segundo ensaios físico-

químicos comumente realizados para os 

combustíveis fósseis. 
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