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REIVINDICAÇÕES 

1. Processo de produção de biodiesel e de biodiesel aditivado, a partir 

da transesterificação de triacilglicerídeos de origem natural e álcoois 

primários, caracterizado por compreender as etapas de: 

a. combinar o triacilglicerídeo e N-metil-pirrolidona (NMP) em 

relação molar de 1, obtendo uma mistura triacilglicerídeo-

NMP 1:1; 

b. gerar in situ o catalisador líquido iônico da reação de 

transesterificação por adição a 0oC à mistura de "a" de 

ácido metanossulfônico em relação molar 1:1 para a NMP; 

c. efetuar a reação de transesterificação por adição de 

excesso molar de álcool primário ao meio reacional 

contendo o triacilglicerídeo e o catalisador iônico de "b" e 

aquecer a 60-80oC sob agitação durante 3-5 horas obtendo 

produto biodiesel e glicerol; 

d. retirar excesso de álcool do meio reacional de "c" por 

destilação sob pressão reduzida, obtendo uma mistura 

biodiesel / líquido iônico / glicerol; 

e. separar fases glicerol e líquido iônico (inferior) e biodiesel 

(superior) da mistura de "d"; 

f. lavar fase superior de produto biodiesel e recuperar 

produto com pH neutro; e 

g. separar e reciclar catalisador líquido iônico da fase inferior 

para o processo. 

2. Processo de produção de biodiesel e de biodiesel aditivado, de 

acordo com a reivindicação 1, ser caracterizado pela temperatura da 

etapa “c” ser obtida por aquecimento, sonicação ou microondas. 

3. Processo de produção de biodiesel e de biodiesel aditivado, de 

acordo com a reivindicação 1, ser caracterizado por alternativamente, 

após a etapa “d” efetuar reações de cetalização com cetonas em C2-C12 

sobre a mistura biodiesel, glicerol e líquido iônico, obtendo biodiesel 

aditivado. 
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4. Processo de produção de biodiesel e de biodiesel aditivado, de 

acordo com a reivindicação 1, ser caracterizado por alternativamente, 

após a etapa “d” efetuar reações de cetalização com aldeídos em C2-C12 

sobre a mistura biodiesel, glicerol e líquido iônico, obtendo biodiesel 

aditivado. 

5. Processo de produção de biodiesel e de biodiesel aditivado, de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 3 ou 4, ser caracterizado 

pelo biodiesel aditivado conter entre 0,1 e 20% em peso de cetals ou 

acetais de glicerol. 

6. Processo de produção de biodiesel e de biodiesel aditivado, de 

acordo com a reivindicação 1, ser caracterizado por alternativamente, 

após a etapa “e” efetuar reações de cetalização com aldeídos em C2-C12 

sobre o conteúdo da fase inferior (glicerol e líquido iônico), obtendo 

aditivos para diesel. 

7. Processo de produção de biodiesel e de biodiesel aditivado, de 

acordo com a reivindicação 1, ser caracterizado por alternativamente, 

após a etapa “d” efetuar reações de cetalização com aldeídos em C2-C12 

sobre o conteúdo da fase inferior (glicerol e líquido iônico), obtendo 

aditivos para diesel. 

8. Processo de produção de biodiesel e de biodiesel aditivado, de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 3, 4 ou 5, ser 

caracterizado por preparar biodiesel aditivado com cetais e acetais por 

mistura de biodieseis contendo proporções requeridas de cada um dos 

aditivos. 

9. Processo de produção de biodiesel e de biodiesel aditivado, de 

acordo com a reivindicação 1, caraterizado por alternativamente, após 

a etapa “d” fazer reagir anidrido acético com a fase glicerol da mistura 

biodiesel / liquido iônico / glicerol, obtendo biodiesel aditivado com 

triacetina. 

10. Processo de produção de biodiesel e de biodiesel aditivado, com 

qualquer uma das reivindicações 3 ou 4, caracterizado por 

adicionalmente fazer reagir anidrido acético após a reação de cetonas 

ou aldeídos, com a fase glicerol, obtendo biodiesel aditivado com os 

acetatos correspondentes. 
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11. Processo de produção de biodiesel e de biodiesel aditivado, com 

qualquer uma das reivindicações 3 ou 4, caracterizado por fazer reagir 

anidrido acético com a fase glicerol da mistura biodiesel / líquido iônico / 

glicerol, obtendo biodiesel aditivado com triacetina. 

12. Processo de produção de biodiesel e de biodiesel aditivado, de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 3, 4, 6, 7 ou 8, 

caracterizado pelo biodiesel aditivado conter entre 0,1 e 20% em peso 

de acetatos, acetil-acetais ou acetil-cetais de glicerol. 
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