
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 
CATARINA – CAMPUS SÃO JOSÉ 

SUELLEN SOUZA FONSECA

SÍNTESE E ANÁLISE DE BIODIESEL: UM ESTUDO TEÓRICO-
PRÁTICO

São José

2014



SUELLEN SOUZA FONSECA

SÍNTESE E ANÁLISE DE BIODIESEL: UM ESTUDO TEÓRICO-PRÁTICO

Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  para 
conseguir  o  Diploma  de  Licenciada  em 
Ciências  da  Natureza-  Habilitação  em 
Química.  Orientadora:  Profª  Ms.  Lúcia 
Müller.

 

São José 

2014



SUELLEN SOUZA FONSECA

SÍNTESE E ANÁLISE DE BIODIESEL: UM ESTUDO TEÓRICO-PRÁTICO

A monografia foi  defendida por Suellen Souza Fonseca para conquistar o título  de 

Licenciada em Ciências da Natureza- Habilitação em Química. Aprovada em 29 de 

Maio de 2014, no Instituto Federal de Santa Catarina.

Aprovada pela comissão examinadora em São José 29 de Maio de 2014.



AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus por ter dado a oportunidade de buscar os 

meus objetivos.

Em especial:

Minha orientadora Lúcia Müller, por ter se disponibilizado em me 

auxiliar na concretização deste projeto.

A  professora  Deise  Juliane  Mazera,  por  transmitir  e  ensinar 

conhecimento essenciais para a realização da pesquisa.

Ao meu pai Osni, e a minha mãe Creusa, que estiveram sempre 

do meu lado me apoiando e se preocupando com o meu bem-estar.

Meu tio Alurindo que abriu o seu lar para eu morar durante boa 

parte da graduação.

Meu ex-namorado Rodrigo que por muitas vezes me ajudou a 

suportar a distância e a saudade de casa.

Meus  colegas  de  graduação,  Débora  Inês  Catâneo,  Zambi 

Rodrigues, Patrícia Abreu e Khristian Kirsch, que cada um do seu jeito me auxiliava 

nos momentos de dificuldades.

Ao professor Rui Miguel de Carvalho Junior, pela sugestão de 

trabalho.

E  finalizando,  agradeço  a  todos  os  professores  que  tive  na 

graduação, pois eles moldaram a profissional que sou hoje.



RESUMO

 Este  trabalho  foi  realizado  para  ampliar  os  conhecimentos 

Químicos proporcionados pela junção teoria-prática, que por muitas vezes não são 

trabalhados  com êxito  nos  cursos  superiores.  Para  tanto,  estudou-se  amostras  de 

biodiesel,  que apresentam vantagens perante o diesel,  quando se consegue unir  a 

obtenção de matéria-prima barata e metodologia adequada. 

As  amostras  analisadas  foram  escolhidas  de  dois  modos 

diferentes, a primeira foi utilizando três amostras diferentes de óleo B5 (óleo com 5% 

de biodiesel e 95% de diesel de petróleo), e a segunda vertente foi a análise de dois 

tipos de biodiesel puro, sem adição de óleo diesel. Uma de síntese laboratorial e a  

outra amostra obtida por planta autorizada no Estado de Goiás.

As análises foram realizadas em espectrofotômetro de emissão 

atômica e em espectrofotômetro de infravermelho. No espectrofotômetro de emissão 

atômica foi  determinado íons K+ e Na+.  E através do uso de espectrofotômetro de 

infravermelho foram identificados grupos funcionais das substâncias estudadas.

Na análise de emissão atômica, tanto as soluções armazenadas 

em  frascos  de  vidro  quanto  as  armazenadas  em  frascos  de  polipropileno, 

apresentaram resultados aceitáveis no âmbito da Química Analítica. Sendo assim, as 

amostras A e C de B5 ultrapassaram a concentração máxima permitida pela Agência 

Nacional de Petróleo para a soma de íons sódio e potássio que é de 5,00 mg Kg -. As 

amostras de B 100 estavam dentro dos limites aceitáveis.

Na análise de infravermelho foi observado a banda característica 

de éster em todas as amostras, evidenciando a presença de biodiesel em todos os 

óleos  estudados.  Contudo,  a  banda  característica  de  hidroxila  estava  presente  na 

amostra de B100 laboratorial, mostrando que a separação das fases glicerina-biodiesel 

não foi satisfatória e outro método auxiliar seria necessário.

 

Palavras-Chaves:  Biodiesel,  sódio,  potássio,  espectrofotômetro  de 

infravermelho e espectrofotômetro de emissão atômica.



ABSTRACT

This work was carried out to enlarge the knowledge provided by 

the  Chemical  theory  and practice  joint,  which  often  are  not  worked  successfully  in 

university courses. To this end, we studied biodiesel samples that present before the 

diesel  advantages  when  joining  can  obtain  cheap  raw  materials  and  proper 

methodology. 

The samples were selected in two different ways,  the first  was 

using three different oil samples B5 (oil with 5% biodiesel and 95% petroleum diesel), 

and the second strand was the analysis of two kinds of pure biodiesel without addition  

of diesel oil. A laboratory synthesis and another sample obtained by authorized plant in  

the state of Goiás 

Analyses were performed in atomic emission spectrophotometer 

and infrared spectrophotometer. In atomic emission spectrophotometer was determined 

ions K + and Na +. And through the use of infrared spectrophotometer functional groups 

of the studied substances were identified. 

In atomic emission analysis, both solutions stored in glass vials as 

stored in polypropylene vials showed acceptable results under the Analytical Chemistry. 

Thus,  samples  A  and  C  B5  exceeded  the  maximum concentration  allowed  by  the 

National Petroleum Agency to the sum of sodium and potassium ions that is 5.00 mg 

kg-1. Samples of B 100 were within acceptable limits. 

In infrared analysis of the characteristic ester band was observed 

in all samples, indicating the presence of biodiesel in all the studied oils. However, the 

characteristic hydroxyl band was present in the sample to Laboratory B100, showing 

phase separation, glycerin and biodiesel was not satisfactory another helper method 

would be necessary.

Key Words :Biodiesel, sodium, potassium, infrared spectrometer 

and atomic emission spectrophotometer.
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1. INTRODUÇÃO
O planeta globalizado em que vivemos demonstra a cada dia a 

necessidade de melhores e mais eficientes recursos energéticos, pois os atuais não 

estão  sendo  ecologicamente  viáveis  ou  não  estão  à  disposição  da  grande  massa 

mundial.  A  maior  parte  de  toda  essa  energia  consumida  vem  do  petróleo,  hoje 

sabemos que é um recurso não renovável, limitado e que contribui significativamente 

para o aumento da poluição atmosférica (SANTOS; PINTO, 2007). 

A  queima  dos  combustíveis  derivados  do  petróleo  liberam na 

atmosfera vários gases e dentre esses, destacam-se: o monóxido e dióxido de enxofre; 

gases resultantes da combustão de hidrocarbonetos (monóxido e dióxido de carbono), 

liberação  de  carbono  fuligem  originário  de  combustões  incompletas;  e  gases 

aromáticos (SILVA; FREITAS, 2006).
Deste  modo,  a  busca  por  outras  fontes  energéticas  ou  de 

reaproveitamento  das  já  existentes  tem  direcionado  as  pesquisas  da  área,  onde 

conversões  menos  agressivas  ambientalmente  e  renováveis  são  esperadas.  Das 

pesquisas já finalizadas temos:

“A conversão da energia nuclear em eletricidade, a utilização de 
recursos hídricos e eólicos no acionamento de turbinas geradoras 
de energia elétrica, o aproveitamento da energia solar, tanto em 
painéis  fotovoltaicas  para  geração  de  eletricidade  quanto  na 
utilização  direta  para  produção  de  calor,  e  a  obtenção  de 
combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos oriundos da biomassa” 
(DO VALLE, 2009 p. 01).

Nos  dias  atuais  ainda  há  um  forte  estímulo  financeiro 

influenciando a produção de novos recursos energéticos, porém já é companheira da 

população  a  certeza  de  que  o  planeta  pede  soluções  alternativas  tanto  para  a  

manutenção do desenvolvimento sustentável quanto para a qualidade de vida, pois 

segundo Marcilio e Gouveia, (2007) 5% dos óbitos por doenças respiratórias de recém-

nascidos e em idosos são causados por poluentes atmosféricos. Pensando nisso e em 

vários  outros  pontos  que  as  pesquisas  atuais  visam  a  produção  de  substâncias 

capazes de substituir (em porcentagem ou completamente) o diesel, a gasolina e o gás 

metano de  petróleo.  A  exemplo  temos  a  biomassa  resultante  lixo  ou  de fezes  de 

animais,  a  fermentação  da  celulose  produzindo  álcool  ou  o  biodiesel,  tema  deste 
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trabalho.

Entretanto, para que haja um recurso energético útil e aplicado na 

sociedade, não basta apenas pesquisa científica, existe a necessidade de um projeto 

governamental de produção, implementação e distribuição; esses fatores são cruciais 

para um desenvolvimento sustentável (UDAETA, 1997).

 No Brasil um dos principais investimentos almejando energia de 

fontes menos poluentes foi a campanha de troca da gasolina pelo álcool nos motores 

automóveis, o “Pró-Álcool”, que surgiu na década de 70 facilitada pelo governo militar. 

O programa tinha, dentre outros o intuito de produzir e vender carros que usavam 

etanol proveniente da fermentação da cana-de-açúcar. O Brasil era favorável para tal 

prática, pois tem uma grande extensão de terras agricultáveis, abundância de água 

para  irrigação  em  seu  território;  elevada  incidência  da  radiação  solar  sobre  sua 

superfície e disponibilidade de mão-de-obra rural. Porém, o projeto Pró-Álcool perdeu 

incentivo do governo quando  a produção de álcool combustível começou a competir 

com a  produção  de  açúcar,  acarretando  aumento  do  preço  deste  último.  Tal  fato 

estava resultando no aumento do preço do açúcar (DO VALLE, 2009); (BARBOSA et 

al., 2006).

 Apesar de trocar gasolina pelo etanol, uma fonte energética tida 

como renovável quando se considera o ciclo do carbono no ambiente, esse programa 

não teve a sua ênfase na questão ambiental, mas sim na questão econômica, já que 

no momento que foi instituído no Brasil o mundo passava por um declínio na produção 

do petróleo e consequentemente o preço do barril estava com o preço muito a cima 

daquele aceito pelo mercado brasileiro1. 

1.1 Objetivo geral

Avaliar a qualidade de amostras de biodiesel comercializadas no Brasil e 
sintetizadas no laboratório, no que se refere ao índice de sódio e potássio (um dos 
critérios de qualidade definidos legalmente no Brasil.

1Disponível em: .  http://www.biodieselbr.com/proalcool/pro-alcool/programa-etanol.htm  

http://www.biodieselbr.com/proalcool/pro-alcool/programa-etanol.htm
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 1.2 Objetivos específicos

• Sintetizar biodiesel por meio de reação de transesterificação via catálise básica;
• Acompanhar a reação de transesterificação por cromatografia planar;
• Analisar  amostras  de  biodiesel  no  espectrofotômetro  de  emissão  atômica, 

quantificando íons sódio e potássio;
• Determinar pontos de fusão de compostos obtidos na síntese;
• Identificar grupos funcionais em moléculas de biodiesel, óleo de soja, resíduos 

da reação de transesterificação, utilizando espectrofotometria de infravermelho;

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Importância da Química experimental para a formação profissional

O  professor  de  Química  é  de  grande  importância  para  a 

sociedade, pois os ensinamentos transmitidos por muitas vezes auxiliam os alunos a 

construir a sua alfabetização científica (CHASSOT, 2004). Mas para que o profissional 

docente  possa  cumprir  com  êxito  a  sua  função,  os  licenciandos  de  Química 

necessitam  de  junção  entre  teoria  e  prática  no  momento  da  sua  formação.  A 

integração entre a teoria e a prática, ao menos no que se refere ao conteúdo, facilitam 

um novo modo de observar o assunto permitindo que o discente “verifique a origem de 

um  determinado  conceito  ou  quais  dados  experimentais  permitiram  formular  uma 

determinada teoria, ou até mesmo qual é a utilidade de um dado experimento para a 

sociedade” A teoria é mais facilmente assimilada e começa a participar da vida do 

estudante (ROSSI-RODRIGUES et al., 2009 p. 1059). 

Assim  a  experimentação  é  relevante  não  apenas  no  ensino 

básico como dita os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), mas também durante 

toda a vida acadêmica do licenciando em Química. Segundo os PCNs para o ensino 

de Ciências a “experimentação faz parte da vida, na escola ou no cotidiano de todos 

nós” (BRASÍLIA, 2006 p. 26). Logo, sua prática eleva os entendimentos naturais e as 

percepções  científicas,  uma vez  que  o  experimento  pode  servir  não  apenas  para 

concretizar  os  conhecimentos  teóricos  (ilustrativa  “receita  de  bolo”),  mas  também 

como  problematizadora,  construindo  conhecimentos  cada  vez  mais  significativos 

(HARTWIG et al., 2008).
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Segundo  Rossi-Rodrigues  et  al.,  (2009),  uma  das  falhas 

cometidas nos cursos superiores em Química é separação das aulas teóricas das 

práticas, estas geralmente ocorrem em momentos diferentes na disciplina, mesmo que 

digam respeito a um mesmo assunto. Isso gera um distanciamento temporal entre os 

dois aspectos. Em algumas disciplinas também se verifica o distanciamento temático 

entre os mesmos. Os dois tipos de aula não são planejados em conjunto (e/ou com 

professores diferentes), o que dificulta uma ligação direta entre ambas, ligação esta, 

“essencial para um bom aproveitamento e para a aprendizagem do assunto”. Essa 

distância (temática e temporal) entre a parte experimental e a conceituação abstrata 

que a fundamenta é um dos grandes fatores que desmotivam os estudantes. Além do 

que, por muitas vezes (falta de tempo no ano letivo) dá-se preferência à teorização 

sem aula prática.

  
 

2.2 Diesel e Biodiesel, Assuntos Interessantes Para Uma Pesquisa
Tanto o diesel, como o biodiesel são assuntos de valia para uma 

pesquisa, uma vez que são substâncias de vasta utilização comercial. Influenciam na 

qualidade de vida das pessoas e na parte financeira de um país.

O  óleo  diesel  é  originário  do  petróleo  que  é  encontrado 

naturalmente em determinadas formações geológicas, como as bacias sedimentares 

com características muito especiais para ocorrer a formação deste mineral (MILANI et 

al.,  2000).  As principais condições para a formação do petróleo são: existência de 

matéria  orgânica  adequada;  preservação  da  ação  de  bactérias  aeróbicas;  a  não 

movimentação por longo tempo; e ainda a ação de temperatura e pressão por longos 

períodos (VIEIRA, 2004). Essas condições particulares ajudam a entender o porquê de 

se  classificar  o  petróleo  como um recurso  não  renovável,  uma vez  que  para  sua 

formação se necessita muito tempo cronológico e condições especiais.

Quimicamente o diesel de petróleo é constituído de uma mistura 

de hidrocarbonetos obtida com a destilação do óleo cru, na faixa de temperatura entre 

250ºC e  370ºC.  Esses hidrocarbonetos  incluem parafinas,  ciclo-alcanos,  olefinas  e 

aromáticos,  com  cadeias  carbônicas  que  possuem  12  a  18  átomos  de  carbono 
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(SRIVASTAVA; PRASAD, 2000 apud DO VALLE, 2009).

O diesel tem grande importância econômica, pois é utilizado no 

abastecimento  de  caminhões  pesados,  nos  ônibus  para  transporte  urbano,  nas 

locomotivas,  em  geradores  de  eletricidade,  nos  equipamentos  agrícolas,  e  nos 

equipamentos técnicos em geral. 

Entretanto,  os  derivados  de  petróleo  possuem  enxofre  como 

impureza,  pois  ele  estava  presente  na  matéria-prima  originária,  no  momento  da 

combustão o mesmo também reage com o oxigênio, produzindo óxidos ácidos, eles, 

junto  aos  óxidos  carbonatos  produzidos  na  combustão  de  hidrocarbonetos  são 

responsáveis  pela  acidez  das  chuvas  nos  grandes  centros  urbanos.  Além desses 

gases, no ambiente são liberadas várias outras substâncias como o carbono fuligem, e 

compostos  aromáticos  (BTEX)  (SILVA;  FREITAS,  2006)  e  (TIBUSTIUS;  ZAMORA, 

2008).

Os  BTEX's  são  considerados  perigosos  por  serem  potenciais 

causadores  de  depressão  no  sistema nervoso  central  e  também de  leucemia.  No 

Japão o benzeno é classificado como a segunda substância mais poluente (por ser  

carcinogênico)  em um ranking de doze.  E classificaram o tolueno como a décima 

primeira substância em nível de risco para a saúde. Ambos os compostos entram no 

corpo via  inalação e absorção lipossolúvel.  A média do nível  de exposição para o 

benzeno foi  determinado em 3,3 μg/m3  e para tolueno em 34,2 μg/m3 (CORSEUIL; 

ALVAREZ, 1996 apud TIBURTIUS; ZOMORA, 2008).

Contudo, apesar da certeza de liberação de gases poluentes na 

atmosfera, o uso do diesel de petróleo só começou a ser questionado por governantes 

políticos  a  partir  do  momento  que  a  abundância  brasileira  e  mundial  começou  a 

diminuir.  Desta forma, depois dos anos 70 pesquisas mais ou menos custeadas e 

influenciadas pelo governo começaram a emergir procurando recursos energéticos que 

poderiam substituir derivados do petróleo (ALBUQUERQUE, 2006). No mundo surge 

então a ideia de se retornar às iniciativas de Rudolf Diesel (1858-1913), criador dos 

motores  do  ciclo  diesel.  Ele,  no  início  de  suas  pesquisas  utilizou  óleo  vegetal  de 

amendoim  para  demonstrar  seu  invento  em  Paris-1900  (FROEHNER;  LEITHOLD, 

2006). Porém, trocou os óleos vegetais pelo óleo de petróleo quando percebeu que a 

viscosidade  e  o  preço  de  obtenção  eram  menores,  bem  como,  observando  que 
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naquela época o mundo desfrutava de grande disponibilidade de petróleo. A iniciativa 

de usar óleos vegetais, ou gordura animal a fim de substituir o diesel de petróleo deu 

origem ao biodiesel.

A  temática  ambiental  em  volta  do  biodiesel  é  de  grande 

importância, uma vez que o acúmulo de gases poluentes na atmosfera desencadeia 

vários outros distúrbios,  como a chuva ácida,  o aquecimento global  e as doenças 

respiratórias  como  já  citado.  O  biodiesel  pode  ser  obtido  por  meio  de  diversas 

matérias-primas,  óleos vegetais  ou  por  uso de gorduras  animais  (FERRARI et  al, 

2003). Do Valle (2009) por exemplo produziu biodiesel via transesterificação de óleo 

do nabo forrageiro,  Ferrari  et al.  (2003), analisou a taxa de conversão de ésteres 

etílicos, em biodiesel de soja e o seu consumo em geradores de energia e Darwiche 

et  al.,  (2001)  por  sua  vez  analisou  o  processo  de  produção  e  o  rendimento  de 

biodiesel sintetizados com óleos e gorduras residuais.

O  biodiesel  tem  propriedades  parecidas  com  o  diesel,  mas 

sobretudo  mostra  vantagens  ambientais,  pois  o  biodiesel  apresenta  concentrações 

quase nulas de enxofre, tão poucos compostos aromáticos na sua composição. Possui  

também, teor médio de oxigênio; maior ponto de fulgor; menor emissão de partículas,  

HC, CO e CO2;  caráter  não tóxico e é biodegradável,  além de ser  proveniente de 

fontes classificadas como renováveis (FERRARI et al., 2003).

Outra  vantagem é o  alto  número de cetanos,  que é  uma das 

propriedades mais importantes do diesel mineral, pois assim como a octanagem essa 

propriedade  descreve  a  qualidade  de  ignição  do  combustível,  e  o  seu  aumento 

geralmente está vinculado à diminuição do consumo de combustível e nas emissões 

liberadas.  Um combustível  com alto  índice  de cetano inflama com mais  facilidade 

quando  injetado  no  motor,  ou  seja  produz  uma combustão  mais  eficiente  e  pode 

amenizar o  barulho emitido pelos motores (MORAIS, 2008).  O número de cetanos 

aumenta  com o  comprimento  da  cadeia  carbônica  não  ramificada,  desta  forma,  o 

hexadecano  (cetano)  é  estabelecido  como  padrão  de  valor  de  100  na  escala  de 

cetano,  enquanto que para o 2,2,4,4,6,8,8-heptametilnonano é atribuído o valor  15 

(LÔBO et al., 2008).

 Portanto,  os  derivados  de  óleos  vegetais  (biodiesel)  são 

considerados bons substituintes para o diesel de petróleo, pois para sua utilização os 
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motores  não  requererem  modificações  e  apresentarem alto  rendimento  energético 

(GUARIEIRO et al., 2008).  O biodiesel pode ser designado como um mono-alquil éster 

de ácidos graxos, derivado de fontes renováveis, tais como óleos vegetais e gorduras 

animais  (FROEHNER; LEITHOLD, 2006;  (QUESSADA  et  al.,  2010).  Diferenças na 

estrutura química de um mono-alquil éster de ácidos graxos (biodiesel) e um alcano 

(diesel) são mostradas na Figura1.

O tamanho levemente maior e a presença de alguns locais mais 

polares (ligação com o oxigênio), permite prever temperaturas de ebulições mais altas 

para o biodiesel, o que realmente ocorre. O fato de ter oxigênio na molécula tem o 

duplo efeito, o de diminuir a energia liberada na combustão (quando comparado com a 

mesma massa de diesel), e o de permitir uma queima mais rápida e eficiente, já que o 

combustível entra no motor parcialmente oxidado (PRADO et al., 2006). Isso explica 

por  que  o  rendimento  do  biodiesel  é  menor,  contudo,  é  menos  poluente,  quando 

comparado ao diesel.

2.3 Óleos vegetais
O  óleo  vegetal  é  uma  alternativa  de  combustível  para  a 

substituição do óleo diesel na utilização de motores. Como é um recurso renovável, a 

sua aplicação na matriz energética implica em diversas vantagens ambientais sociais e 

econômicas  e  pode  ser  um  grande  fator  para  minimizar  o  problema  da  falta  de 

emprego (HOLANDA, 2004). 

Sendo  o  Brasil  um  país  de  clima  tropical  o  cultivo  de  várias 

Figura 1.Éster presente no biodiesel e hidrocarboneto presente no 
diesel.

Fonte: (Prado et al., 2006).
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espécies oleaginosas, nativas ou manejadas é facilitado, abrindo oportunidade para 

todo território nacional. Aqui, se reúnem as condições ideais para a produção de uma 

variedade de plantas que servem de matéria-prima para o biodiesel. O Brasil possui 

uma produção de quase 36% de energia renovável, em relação ao resto do planeta.  

Cada  região  do  país  possui  suas  oleaginosas  específicas,  que  são  utilizadas  na 

produção do biodiesel: “o dendê e o babaçu aparecem na região norte, o algodão e a 

mamona no nordeste, a soja é utilizada no centro-oeste e no sudeste e o sul faz uso 

do girassol como matéria-prima” (HOLANDA, 2004 p. 136). 

Em cada tipo de planta a composição dos metabólitos é resultado 

do  balanço  entre  biossíntese  e  transformações  que  ocorrem  durante  o  seu 

desenvolvimento, isso ocorre principalmente por decorrências genéticas, ambientais e 

do manejo agronômico utilizado. “Fatores ambientais têm grande influência sobre o 

desenvolvimento  de  plantas;  tais  fatores  influenciam  sobretudo  no  teor  e  na 

composição química de óleos, assim como a técnica de cultivo” (BOTREL, et al., 2010 

p. 36). A Tabela 1. mostra a composição química média de ácidos graxos no óleo de 

soja. 

Quimicamente,  o  óleo  vegetal  é  formado  por  moléculas  de 

triacilglicerídeos (Figura 2), que são resultantes da condensação entre ácidos graxos e 

o glicerol (triálcool), formando ésteres de ácidos graxos (UHREN, 2007).

Tabela1.Composição média percentual de ácidos graxos no óleo de soja.
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Nome oficial Nome usual Símbolo Óleo de 
soja

Ácido butanóico Ácido butírico C4:0 -

Ácido hexanóico Ácido capróico C6:0 -

Ácido octanóico Ácido caprílico C8:0 -

Ácido decanóico Ácido cáprico C10:0 -

Ácido dodecanóico Ácido láurico C12:0 -

Ácido tetradecanóico Ácido mirístico C14:0 1

Ácido hexadecanóico Ácido palmítico C16:0 10

Ácido cis-hexadec-9-enóico Ácido palmitoleico C16:1(9) 2

Ácido octadecanóico Ácido esteárico C18:0 -

Ácido cis-octadec-9-enóico Ácido oleico C18:1(9) 1

Ácido cis,cis-octadec-9,12-dienóico Ácido linoleico C18:2(9,12) 28

Ácido  cis,cis,cis-octadec-9,12,15-
trienóico 

Ácido linolênico C18:2(9,12,15) 50

Ácido eicosanóico Ácido araquídico C20:0 8
Fonte: (MERÇON, 2010).

O óleo vegetal para gerar energia, pode ser usado em sua forma pura (in 

natura) ou transesterificado (Figura 3). 

Figura 2. Estrutura química do triacilglicerol  que compõe o 
óleo vegetal.

Fonte: (UHREN, 2007).
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2.4 O mundo e o Biodiesel
A primeira patente mundial de biodiesel foi desenvolvida no Brasil 

em 1980 pelo Professor Doutor Expedito Parente, da Universidade Federal do Ceará. 

Infelizmente, na época devido aos poucos incentivos a pesquisa não evoluiu conforme 

esperado. Então o Brasil acabou sendo ultrapassado nas pesquisas relacionadas à 

síntese e utilização do biocombustível (MURTA, 2008).

No  momento,  o  maior  produtor  mundial  de  biodiesel  é  a 

Alemanha e os outros países pertencentes à União Européia. Eles fazem parte da 

Europen Biodiesel Board – EBB e utilizam a canola como principal fonte de matéria-

prima. Este vegetal é plantado para nitrogenar naturalmente o solo e, oportunamente 

extraem-se o óleo dessa planta para a produção de biodiesel (MURTA, 2008).

Os países europeus possuem um incentivo governamental maior 

que o Brasil para a utilização de biodiesel e, também há um incentivo das próprias 

montadoras de transportes à utilização dos biocombustíveis (MURTA, 2008).

Nos Estados Unidos a produção de biodiesel é menor do que na 

Europa, entretanto, utiliza além de óleos in natura, óleos residuais de fritura como fonte 

de matéria-prima. Sendo a capacidade de produção estimada entre 208 a 210 milhões 

de litros por ano. O maior percentual de uso de biodiesel nos Estados Unidos é em 

ônibus  urbanos,  serviços  postais  e  órgãos  governamentais  (TORRES,  2007  apud 

QUESSADA et al., 2010).

2.4.1 Biodiesel no Brasil
A partir dos anos 90, o Brasil incentivou projetos destinados ao 

desenvolvimento do biodiesel. Foi criado o Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel (PNPB), lançado em dezembro de 2004, pela Agência nacional de petróleo 

(ANP) tendo como objetivos principais implantar um programa sustentável,  garantir  

preços competitivos, qualidade e suprimento e, finalmente, produzir o biodiesel a partir 

de diferentes fontes oleaginosas nas diversas regiões brasileiras. A lei N  o     11.097, DE   
13 DE JANEIRO DE 200  5  , impõem que de 2005 a 2008 era obrigada a adição de 2% 

de biodiesel  ao diesel  de petróleo, de 2008 a 2012,  5% e de 2013 em diante 5% 

(Agência Nacional de Petróleo, 2013).

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.097-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.097-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.097-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.097-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.097-2005?OpenDocument
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A convenção adotada no mercado do biodiesel, para expressar o 

percentual de mistura do diesel de petróleo com o biodiesel é a seguinte: utiliza-se a 

expressão BXX na qual  B significa Biodiesel  e  XX a proporção do biocombustível  

misturado ao óleo diesel. Logo, a sigla B2 significa 2% de biodiesel puro derivado de 

fontes renováveis e 98% de óleo diesel, o B5 equivale a 5% de biodiesel e 95% de 

óleo diesel e o B100 é o biodiesel puro sem adição de diesel de petróleo (MURTA, 

2008).

Até o ano passado (2013) a ANP obrigava a adição de 5% de 

biodiesel no diesel que chegava ao consumidor e a matéria-prima mais utilizada para a 

produção de  biodiesel  era  o  óleo  de soja.  Entretanto,  em 2014  a  adição  passará 

Figura 3. Fluxograma da utilização dos óleos vegetais.

Fonte: (FERREIRA; BATISTA, 2010 adaptado).
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gradativamente  para  8%  e  óleo  de  rícino  (mamona),  girassol,  amendoim,  dendê, 

babaçu (como já citado) e de fritura também serão usados (MURTA, 2008).

2.5 Questões ambientais, sociais e econômicas do biodiesel
Os  grandes  estímulos  para  a  produção  de  biodiesel  são  os 

benefícios  sociais  e  ambientais  que  esse  biocombustível  pode  proporcionar.  O 

benefício econômico decorrente da diminuição ou eliminação da importação de óleo 

diesel  também  tem  sido  defendido.  Entretanto,  em  razão  dos  diversos  níveis  de 

desenvolvimento  sócio-econômico  dos  países,  esses  benefícios  devem  ser 

considerados diferentemente (HOLANDA, 2004).

Em relação aos benefícios sociais, o grande mercado energético 

poderá dar sustentação à geração de muitos empregos e renda a partir da produção 

do  biodiesel,  por  exemplo,  temos  a  plantação  de  manona  que  pode  ser  feita  em 

qualquer lugar do país, incluindo na região nordeste, onde o abastecimento de água é 

escasso, inviabilizando outros tipos de plantações (HOLANDA, 2004).

Considerando  os  benefícios  ambientais,  a  queima  de 

combustíveis  fósseis  provenientes  do  petróleo  tem  um  significativo  impacto  na 

qualidade do ar, da água e do ambiente em geral. A poluição, as mudanças climáticas, 

os derramamentos de óleos e a geração de resíduos tóxicos são resultados do uso e 

do processo de produção desses combustíveis. Por outro lado, o biodiesel permite que 

se estabeleça um ciclo fechado de carbono no qual o dióxido de carbono é absorvido 

quando a planta de desenvolve (no caso de biodiesel de origem vegetal) e é liberado 

quando o biodiesel é queimado na combustão (HOLANDA, 2004).

Em  relação  ao  custo  de  produção,  ele  é  muito  variável,  pois 

depende da matéria-prima,  do  processo utilizado,  além do local  onde é  produzido 

(ZHANG et  al.,  apud SILVA; FREITAS,  2006).  A maior  demanda pode estimular  a 

plantação de oleaginosas,  aumentando a  escala  de oferta  dos grãos,  o  que pode 

resultar  em diminuição dos gastos.  Contudo,  pode aumentar  a  competição entre a 

produção de alimentos e a produção de biodiesel, tendo como desfecho um maior  

valor aos grãos e elevando o valor total da produção. “Uma boa solução pode ser a  

reutilização do óleo de cozinha, pois diminui o custo de produção, além de contribuir  
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para a solução do problema de descarte deste produto” (ZHANG et al.,  apud SILVA;  

FREITAS,  2008  p.  864).  O  uso  do  óleo  de  cozinha  é  realizado  e  defendido  por 

ambientalistas, por ser também um material de baixíssimo custo, em comparação com 

o alto custo do óleo virgem. O preço das matérias-primas oleosas pode representar até 

50%  dos  custos  totais  de  produção  do  biodiesel,  e  o  uso  de  matérias-primas 

alternativas, como os resíduos oleosos, pode representar uma significativa diminuição 

de tais gastos, já que estes produtos, produzidos em grandes quantidades nos centros 

urbanos, geralmente são pouco aproveitados (LEITE, 2008).

2.6 Uso do biodiesel como aditivo sem enxofre.
O enxofre afeta durabilidade dos catalisadores automobilísticos, e 

por tanto, afeta as conversões catalíticas. A presença de enxofre no diesel de petróleo 

também está associada à emissão de material particulado, danos à saúde e à corrosão 

de partes do motor, atribuída aos ácidos sulfúricos e sulfônicos formados durante a  

oxidação do combustível (LOBÔ  et al., 2008). O biodiesel pode ser considerado um 

excelente aditivo “verde” para o óleo diesel  pois ele,  quando adicionado ao diesel, 

desempenha a função do enxofre que é de lubrificar.  O biodiesel  pode viabilizar a 

utilização de óleos diesel com baixíssimo teor de enxofre (HOLANDA, 2004).

O  Laboratório  de  Desenvolvimento  de  Tecnologias  Limpas  – 

LADETEL, da USP, mostra que a troca do diesel de petróleo pelo biodiesel resulta em 

diminuições “de emissões de 20% de enxofre, 9,8% de anidrido carbônico, 14,2% de 

hidrocarbonetos não queimados, 26,8% de material particulado e 4,6% de óxido de 

nitrogênio” (HOLANDA, 2004).

2.7 Síntese de biodiesel
A metodologia de síntese do biodiesel  é variada, podendo ser 

feita  por  meio  de  pirólise,  esterificação  e  principalmente  pela  reação  de 

transesterificação, a qual usa catálise ácida, catálise básica, catálise heterogênea  ou 

através  da  rota  supercrítica.  Neste  trabalho  damos  ênfase  na  reação  de 

transesterificação  por  catálise  básica,  por  se  tratar  de  um  meio  economicamente 
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viável, com rendimento significativo e tempo tolerável de reação. A síntese de biodiesel 

é necessária, pois os óleos vegetais brutos quando usados in natura nos motores de 

ciclo  diesel  causam  grandes  danos  ao  motor,  os  quais  são  resultados  da  alta 

viscosidade  e  altos  pontos  de  ebulições  (HOLANDA,  2004).  Um  esquema  da 

conversão por transesterificação pode ser vista na Figura 4.

2.7.1 Síntese de Biodiesel através da Reação de Transesterificação.
A transesterificação é uma forma de obtenção de biodiesel onde 

se  mistura  óleos  ou  gorduras,  os  quais  contêm  ácidos  graxo  livres  (AGL)  e 

triglicerídeos  (TG),  álcool  etílico  ou  metílico  e  catalisador,  obtendo-se  ésteres  de 

ácidos graxos metílicos ou etílicos (biodiesel) (Equação 1.)  e glicerina, que pode ser  

usada  na  indústria  farmacêutica  (Figura  4)  (FERREIRA;  BATISTA,  2010); 

(GUARIEIRO et al., 2008). 

Cat.
(1)

Triglicerídeo
(óleo vegetal 
ou gordura)

álcool
Ésteres 

(biodiesel)



28

O álcool, um dos reagentes, deve estar em excesso na reação de transesterificação 

por causa do carácter reversível da mesma. A elevada quantidade de reagentes faz 

com que o equilíbrio da reação se desloque para o lado dos produtos, consumindo de 

forma efetiva os triglicerídeos e formando os mono-alquil ester. Nas condições normais 

de temperatura e pressão a reação de transesterificação precisa de um catalisador 

(DO VALLE, 2009).

Por outro lado, o biodiesel também pode ser obtido através de 

reação de esterificação, a qual consiste na reação entre ácidos graxos livres (ácidos 

carboxílicos) e álcool, conforme Equação 2.
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2.7.1.1Catálise Alcalina (básica)
A  catálise  básica  geralmente  é  feita  com  hidróxido  de  sódio 

(NaOH), hidróxido de potássio (KOH) ou RONa (FERRARI  et al,  2003; DO VALLE, 

2009; KARMAKAR et al., 2009). Ela tem um tempo de reação menor e rendimentos 

aceitáveis. Dentre os álcalis citados o RONa é obtido reagindo um álcool anidro com o 

sódio metálico, ele apresenta a vantagem de ser completamente livre de água. A água 

é desfavorável à reação pois, estimula a reação de saponificação, porém, manusear 

sódio metálico exige muito cuidado pois, é um metal altamente reativo. A utilização de 

NaOH resulta em uma síntese com bom rendimento. Entretanto, o rendimento das 

reações utilizando-se o KOH é ainda melhor quando comparado ao NaOH e apresenta 

a vantagem de poder ser reutilizado como adubo depois da purificação do biodiesel. O 

único empecilho com relação a utilização do KOH é que seu preço é mais elevado 

(KARMAKAR et al., 2009).

 Resíduos de cátions Na+  e K+(quando não retirados por alguma 

técnica laboratorial) tornam-se impurezas no biodiesel  final  e,  motores que utilizam 

este biodiesel, apresentam corrosão (DO VALLE, 2009).

2.7.1.2 Dois outros tipos de catalisadores: Ácidos e Heterogêneos 
 A  catálise  ácida  apresenta  a  vantagem  de  esterificar  e 

transesterificar no mesmo reator então é interessante quando a matéria-prima possui 

muitos  AGL.  Contudo,  na  transesterificação  tradicional  é  menos  utilizada  porque 

possui  um tempo de reação mais longo,  chega a ser  4000 vezes mais lenta para 

mesma quantidade de catalisador básico e normalmente requer temperatura de 100°C. 

O rendimento é menor e os resíduos são altamente prejudiciais aos motores (FUKUDA 

R-COOH + R'-OH                   R-COO-R' + HOH        (2)   
 Ácido                   Álcool                                   Biodiesel    
Graxo    

catalisador
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et al., 2001).

A  catálise  heterogênea,  quando  usada  de  maneira  correta 

(catalisador adequado para determinada matéria-prima e em condições adequadas de 

temperatura e pressão), apresenta rendimento similar ao da catálise ácida ou básica. 

Porém, a principal vantagem na utilização dos catalisadores heterogêneos é o fato de 

não  necessitar  de  neutralização  nem lavagem e,  a  facilidade  da  recuperação  dos 

produtos reacionais. Contudo, a otimização das reações dependem do álcool utilizado 

e, quanto menor a cadeia carbônica, maior o rendimento (LEITE, 2008). 

2.7.1.3 Rota Supercrítica

Quando um composto é confinado em um espaço determinado, 

ocorre equilíbrio entre gás e líquido. Ao aquecer o sistema, as propriedades intrínsecas 

de gás e líquido convergem para um mesmo ponto até serem idênticas (por exemplo, 

densidade, índice de refração, viscosidade, condutividade térmica, etc). Este ponto é 

denominado ponto crítico (Figura 5), e nele acaba-se a interface gás/líquido, a partir 

deste ponto encontra-se uma única fase supercrítica. Portanto, fluido supercrítico é 

toda substância que se encontra em condições de pressão e temperatura superiores 

aos seus parâmetros críticos (CARRILHO et al., 2001).

Acima do seu ponto crítico, uma substância pura não apresenta 

equilíbrio do tipo líquido-vapor e o sistema apresenta uma condição homogênea de 

fase, neste caso recebe o nome de FLUIDO SUPERCRÍTICO (FSC). Mas, para que 

atinja tal estado existe a necessidade de controle da pressão e da temperatura.

A  síntese  de  biodiesel  pode  ser  feita  por  meio  da  rota 

supercrítica, pois os FSC possuem tensão superficial desprezível, logo, os óleos e as 

gorduras  se  misturariam  com  facilidade  ao  álcool  utilizado  na  reação,  não 

necessitando então, o uso de catalisadores. A desvantagem desse meio de produção 

é  o  alto  custo  para  manter  as  substâncias  com FSC (ESPINOSA,  2001);  (SAKA; 

KUSDIANA, 2001 apud DO VALLE, 2009).
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2.7.2. Álcool na reação de transesterificação.
Outro  aspecto  de  grande  importância  para  a  maximização  de 

rendimentos é a escolha do álcool  adequado.  “O álcool  utilizado deve ser  livre  de 

umidade  e  o  conteúdo  de  AGL  do  óleo  vegetal  não  deve  ultrapassar  a  0,5%.” 

(KNOTHE, 2006 apud MURTA, 2008 p. 80). A ausência de água no meio reagente é 

essencial,  pois a mesma, quando presente, pode proporcionar a hidrólise ácida de 

ésteres alquílicos e TG e aumentar a quantidade de AGL, estimulando a formação de 

sabão, conforme mostra a Figura 6.

Além de  ser  anidro,  o  álcool  escolhido  precisa  ser  de  cadeia 

curta, de preferência metanol ou etanol. O primeiro apresenta vantagens perante o 

segundo no processo de produção, uma vez que contém somente um grupo metila 

tornando-se mais polar. Essa característica torna mais fácil a separação dos ésteres 

do  biodiesel  da  glicerina.  Consequentemente  apresenta  maior  rendimento  nas 

reações.

Contudo, o metanol apresenta toxidade e, visando a abundância 

de etanol  presente  no Brasil,  a  rota  etílica  tem sido  estimulada (ALBUQUERQUE, 

2006).  Quando a reação de transesterificação e realizada com etanol, o íon ativo da 

reação e chamado de etóxido (RO- corresponde ao CH3-CH2O-). Veja na Figura 7 o 

mecanismo da reação de transesterificação via catálise básica com KOH, e na Tabela 

Figura 5. Diagrama de fases de uma substância e ponto 
crítico.

Fonte: (CARRILHO et al., 2001) adaptado.
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2. as diferentes características entre a rota metílica e etílica.

Figura 6. Mecanismo de saponificação com KOH. 

Fonte: (CARDOSO, 2007) Adaptado

Figura 7. Mecanismo de transesterificação via catálise básica com KOH.

Fonte: (CARDOSO, 2007) Adaptado.
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Tabela 2.Quantificação das diferenças entre a rota metílica e etílica na reação de 
transesterificação. 

Quantidades e Condições 
Usuais Médias Aproximadas

Rota
Metílica

Rota
Etílica

Quant. Consumida de Álcool (Kg)
 por 1000 L de biodiesel

90 130

Excesso recomendável de 
álcool (recuperável)

100% 650%

Temperatura recomendada de reação  60°C 85°C

Tempo de reação (minutos) 45 90

Conversão (óleo→biodiesel) 97,5% 94,3%

∆% potência frente ao diesel 2,5% menor 4% menor

∆% consumo frente ao diesel 10% maior 12% maior
Fonte: (MACEDO et al, 2004) e (PARENTE, 2003) Adaptada.

2.7.3 Reações de Pirólise.
A pirólise consiste em quebrar as moléculas do triaglicerídeo por 

meio  de aquecimento  superior  a  450°C sem a presença de oxigênio.  O resultado 

dessa quebra é uma mistura de compostos químicos com características semelhantes 

ao diesel de petróleo.   A reação também pode ser catalizada por óxido de silício e 

óxido de alumínio. Esse tipo de reação já é estuda a cerca de cem anos em países 

onde as reservas naturais de petróleo são pequenas, apresentando a vantagem de 

não usar álcool em excesso. Contudo, os equipamentos para tal técnica são caros e o 

processo desoxigena as moléculas, reduzindo assim as vantagens ambientais. Além 

do mais,  a  reação gera  uma mistura  na qual  predominam,  compostos  de cadeias 

carbônicas curtas,  mais  parecidas  com a gasolina  do que com o diesel  (MURTA, 

2008). 

2.8 Padrões de Qualidades para Biodiesel
Em relação aos padrões de qualidades para o biodiesel, a Áustria 

foi o primeiro país a definir e aprovar os padrões de qualidade para biodiesel aplicados 

a  ésteres  metílicos  de  colza.  Posteriormente,  padrões  de  qualidade  foram 
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sistematizados  em outros  países.   Atualmente,  o  padrão  de  qualidade  americano, 

elaborado pela ASTM (American Society of Testing and Materials) através da norma 

ASTM D6751, e o estabelecido na União Européia através da Normatização Européria 

(EN 14214) do Comitê Europeu de Normalização (Comité Européen de Normalisation- 

CEN), figuram como os mais conhecidos e são geralmente usados como referência ou 

base para outros padrões. No Brasil, é ANP que controla os padrões de qualidades 

através da Resolução nº 07 de 2008 da Resolução da Agência Nacional de Petróleo, 

(RANP 07/08)  que substituiu  a Resolução nº 42 de 2004, tornando os critérios de 

avaliação  da  qualidade  do  biodiesel  brasileiro  mais  restritivo.  Esses  padrões  de 

qualidades presentes nessa resolução foram constituídos com base nas normas ASTM 

D6751 e EN 14214 (Tabela 3.) (LOBÔ et al., 2008).

Os parâmetros determinados são: Corrosividade ao cobre, índice 

de acidez, índice de cetanos, índice de fósforo, glicerina total e livre, índice de sódio e 

potássio, teor de éster, teor de metanol e etanol e teor de insaturações, como podem 

sern vistos na Tabela 3.

2.8.1 Glicerina Livre e Total
A glicerina é um subproduto da reação de transesterificação de 

óleos e gorduras. Para cada 90 m3 de biodiesel produzido são gerados cerca de 10 m3 

de glicerina (PINTOS et al., s/d).

A determinação da glicerina residual serve como parâmetro para 

avaliar  a  eficiência do processo de purificação do biodiesel.  Apesar  de  ser  fácil  a 

eliminação  da  glicerina  livre  pelo  processo  de  lavagem  e,  mesmo  sendo  quase 

insolúvel no biodiesel, a glicerina vem causar alguns problemas uma vez que pode 

aparecer na forma de gotículas. Quando combinada, a glicerina que inclui mono-, di- e 

triglicerídeos, é proveniente da reação incompleta dos glicerídeos,  logo, este é um 

importante parâmetro que pode ser utilizado para avaliar a eficiência da conversão de 

óleos e gorduras em biodiesel. Dependendo da concentração em que estão presentes 

no  biodiesel,  os  glicerídeos  não  reagidos  podem  aumentar  a  viscosidade  do 

combustível  e,  consequentemente,  reduzir  a  eficiência  da  combustão,  provocando 

entupimento do filtro de combustível  e formação de depósitos em partes do motor 
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como pistões, válvulas e bicos injetores. Observa-se também a separação da glicerina 

nos tanques de estocagem depois que o biodiesel é misturado ao diesel de petróleo, 

dificultando o seu armazenamento (PINTOS et al., s/d). 

Tabela 3.Padrões de qualidade do biodiesel.

CARACTERÍSTICA UNIDADE Brasil UE  EUA

ANP 07/08 EN 
142
14

ASTM D6751

Aspecto --- Límpido  e  isento  de 
impurezas

Massa específica * kg/m3 850-900 a 20 ºC 860-900 a 15 ºC ---

Viscosidade  cinemática  a 
40 °C *

mm2/s 3,0-6,0 3,5-5,0 1,9-6,0

Água e sedimentos, máx. * % volume --- --- 0,05

Ponto de fulgor, mín. * °C 100 120 130

Destilação;  90%  vol. 
recuperados, máx. *

°C --- --- 360

Resíduo  de  carbono  dos, 
máx. *

% massa Em 100% da 
amostra
0,050

10% residual
 da destilação
0,3

Em 100% 
da amostra
0,05

Enxofre total, máx. * mg/kg 50 10 15

Corrosividade ao cobre, 3 h 
a 50 °C, máx.*

- 1 1 3

Número de cetanos * - Anotar 51 (mín.) 47 (mín.)

Sódio+ Potássio,máx mg/kg 5 5 ---

Cálcio + Magnésio, máx mg/kg 5 5 ---

Fósforo, máx mg/kg 10 10 10

Contaminação total, máx mg/kg 24 24 ---

Teor  de  éster 
, min.

% massa 96,5 96,5 ---

Índice de acidez, máx. mg KOH/g 0,50 0,5 0,5

Glicerina livre, máx. % massa 0,02 0,02 0,02

Glicerina total, máx. % massa 0,25 0,25 0,24

Metanol ou Etanol, máx. % massa 0,20 0,20 ---

Índice de iodo g I2/100 g Anotar 120 (máx) ---

Estabilidade  à  oxidção  a 
110 °C, mín

h 6 6 ---

Água, máx mg/kg 500 500 500

* Parâmetros típicos da normatização do diesel mineral
Fonte:  Resolução Anp  Nº  4,  de  2.2.2010 -  Dou 3.2.2010  –  Retificada Dou22.2.2010Agência  Nacional  Do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.www.anp.gov.br

http://www.anp.gov.br/
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A soma da glicerina livre com a combinada resulta na glicerina 

total. No Brasil o teor máximo de glicerina total é de 0,25% em massa (LOBÔ et al., 

2008). Atualmente, a cromatografia a gás em altas temperaturas (High temperature  

gas chromatography – HTGC) é a técnica cromatográfica mais amplamente utilizada 

para análise de glicerina livre e total em biodiesel (BOWMAN et al., 2006).

2.8.2 Sódio e Potássio
Cátions sódio e potássio no biodiesel são resíduos resultantes do 

processo  de  transesterificação  por  catálise  alcalina.  O  teor  máximo  permitido  em 

padrões de qualidade para a soma das concentrações desses cátions é de 5,00 mg kg -

1.  Quando  acima  desse  limite,  esses  cátions  causam  a  obstrução  dos  injetore.  O 

método de análise adotado pela ANP para análise de biodiesel é o de espectrometria 

de absorção atômica.  Entretanto,  o método de espectrometria  de emissão atômica 

também é bastante utilizado, de maneira geral, por ser uma alternativa simples e de 

baixo custo (LOBÔ et al., 2008). 

2.8.3 Teor de Éster
 O teor de ésteres  (triglicerídeos) está associado à matéria prima 

utilizada  para  a  síntese  do  biodiesel.  O  controle  de  ésteres  na  matéria-prima  vai 

mostrar se o material é economicamente viável para utilização na transesterificação, 

caso contrário, pode haver desuso de tal matéria–prima. Portanto, a maximização da 

reação, quando necessária,  pode ser feita tratando-se os ácidos graxos livres com 

ácido após a transesterificação alcalina.

O teor de ésteres metílicos no biodiesel é um parâmetro previsto 

na norma EN 14214 e na RANP 07/08,  cujo o teor mínimo exigido de éster  é de 

96,5%massa.  Este teor  é  determinado utilizando o método cromatográfico EN ISO 

14103. “A massa do éster é obtida através da comparação da área total dos picos 

correspondentes  com  a  área  do  pico  heptadecanoato  de  metila,  utilizado  como 

referência” (LOBÔ et al., 2008 p. 1601). Os europeus  estabelecem ainda o controle da 

concentração de ésteres poli-insaturados no biocombustível devido a sua propensão à 
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oxidação, fixando um máximo de 12% em massa para o linolenato de metila e 1% em 

massa para ésteres metílicos com mais de três insaturações. “Neste caso, o mesmo 

método EN 14103 é empregado e, o teor do éster é calculado através da razão entre a 

área do pico do éster em questão pela área do pico da substância de referência” 

(LOBÔ et al., 2008 p. 1601).

2.8.4 Metanol e Etanol
A presença de metanol  ou etanol  residuais no biodiesel  indica 

que a purificação  não foi satisfatória. O álcool polariza a mistura e abaixa o ponto de 

fulgor, dificultando a utilização e o armazenamento. O álcool não reagido pode ser 

extraído da mistura por centrifugação e destilação em pressão reduzida. A norma EN 

14214  determina  o  método  EN  ISO  14110  para  verificar  a  quantidade  de  álcool 

metílico no biodiesel,  através da cromatografia,  a RANP 07/08 utiliza esse método 

tanto para a determinação de metanol como de etanol (LOBÔ et al., 2008).

2.8.5 Quantidade de Insaturações.
A  quantidade  de  insaturações  presente  no  biodiesel  está 

relacionada à quantidade de instaurações presentes nas moléculas da sua matéria  

prima e influencia a viscosidade,  a densidade e também o tempo de oxidação do 

biodiesel. As normas EN 14214 e RANP 07/08 adotam o método EN ISO 1411 para  

determinar o número de insaturações, esse método é conhecido como “índice de iodo”. 

Esse método consiste em um tratamento da amostra com excesso de halogênios, os 

mesmos se adicionarão às duplas ligações. Os halogênios restantes que não reagiram 

são então titulados com tiossulfato de sódio e o resultado expresso como gramas de I2 

que reagem com as insaturações em 100 g de amostra. O valor máximo aceito na 

norma EN 14214 é de 120 g I2/100 g  (LOBÔ et al., 2008).

2.9 Técnicas Instrumentais e Clássicas de Análises no Estudo de Biodiesel 
As  técnicas  utilizadas  nas  análises  de  biodiesel  precisam  ser 

precisas, confiáveis, rápidas e simples, facilitando possíveis reproduções futuras. No 

presente trabalho foram utilizadas as técnicas instrumentais de espectrofotometria de 
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emissão atômica, espectrometria de infravermelho, determinação de ponto de fusão, 

calcinação e métodos clássicos de análise química. 

2.9.1 Calcinação, na Análise de Biodiesel
Calcinação é um processo que utiliza tratamento  térmico para 

decomposição  de  substâncias,  gerando  diversos  produtos,  dentre  os  quais  óxidos 

(cinzas). A calcinação é importante no estudo de biodiesel, pois proporciona a abertura 

das amostras, uma vez, que as mesmas não podem ser colocadas no aparelho de 

emissão  atômica  em  forma  de  óleos.  Nos  fornos,  os  compostos  orgânicos  são 

eliminados da amostra por reação com oxigênio formando CO2,  ficando apenas os 

resíduos inorgânicos (GUIMALHÃES, 2012). 

2.9.2 Análises em Espectrofotômetro.

Existem vários tipos de espectrofotômetros, mas todos de uma 

maneira geral se definem em estimular a espécie química de interesse com ondas 

eletromagnéticas a fim de coletar dados sobre sua natureza material. Alguns mostram 

a concentração do analito por quantidade de radiação absorvida, outros apresentam 

bandas caracterizando grupos funcionais presentes no composto, etc... (SKOOG et al., 

2009).

No  espectrofotômetro,  a  amostra  que  se  deseja  analisar  é 

geralmente  estimulada  aplicando  energia  na  forma  de  calor,  energia  elétrica,  luz, 

partículas  ou  por  uma  reação  química.  Antes  de  se  aplicar  o  estímulo,  o  analito 

encontra-se em seu estado de energia mais baixo ou estado fundamental. O estímulo 

faz algumas das espécies do analito sofrerem uma transição para um estado de maior 

energia  ou  estado  excitado.  Obtemos  informações  sobre  o  analito  medindo-se  a 

radiação eletromagnética emitida quando este retorna ao estado fundamental  ou a 

quantidade de radiação eletromagnética absorvida decorrente da excitação (SKOOG 

et al., 2009).

Deste  modo  existem  vários  métodos  analíticos  que  utilizam 

espectros  para  captar  informações  sobre  a  matéria,  uma  vez  que  as  ondas 
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eletromagnéticas  possuem  comprimento  de  onda  variado  e  que  vão  de  104 m 

(interagem  somente  com o  spin)  a  10-14m (que  é  capaz  de  fazer  a  alteração  da 

configuração nuclear) Figura 8 (SKOOG et al., 2009).

2.9.3 Espectroscopia de Emissão Atômica na Análise de Biodiesel
A  espectrofotometria  de  emissão  atômica,  antigamente  era 

chamada de “fotometria de chama”, ela é utilizada em inúmeros tipos de análises para 

averiguar a quantidade de íons de metais alcalinos e alcalino-terrosos. O método é 

interessante,  pois  permite  identificarmetais  em  baixa  concentração  pela  excitação 

eletrônica,  usando  uma  chama  ar-gás  combustível  (GLP),  que  opera  em  uma 

temperatura entre 1700 a 1900ºC. O fornecimento de energia é baixo, porém suficiente 

para  fazer  a  transição  eletrônica  e  consequentemente,  gerar  a  emissão  de  linhas 

atômicas características para cada elemento.  “A intensidade de cada linha emitida 

depende da concentração da espécie excitada e da probabilidade de ocorrência da 

Figura 8. Frequência e comprimento de onda da radiação eletromagnética.

Fonte:http://educar.sc.usp.br/licenciatura/2003/rx/

http://educar.sc.usp.br/licenciatura/2003/rx/
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transição  eletrônica”  (OKUMURA  et  al.,  2004  p.  834). As energias  envolvidas  nas 

transições eletrônicas são convertidas em ondas eletromagnéticas e quantificadas no 

espectrofotômetro  de emissão atômica,  o  qual  emite  um sinal  correspondente.  Os 

valores de sinais obtidos são convertidos em valores de concentrações, utilizando-se 

tratamentos matemáticos adequados (VOGEL et al., 2002).

O  preparo  das  soluções  de  biodiesel  para  análise  em 

espectrofotômetro de chama segue critérios tradicionais de preparação. No caso do 

preparo de soluções a partir de cinzas, dissolve-se as mesmas em soluções ácidas 

para boa solubilização de cátions metálicos. Preparam-se soluções estoque em torno 

de 1000 mgL-1 a partir dos respectivos cloretos de sódio e de potássio. A partir de 

soluções estoque preparam-se soluções diluídas em intervalos que obedecem a lei de 

Beer2 com a finalidade de construir curvas de calibração  (OKUMURA  et al.,  2004). 

Segundo Oliveira  et al.,  2008, para a análise de biodiesel no espectrofotômetro de 

emissão atômica, a metodologia para a determinação consiste em fazer uma curva 

analítica com padrões dos metais interessados (concentrações de 0,1-1,0 mg L-1). O 

ideal é fazer a análise em triplicata, justamente para avaliar a precisão do teste.

Quando  os  analitos  fazem  parte  da  composição  de  vidro3 é 

prudente efetuar a preparação das soluções utilizando-se materiais de plástico, pois a 

maioria dos vidros é suscetível aos ataques alcalinos e ácidos, desta forma lixiviando 

íons para as soluções ou vice-versa, dependendo das concentrações das soluções 

(PEIXER, 2013).

2.9.4 Identificação de Funções Orgânicas por Espectroscopia de Infravermelho.

A  análise  de  infravermelho  é  uma  técnica  muito  utilizada  na 

2 De acordo com a lei de Beer, a absorbância é diretamente proporcional à concentração de uma 
espécie absorvente em um limite máximo de concentração; ou seja, em concentrações baixas a 
absorção é diretamente proporcional à concentração (SKOOG, 2008).

3  O vidro, material constituinte da grande maioria dos recipientes usados em laboratório, é geralmente 
considerado  inerte.  Contudo,  não  existe  somente  SiO2 em  sua  composição,  nele,  pode  conter 
também óxidos como Na2O e K2O entre outros. A presença desses óxidos permitem que o vidro sofra 
possíveis ataques na sua estrutura quando em contado com certos solventes,  ácido nítrico,  por 
exemplo. O primeiro estágio desse ataque é a reação de lixiviação, que é caracterizado pela troca de 
metais alcalinos (K+  e Na+, por exemplo), metais alcalinos terrosos e o íon hidroxila (OH-) para a 
solução (AKERMAN, 2000 apud PEIXER, 2013).
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química  orgânica,  inorgânica  e  bioquímica.  Com  ela,  é  possível  identificar  grupos 

funcionais presentes em determinada substância facilitando sua caracterização, bem 

como, constatar possíveis contaminações nas amostras (SOUZA, s/d).

A  técnica  consiste  em  colocar  o  analito  no  aparelho  de 

espectrofotômetro,  deixando  um  feixe  de  radiação  no  comprimento  de  onda  do 

infravermelho atravessar a amostra. Quando a amostra é sólida, faz-se uma solução 

com KBr,  quando é líquida,  coloca-se sobre placas de NaCl.  O equipamento  está 

acoplado  a  um  computador  e  os  dados  são  então  repassados  ao  programa  de 

computador e expressos em um espectro que mostra quanto da radiação foi absorvida 

pela amostra, em determinado comprimento de onda. Em outras palavras, “a radiação 

no  infravermelho  atravessa  a  amostra  a  ser  analisada,  a  radiação  transmitida  é 

comparada com aquela transmitida na ausência de amostra O espectrômetro registra o 

resultado  na  forma  de  uma  banda  de  absorção” 

http://www.ufpa.br/quimdist/livronovo/quimicaorganica. Um  exemplo  de  espectro  de 

infravermelho é o espectro do ácido acetilsalicílico que pode ser visto na Figura 9.

Posteriormente esses dados são interpretados por um analista de 

acordo com os comprimentos de ondas já tabelados para cada ligação, utilizando o 

esquema como o da Figura 10. Esse tipo de análise é possível devido ao fato de que a 

radiação infravermelha,  localizada entre  a  luz  visível  e  as  micro-ondas (Figura  8),  

conseguem induzir transições nos estados vibracionais e rotacionais associados com o 

estado eletrônico fundamental  da molécula, mas sem causar transições eletrônicas 

(SKOOG et al., 2009).

http://www.ufpa.br/quimdist/livronovo/quimicaorganica.U
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Em uma molécula as posições relativas dos átomos não estão 

fixadas  exatamente,  estas  variam  continuamente  em  função  dos  vários  tipos  de 

vibrações  e  rotações  em  torno  das  ligações  da  molécula.  Essas  vibrações  são 

classificadas como deformação angular e estiramento.  O estiramento faz com que as 

distâncias  interatômicas  mudem  frequentemente  ao  logo  do  eixo  de  ligação  dos 

átomos. A deformação angular por sua vez é responsável por variar o ângulo entre 

duas ligações; as deformações são classificadas em: Tesoura no plano, torção fora do 

plano, balanço no plano, sacudida fora do plano (SKOOG et al., 2009 apud CORREIA, 

2012). Desta forma, diretamente relacionada com a sua estrutura, especialmente com 

a  polaridade  das  ligações  e  da  espécie  química  como  um  todo  (momento  de 

dipolo).“Quando uma molécula é irradiada com radiação eletromagnética, a energia é 

absorvida se a frequência de radiação corresponde à frequência da vibração”  (Mc 

MURRY, 2005).

Fonte:http://webbook.nist.gov/cgi/cbook  Acesso: 05/ 05/ 2014

Figura 9. Espectro de infravermelho do ácido acetilsalicílico. 
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Figura 10. Esquema para interpretação de espectros de substâncias 
orgânicas na região do infravermelho.

Fonte:( LOPES; FASCIO, 2004).
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Logo,  como  cada  ligação  covalente  tem  uma  energia,  uma 

vibração específica o comprimento de onda absorvido terá valor único em cada caso e 

será característico de cada tipo de ligação

Segundo Guarieiro et al., (2008), infravermelho é uma ferramenta 

analítica  considerada  adequada  para  qualificar  e/ou  quantificar  misturas  biodiesel/ 

diesel,  pois  é  simples,  rápida,  de  baixo  custo  e  não  destrutiva.  Também  para  o 

monitoramento  da  transesterificação  de  óleos  vegetais  com  metanol,  e  etanol, 

determinando  a  taxa  de  conversão  desta  reação.  Como  o  diesel  e  o  biodiesel 

apresentam  funções  químicas  distintas,  os  espectros  de  infravermelho  desses 

combustíveis  contêm  bandas  específicas.  As  principais  bandas  do  diesel  são  as 

deformações axiais e angulares de C- H na faixa de 2962-2853 cm -1. Para que seja 

possível a quantificação através do infravermelho há a necessidade prévia de se fazer 

uma curva de calibração com vários padrões.

2.9.5 Cromatografia Planar e Solventes
Sabe-se que solventes interagem com seus solutos e afetam a 

reatividade química, quando envolvem, por exemplo, alterações de equilíbrio químico, 

bem  como  mudança  nas  velocidades  de  reações.  Propriedades  físicas, 

particularmente  as  frequências  e  intensidades  de  transições  na  espectroscopia 

infravermelho e outras são também conhecidas por serem afetadas pelos solventes. 

“Interações  solvente-soluto  sempre  envolvem  dispersões  ou  forças  de  London's  e 

muito frequentemente interações dipolar e/ou multipolar’' (ABBOUD; NOTARIO, 1999).

A cromatografia é uma técnica usada para separar substâncias 

que estejam em uma mistura. Ela se baseia na distribuição das substâncias de acordo 

com suas solubilidades relativas em solventes. A solubilidade de uma substância está 

dis apolares ou fracamente polares são solúveis em solventes apolares ou de baixa 

polaridade, enquanto que substâncias de alta polaridade são solúveis em solventes 

também  polares.  A  polaridade  relativa  de  alguns  solventes  consta  na  Tabela  4. 

Portanto, na cromatografia planar o meio de separação é um sólido inerte finamente 
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dividido, sílica ou papel, por exemplo, o qual comporta uma fase fixa (estacionária) e 

uma móvel. E, a seleção da fase fixa ou estacionária depende do solvente (eluente) 

usado. Logo, quando se usa um solvente polar, nele existirá maior miscibilidade do 

componente polar da mistura e consequentemente este componente se comportará 

como fase móvel (VOGEL et al., 2002; MARTINS et al., 2013). 

Tabela 4. Polaridade e solubilidade de solventes

Fórmula Solubilidade emH2O(g/100g) Polaridade relativa
Hexano C6H14 0,0014 0,009
Éter etílico C4H10O 7,5 0,117
Etanol C2H6O Miscível 0,654
Água H2O Miscível 1,000

Fonte: Properties of Organic Solvents. Disponível em: http://murov.info/orgsolvents.htm. Acesso em 
13/03/2014.

Para  a  revelação  cromatográfica  planar,  existem  processos 

destrutivos  e  não  destrutivos.  Os  métodos  não  destrutivos  mais  utilizados  são  a 

utilização de placas onde a fase estacionária é fluorescente ou a revelação com iodo. 

O segundo vale-se do fato de que o iodo complexa-se com compostos insaturados, de 

modo que placas que os contenham, ao ser  colocadas em uma câmara contendo 

cristais  de  iodo,  apresentarão  pontos  amarronzados.  A  Figura  11.  mostra  um 

cromatograma  planar  no  qual  se  pode  observar  a  diferença  de  afinidade  das 

substâncias 1 e 2 pela fase estacionária, sendo a substância 1 mais retida que a 2. A 

razão  entre  a  distância  percorrida  pela  substância  em  questão  (ds)  e  a  distância 

percorrida pela fase móvel (dm) é conhecida como fator de retenção (Rf  )(DEGANI et 

al., 1998).

http://murov.info/orgsolvents.htm
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2.9.6 Determinação do Ponto de Fusão

A  determinação  do  ponto  de  fusão  é  praticado  nas  análises 

laboratoriais por ser um fator relevante na identificação da substância produzida, bem 

como, também pode mostrar indícios de possíveis impurezas. A fusão de compostos 

orgânicos  geralmente  é  atingida  de  modo  mais  satisfatório  quando  realizado  em 

pressão  reduzida,  pois  garante  a  fusão  da  substância  ao  invés  da  decomposição 

térmica (Disponível em: http://www.iq.ufrgs.br/dqo/poligrafos/ po  li  

gra  fo_  223_ed2012_1  .  HYPERLINK   

"  http://www.iq.ufrgs.br/dqo/poligrafos/poligrafo_223_ed2012_1.pdf  "  pdf  ).

Figura 11. Esquematização de um cromatograma 
planar.

Fonte: (DEGANI et al., 1998).

http://www.iq.ufrgs.br/dqo/poligrafos/poligrafo_223_ed2012_1
http://www.iq.ufrgs.br/dqo/poligrafos/poligrafo_223_ed2012_1
http://www.iq.ufrgs.br/dqo/poligrafos/poligrafo_223_ed2012_1.pdf
http://www.iq.ufrgs.br/dqo/poligrafos/poligrafo_223_ed2012_1
http://www.iq.ufrgs.br/dqo/poligrafos/poligrafo_223_ed2012_1
http://www.iq.ufrgs.br/dqo/poligrafos/poligrafo_223_ed2012_1
http://www.iq.ufrgs.br/dqo/poligrafos/poligrafo_223_ed2012_1
http://www.iq.ufrgs.br/dqo/poligrafos/poligrafo_223_ed2012_1
http://www.iq.ufrgs.br/dqo/poligrafos/poligrafo_223_ed2012_1
http://www.iq.ufrgs.br/dqo/poligrafos/poligrafo_223_ed2012_1
http://www.iq.ufrgs.br/dqo/poligrafos/poligrafo_223_ed2012_1
http://www.iq.ufrgs.br/dqo/poligrafos/
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3. MATERIAL E MÉTODO

3.1 Equipamentos, materiais e reagentes 
Os  materiais,  equipamentos  e  reagentes  utilizados  para  os 

experimentos foram os existentes no Laboratório de Química do IF-SC. Entretanto, os 

materiais volumétricos de plástico foram comprados de São Paulo (SP). As relações 

de materiais, equipamentos e reagentes utilizados estão a seguir:

Equipamentos e materiais

•  Balança analítica  da marca Sartorius  Basic,  modelo  BA2105,  com capacidade 

Max. de 210g;

• Forno mufla da marca Jung, modelo 0612, Blumenau-SC com temperatura Max. de 

1200°C;

• Fotômetro de infravermelho da marca: Perkinelmer Spectrum Two;

• Funil de decantação

• Balão  volumétrico  de  vidro  100mL,  de  500mL  e  de  1L  das  marcas  Uniglas  e 

Quimex; 

• Béquer de vidro vários volumes;

• Argola com mufa;

• Kit para Destilação da marca: Exom;

• termômetro da marca: Incoterm;

• Panela de alumínio

• Bomba de vácuo da marca logen Scientific modelo PCP1312VC;

• Cadinho de porcelana A-48 da marca Chiarotti;

• Capela de exaustão da marca Sppencer Scientific modelo SP1070;

• Dessecador de vidro da marca pirex;

• Fotômetro de chama para leitura de sódio, lítio e potássio marca: Analyser, modelo 

910;

• Balão volumétrico de polipropileno 100mL e de 500mL da marca: Nalgon;

• Papel filtro

• Funil de vidro raiado de 60mL da marca Pirex;

• Funil de polipropileno;
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• Haste universal;

• Funil de polipropileno;

• Haste universal;

• Rota - evaporador da marca: Quimis;

• Papel filtro;

• Pipetador;

• Recipientes de polipropileno para armazenamento; 

• Aparelho de ponto de fusão da marca Logen;

• Kitassato;

• Pipetas graduada de vidro diversos volumes da marca laborglas e vidrolabor.

Reagentes

•  Cloreto de potássio PA da marca Cinética química;

• Iodo sublimado;

• Acido sulfúrico PA da marca: Biophar;

• Cloreto de sódio PA-ACS da marca: Synth;

• Ácido nítrico concentrado PA marca: cinéticas química;

• Etanol anidro PA da marca Cinética Química;

• Hidróxido de Potássio PA da marca: Labsynt;

• Hexano PA da marca: Vetec;

• Éter PA da marca: Vetec;

• Óleo de soja da marca: Lisa;

• Água destilada, destilada em destilador tipo pilsen da Biomatic.

3.2 Coleta de Amostras de Biodiesel
As amostras de B5 foram coletadas (em frascos de plástico) em 

postos de gasolina no Município de São José-SC- Brasil.  Foram coletadas em três 

postos de gasolina diferentes e de marcas diferentes: marcas A, B e C. O volume de 

cada amostra foi de 1 litro de cada amostra. 

A amostra de B100 industrial foi adquirida de planta de biodiesel 
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(Estado de Goiás) autorizada pela ANP. A solicitação foi feita via e-mail com termo de 

compromisso  de  enviar  relatório  à  empresa  após  a  efetivação  dos  experimentos 

envolvidos. O volume da amostra foi de 1 litro e nos foi enviada via correio. 

A  amostra  de  biodiesel  (B100)  laboratorial  foi  sintetizada  no 

Laboratório de Química do IFSC- Campus São José. Desta amostra, foram coletados 

10,00g do biodiesel para análise de íons sódio e potássio e, aproximadamente 0,5 mL 

para análise em infravermelho para determinação de grupos funcionais nas moléculas 

presentes.

3.3 Síntese de biodiesel (B100) em escala laboratorial

O biodiesel foi sintetizado utilizando-se os reagentes óleo de soja 

comercial (100,03 g ∼ 11mols) e etanol  (39,65g  ∼ 0,68 mols), o catalisador KOH (1,54 

g).

Inicialmente o catalisador básico (KOH) foi dissolvido no etanol 

sob  agitação  com  bastão  de  vidro  até  completa  homogeneização.  Esta  mistura, 

contendo o íon etóxido formado, foi adicionada à amostra de óleo de soja contida no 

balão  de  fundo  redondo,  o  qual  foi  adaptado  a  uma  coluna  de  refluxo  tipo  bola.  

Montou-se então, um sistema de refluxo com aquecimento por imersão em banho-

maria com água, utilizando-se chapa aquecedora elétrica, conforme Figura 12 e 13. A 

mistura  foi  deixada  em refluxo  à  temperatura  de  60°C e  com agitação  magnética 

constante durante 1h. 

 A reação foi acompanhada através de cromatografia de papel 

(papel tipo filtro). O solvente utilizado para eluição na cromatografia, foi uma mistura de 

hexano/éter  etílico  na proporção  de 80:20 (v/v).  Na base do papel  cromatográfico 

(ponto de aplicação) foram colocados no lado esquerdo uma amostra do biodiesel 

sintetizado via catálise básica (retirada do meio reacional utilizando-se tubos capilares) 

e no lado direito uma amostra do óleo de soja comercial usado na síntese do biodiesel. 
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Após a eluição houve a separação da mistura formada no meio 

reacional (biodiesel + glicerina).  A revelação cromatográfica realizou-se em câmara de 

iodo.

– Em seguida, adicionou-se 1,49 mL de ácido sulfúrico concentrado, no balão 

contendo  a  mistura,  para  neutralizar  o  catalisador  (KOH)  usado  (reação  de 

neutralização), deixando-se a mistura reacional por mais 30 minutos

-Após  a  neutralização  do  KOH,  conforme  Figura  14,  desligou-se  a  chapa  de 

aquecimento;

-E verificado então o término da reação de transesterificação, através de cromatografia 

de papel, foram feitos os procedimentos a seguir:

-Deixou-se a mistura reacional resfriar até temperatura ambiente;

-O sal obtido na neutralização (Figura 15), foi separado da mistura através da filtração 

a vácuo, lavado com etanol e seco em estufa a 100 oC por uma hora

- Este foi recristalizado em uma mistura de água/etanol na proporção 70:30 (v/v).

Figura 12. Sistema de refluxo montado
para síntese de biodiesel com óleo de soja.

Figura 13. Mistura em refluxo usada 
para síntese de biodiesel

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria
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-O excesso de etanol da mistura obtida foi retirado utilizando-se rota- evaporador;

-Após a recristalização tentou-se determinar o ponto de fusão deste sal (Figura 16.) 

entretanto,  o  mesmo  não  sofreu  a  fusão  na  pressão  ambiente,  ocorrendo  a 

carbonização (Figura 17).

Figura 15. Glicerina potássica 
recristalizada.

Fonte:Autoria própria

Figura 14. Mistura reacional  após 
neutralização de KOH com H2SO4.

Fonte: Autoria própria.

Sal no 
fundo 
do balão

Sal 
recristali
zado 

Sal misturado com 
álcool + água

Figura 16. Sal em tubos capilares antes 
da decomposição térmica.

Figura 17. Sal depois da decomposição 
térmica.

Fonte:Autoria própria Fonte: Autoria própria
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-A mistura de glicerina e biodiesel obtida na reação de transesterificação foi decantada 

e a duas fases foram separadas, como pode ser visto na Figura 18.

As massas dos produtos, glicerina, biodiesel e sal foram então 

“pesados” e seus valores encontram-se na Tabela 5.

Tabela 5.Massa de produtos formados na reação de transesterificação.

Substância produzida Massa em gramas (g)

Biodiesel etílico 114,77

Glicerina 3,95

Sal 9,04

Figura 18. Biodiesel e glicerina separados no funil de 
decantação.

Fonte: Autoria própria.

glicerina

biodiesel
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3.4  Determinação  de  sódio  e  potássio  em biodiesel  industrial  (B5  e  B100)  e 
biodiesel laboratorial (B100)

3.4.1 Preparação de soluções para construção de curvas de calibração
Preparou-se soluções estoque de Na+ e K+ com concentração de 

1000 mgL-1 e dissolvidos em água destilada contendo 1% de HNO3. Os sais utilizados 

e suas respectivas massas foram: NaCl (1,27g) e KCl (0,95g). Ambos secos em formo 

mufla por quatro horas.

A partir das soluções estoque de cada íon foram feitas soluções 

padrão  de  concentrações  0,10  mgL-1;  0,30  mgL-1;  0,50  mgL-1;  1,00  mgL-1.  Os 

procedimentos  anteriores  foram  repetidos  de  maneiras  diferentes:  uma  linha  de 

produção feita com materiais  de plástico (polipropileno)  e outra de vidro,  conforme 

mostra os materiais na Figura 19.

3.4.2 Construção de curvas de calibração
Para cada análise de íons  K+ e Na+   as soluções padrão foram 

Figura 19.. Padrões de K+ e Na+  preparadas em materiais de 
plástico e em vidro.

Fonte: Autoria própria

vidro
plástico
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submetidas à leituras em espectrofotômetro de emissão atômica e, exemplos de duas 

leituras de sódio e duas de potássio estão nas Tabela 6 e Tabela 7. A partir dos dados  

de leitura foram construídas as curvas de calibração para os íons K+ e Na+ conforme 

exemplos das Figuras 20 e 21. Que por meio dessas determinou-se a concentração 

das amostras. As curvas foram construídas utilizando-se o programa computacional 

LibreOffice Cal. 

Tabela 6.Intensidade de emissão atômica do potássio.

Concentrações de íons K+(mg L-1) Intensidade de emissão
Emissão 1. Emissão 2.

0,1 2* 4

0,3 7* 14

0,5 12* 20

1,0 24* 41
* valores usados para construção da curva de calibração da Figura 20.

Tabela 7.Intensidade de emissão atômica do sódio.

Concentrações de íons Na+(mg L-1) Intensidade de emissão
Emissão 1. Emissão 2.

0,1 2* 3

0,3 5* 9

0,5 8* 16

1,0 15* 27
* valores usados para construção da curva de calibração da Figura 21
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Figura 20. Curva de emissão de K+ da amostra de B100 industrial, 
padrões preparados em materiais de polipropileno. 

Figura 21.Curva de emissão de Na+ de B 100 industrial, padrões preparados
 em materiais de vidro. 
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3.4.3 Pesagem e calcinação das amostras

As  amostras  de  B5  e  B100  foram  distribuídas  em  alíquotas, 

comportando  dez  cadinhos  de  porcelana,  calcinadas  em  forno  mufla  durante  um 

período de 2h em temperatura de 600°C. Em seguida o forno foi  desligado, aberto 

para  a  entrada  oxigênio,  visando  calcinação  completa  das  amostras.  O  forno  foi 

mantido  ligado à  mesma temperatura  por  mais 2h.  Depois  da  calcinação houve  a 

dissolução de metade das amostras feita em materiais de polipropileno e juntadas,  a 

outra metade  feita em materiais de vidro e também ajuntadas para análise.

3.4.3.1 Amostra (A) de biodiesel B5
  As massas da amostra foram determinadas em cada cadinho e 

seus valores encontram-se na Tabela 8. O valor total  da massa da amostra foi  de 

9,99g.

Tabela 8. Massa de B5 amostra (A).

Número do 
Cadinho

Massa em gramas de B5 
da amostra A (g)

 Preparação 
dassoluçõesem:

Cadinho n°1 0,99

4,99

Vidro

Cadinho n°2 1,00 Vidro

Cadinho n°3 1,00 Vidro

Cadinho n°4 1,00 Vidro

Cadinho n°5 1,00 Vidro

Cadinho n°6 1,00

5,00

Polipropileno

Cadinho n°7 1,00 Polipropileno

Cadinho n°8 1,00 Polipropileno

Cadinho n°9 1,00 Polipropileno

Cadinho n°10 1,00 Polipropileno
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3.4.3.2 Amostra  (B) de biodiesel B5
As massas da amostra foram determinadas em cada cadinho e e 

seus valores encontram-se na Tabela 9. O valor total da massa da amostra foi de 

9,96 g.

Tabela 9. Massa de B5 amostra (B).

Número do Cadinho Massa em gramas de B5 
da amostra B (g)

 Preparação das 
soluções em:

Cadinho n°1 0,99

4,98

Vidro

Cadinho n°2 1,00 Vidro

Cadinho n°3 1,00 Vidro

Cadinho n°4 0,99 Vidro

Cadinho n°5 1,00 Vidro

Cadinho n°6 0,99

4,98

Polipropileno

Cadinho n°7 1,00 Polipropileno

Cadinho n°8 1,01 Polipropileno

Cadinho n°9 0,99 Polipropileno

Cadinho n°10 0,99 Polipropileno

3.4.3.3 Amostra  (C) de biodiesel B5
 As massas da amostra foram determinadas em cada cadinho e 

seus valores encontram-se na Tabela 10. O valor total da massa da amostra foi de 

10,00g.

Tabela 10. Massa de B5 amostra (C).

Número do Cadinho Massa em gramas de B5 da amostra C (g)  Preparação das 
soluções  em:

Cadinho n°1 1,02

5,00

Vidro

Cadinho n°2 1,00 Vidro

Cadinho n°3 0,99 Vidro

Cadinho n°4 0,99 Vidro

Cadinho n°5 1,00 Vidro
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Cadinho n°6 1,00

5,00

Polipropileno

Cadinho n°7 1,00 Polipropileno

Cadinho n°8 1,00 Polipropileno

Cadinho n°9 1,00 Polipropileno

Cadinho n°10 1,00 Polipropileno

3.4.3.4 Amostras de Biodiesel B100 Industrial
Para a análise da amostra industrial, usou-se 10,04g de biodiesel, 

distribuídos em dez cadinhos e pesados na balança analítica,  Conforme dados na 

Tabela 11.

Tabela 11.Massa de B100 amostra industrial.

Número do 
Cadinho

Massa em gramas de B100 (g).  Preparação das 
soluções em:

Cadinho n°1 0,99

5,03

 Vidro

Cadinho n°2 1,00 Vidro

Cadinho n°3 1,01 Vidro

Cadinho n°4 1,00 Vidro

Cadinho n°5 1,03 Vidro

Cadinho n°6 1,00

5,01

Polipropileno

Cadinho n°7 0,99 Polipropileno

Cadinho n°8 1,00 Polipropileno

Cadinho n°9 1,00 Polipropileno

Cadinho n°10 1,02 Polipropileno

3.4.3.5 Amostras de Biodiesel B100 Laboratorial
Para  a  análise  da  amostra  laboratorial,  usou-se  9,96  g  de 

biodiesel,  distribuídos em dez cadinhos e pesados na balança analítica.  Dados na 

Tabela 12.
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Tabela 12. Massa de B100 laboratorial sintetizada.

Número do Cadinho Massa em gramas de B100(g) Preparação da Amostra em:
Cadinho n°1 1,03

5,07

Vidro

Cadinho n°2 1,00 Vidro

Cadinho n°3 1,00 Vidro

Cadinho n°4 1,03 Vidro

Cadinho n°5 1,01 Vidro

Cadinho n°6 0,99

4,89

Polipropileno

Cadinho n°7 1,02 Polipropileno

Cadinho n°8 0,90 Polipropileno

Cadinho n°9 0,98 Polipropileno

Cadinho n°10 1,00 Polipropileno

3.4.4 Análise por Espectrofotometria de Emissão Atômica
 Os resíduos das calcinações (cinzas) foram distribuídos em dois 

grupos. Sendo cada grupo formado com resíduos de 5 cadinhos de porcelana. Um 

grupo  utilizou  apenas  materiais  de  vidro  nos  procedimentos  (dissolução  e 

armazenamento)  e  o  outro  apenas  materiais  de  plástico  (polipropileno),  conforme 

mostram as Tabelas 8, 9, 10, 11 e 12.

A solubilização, de cada grupo de cinzas de amostras, foi feita 

utilizando-se solução de ácido nítrico 1% v/v. Então, estas soluções foram filtradas e 

transferidas para balão volumétrico de 100 mL e seu volume completado com solução 

de ácido nítrico, conforme Figura 22.

Então,  a  partir  das  soluções obtidas  foram feitas  medidas em 

espectrofotômetro de emissão atômica.

3.4.4.1 Intensidades  de  emissão  e  tratamentos  matemáticos  de  dados  
experimentais  (Amostras A e B de B5)
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Para cada leitura de solução de amostra no espectrofotômetro de 

emissão  atômica  também  foram  feitas  leituras  dos  padrões  de  concentrações  e 

construídas  curvas  de  calibração.  As  equações  das  curvas  de  calibração  e  os 

coeficientes de relação (R2) de cada curva encontram-se na Tabela 13.

Tabela 13.Equações resultantes da emissão atômica e emissões das amostras A e B de B5.

Padrões Tipo de 
Material

Equação obtida Coeficiente 
de Relação

(R²)

Intensidade de 
emissão 

(Amostra A)

Intensidade 
de emissão 
(Amostra B)

Potássio  Polipropileno y = 43,68x- 0,25 0,9966 2 2

Potássio Vidro y = 40,39x + 0,56 0,9963 3 2

Sódio  Polipropileno y = 26,53x + 1,14  0,9886 6 5

Sódio  Vidro y = 24,916x + 1,66 0,9887 7 7

3.4.4.2  Intensidades  de  emissão  e  tratamentos  matemáticos  de  dados  
experimentais  (Amostra C de B5)

Para cada leitura de solução de amostra no espectrofotômetro de 

emissão  atômica  também  foram  feitas  leituras  dos  padrões  de  concentrações  e 

construídas  curvas  de  calibração.  As  equações  das  curvas  de  calibração  e  os 

coeficientes de relação (R2) de cada curva encontram-se na Tabela 14.

Tabela 14.Equações resultantes da emissão atômica e emissão da amostra C.

Padrões
Tipo de 
Material

Equação obtida Coeficiente de 
Relação 

(R²) 

Intensidade de 
emissão

 (Amostra C)
Potássio  Polipropileno y = 28,49x - 0,03  0,9953 2

Potássio Vidro y = 28,77x - 0,91  0,9991 1

Sódio  Polipropileno y = 20,05x + 0,22 0,9959 5

Sódio  Vidro y = 17,989x + 0,95 0,9987 4
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3.4.4.3  Intensidades  de  emissão  e  tratamentos  matemáticos  de  dados  
experimentais  (Amostra Industrial de B100)

Para cada leitura de solução de amostra no espectrofotômetro de 

emissão  atômica  também  foram  feitas  leituras  dos  padrões  de  concentrações  e 

construídas  curvas  de  calibração.  As  equações  das  curvas  de  calibração  e  os 

coeficientes de relação (R2) de cada curva encontram-se na Tabela 15.

Tabela 15.Equações resultantes da emissão atômica e emissão da amostra industrial de B100.

Padrões Tipo de Material Equação obtida Coeficiente de 
Relação

(R²)

Emissão da 
Amostra 
Industrial

Potássio  Polipropileno y = 24,41x - 0,34 0,9999 0

Potássio  Vidro y = 25,58x - 0,65  0,9999 1

Sódio  Polipropileno y = 14,80x +  0,21  0,9932 1

Sódio  Vidro y = 14,41x +  0,65  0,9996 0

Figura 22. Materiais Utilizados na preparação das amostras.

Fonte: Autoria própria.
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3.4.4.4  Intensidades  de  emissão  e  tratamentos  matemáticos  de  dados  
experimentais  (Amostra Laboratorial de B100)

Para cada leitura de solução de amostra no espectrofotômetro de 

emissão  atômica  também  foram  feitas  leituras  dos  padrões  de  concentrações  e 

construídas  curvas  de  calibração.  As  equações  das  curvas  de  calibração  e  os 

coeficientes de relação (R2) de cada curva encontram-se na Tabela 16.

3.4.5 Cálculos de concentrações de soluções e de amostras

Os  cálculos  foram  feitos  utilizando  o  programa  computacional 

LibreOffice Calc.

3.4.5.1 Concentração dos metais K+ e Na+ nas soluções de B5
As concentrações das soluções foram determinadas utilizando-se 

as equações contidas nas Tabelas 13 e 14. A incógnita “y” foi substituída por valores 

de intensidade de emissão atômica de cada amostra e, o valor de “x” sendo calculado 

como  concentração  da  solução  de  cada  amostra.  Portanto,  os  valores  de 

concentrações calculados encontram-se na Tabela 17.

Tabela 16.Equações resultantes da emissão atômica e emissão da amostra laboratorial de B100.

Padrões Tipo de Material Equação obtida Coeficiente de 
Relação

(R²)

Emissão da 
Amostra 

Laboratorial
Potássio  Polipropileno y = 17,09x - 2,62  0,9833 0

Potássio  Vidro y = 11,17x - 1,30 0,9976 1

Sódio  Polipropileno y = 6,81x + 0,26  0,9899 0

Sódio  Vidro y = 6,42x + 0,69 0,9851 0
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Tabela 17.Concentrações de K++e Na++ das soluções analisadas no espectrofotômetro de emissão 
atômicapara as amostras A, B e C de B5.

Concentrações das Soluções mg L-1

Amostra A B C
K+em Polipropileno 0,05 0,05 0,08 

K+em Vidro 0,06 0,03 0,06

Na+em Polipropileno 0,18 0,14 0,23

Na+em Vidro 0,21 0,21 0,16

 

3.4.5.2 Concentrações dos metais K+ e Na+ nas amostras de óleo A, B e C de B5

Para cada cálculo de concentração de metais nos óleos foram 

utilizados os valores obtidos das concentrações das soluções e relacionou-se com os 

valores de massa de cada amostra utilizada na calcinação que em todos os casos foi 

em torno de 5 g. Os valores de contração das amostras de B5 encontram-se na Tabela 

18.

Tabela 18. Concentrações dos metais K+ e Na+ nas amostras de óleo A, B e C de B5.

Concentração dos Metais no Óleo mg kg-1

Amostra A Média de K+ e 
Na+ (A)

B Média de 
K+ e Na+ 

(B)

C Média de 
K+ e Na+ 

(C)
K+ em 

Polipropile
no

1,02 
111

1,03 
1,03

1,73 
1,525

K+ em 
Vidro 1,20 0,70 1,32 

Na+ em 
Polipropile

no
3,65 

3,97
2,90 

3,575
4,73 

4,045
Na+  em 
Vidro 4,27 4,25 3,36 

Soma das 
Médias 5,07 4,60 5,57
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3.4.5.3  Concentração dos  metais  K+ e  Na+ nas soluções de  B100 industrial  e 
laboratorial

As concentrações das soluções foram determinadas utilizando-se 

as equações contidas nas Tabelas 15 e 16 A incógnita “y” foi substituída por valores de 

intensidade de emissão atômica de cada amostra e, o valor de “x” sendo calculado 

como  concentração  da  solução  de  cada  amostra.  Portanto,  os  valores  de 

concentrações calculados encontram-se na Tabela 19.

Tabela 19.  Concentrações de K+e Na+das soluções analisadas no fotômetro de chama para as 
amostras de B100.

Concentrações das Soluções mg L-1

Amostra B100 Industrial B100 Laboratorial

K+em Polipropileno 0,01 0,09

K+em Vidro 0,06 0,20

Na+em Polipropileno 0,05 -0,03

Na+em Vidro 0,09 0,20

 

3.4.5.4 Concentrações dos metais K+ e Na+ nas amostras de óleo B100 industrial 
e laboratorial.

Para cada cálculo de concentração de metais nos óleos foram 

utilizados os valores obtidos das concentrações das soluções e relacionou-se com os 

valores de massa de cada amostra utilizada na calcinação que em todos os casos foi 

em torno de 5 g. Os valores de contração das amostras de B5 encontram-se na Tabela 

20.
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Tabela 20. Concentrações dos metais K+ e Na+ nas amostras de B100.

Concentração dos Metais no Óleo mg kg-1

Amostra B100 
Industrial

Média de K+ e Na+ 

(B100 Industrial)
B100 

Laboratorial
Média de K+ e Na+ 

(B100 
Laboratorial)

K+ em 
Polipropileno 0,28  0,55 1,96   3,01

K+ em Vidro 1,10 4,06  

Na+ em 
Polipropileno 1,04   

1,32
-0,78  

1,6
Na+em Vidro 1,60  3,98  

Soma das 
médias 1,87 4,61

3.5 Análise por Espectrofotometria de Infravermelho
As amostras analisadas foram: biodiesel B5 (amostras A, B e C), 

biodiesel  B100 (industrial  e laboratorial),  óleo de soja e subprodutos da reação de 

transesterificação (glicerina e sal). As amostras líquidas foram analisadas em placa de 

NaCl e o sal em pastilha de KBr.

Os espectros infravermelhos resultantes da análise das amostras 

do sal  (subproduto da síntese), biodiesel B5 (amostras A, B e C) estão nas Figuras 23, 

24,  25  e  26  respectivamente.  Os  espectros  do  óleo  de  soja  (usado  na  síntese 

laboratorial),  do  biodiesel  B100  (laboratorial),  da  glicerina  (subproduto  da  síntese 

laboratorial) e do biodiesel B100 (industrial) podem ser vistos nas Figuras 27, 28, 29 e 

30 respectivamente.
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  Figura 23. Espectro do sal  resultante da neutralização do biodiesel.

C=O de carbonila
O-H de álcool C-O de éster e de 

Álcool

C=O de carbonila

C-H de alifático

C-O de éster

Figura 24. Espectro de Infravermelho do Biodiesel B5 - Amostra A
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Figura 25. Espectro de Infravermelho do Biodiesel B5 - Amostra B

C=O de carbonila

C-H de alifático

 C-O de éster

C-H de alifático

C=O de carbonila

C-O de éster

Figura 26. Espectro de infravermelho do Biodiesel B5 - Amostra C.
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C=C de alceno
C-H de alifático

C=O de carbonila

C-O de éster

Figura 27. Espectro de infravermelho do óleo de soja usado como matéria-prima.

C=O de carbonilaO-H de álcool
C-H de alcano

C-H de alcano

C-O de éster

Figura 28. Espectro de infravermelho do Biodiesel B100 laboratorial. 



69

C=O de carbonila C-O de álcool e de éster

Figura 29. Espectro de infravermelho da glicerina, subproduto da reação de 
transesterificação.

O-H de álcool C=O de carbonila

C-O de álcool e de éster

C-H de alceno

Figura 30. Espectro de infravermelho do biodiesel B100 Industrial.
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4. ANÁLISE DE DADOS E DE PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

4.1 Síntese de biodiesel B100 laboratorial.
Durante  a  reação  de  transesterificação,  inicialmente,  foi 

necessária  a  adição  do  KOH  ao  etanol  para  formação  do  íon  etóxido.  Este 

procedimento foi  adotado para que ocorresse a formação do éster  etílico de ácido 

graxo.  Caso  a  adição  fosse  feita  de  forma  inversa,  ou  seja,  adicionasse  o  KOH 

diretamente ao óleo vegetal, a reação de formação do íon etóxido seria desfavorável e, 

portanto  a  reação  de  transesterificação  também  seria  retardada,  beneficiando  a 

saponificação.  Entretanto,  observou-se,  visualmente,  que  o  produto  formado  não 

possuía aspecto de sabão (sólido)  mas, sim aspecto oleoso (biodiesel) conforme pode 

ser visto na Figura 26, parte superior do funil de decantação.

Através  da  análise  do  papel  cromatográfico  pôde-se  observar 

claramente  a  diferença  entre  o  Rfs  do  óleo  de  soja,  glicerina  e  biodiesel.  Isto  foi 

observado  pelo  uso  adequado  na  proporção  de  solventes:  hexano/éter  etílico  na 

proporção de 80:20 (mL). Como o solvente utilizado em maior proporção foi o hexano 

cuja  polaridade se aproxima mais da polaridade do biodiesel do que da glicerina, o 

mesmo arrastou de modo mais eficiente o biodiesel (fase móvel = ponto 2), deixando 

então,  a  glicerina  (fase  fixa  =  ponto  1)  que  apresenta  alta  polaridade  com pouco 

deslocamento e, analiando-se a polaridade do óleo de soja, observa que o mesmo 

apresenta polaridade intermediária (ponto 3) entre o biodiesel e a glicerina, como pode 

ser observado na Figura 31.

Figura 31. Papel cromatográfico 
revelado em iodo.

Fonte: Autoria própria

Ponto 2. 
Biodiesel 
produzido 
na síntese.

Ponto 1. 
Glicerina 
produzida 
na síntese.

Ponto 3. Óleo de 
soja usado como

 referência
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No momento de determinar experimentalmente o ponto de fusão 

do sal  obtido depois  da neutralização do KOH (usado como catalisador),  houve  a 

carbonização da amostra, isso mostrou que a salinificação esperada produzindo K2SO4 

não aconteceu como esperado, pois sais inorgânicos não se decompõem facilmente. 

Pode ter ocorrido uma reação secundária entre o íon K+ do catalisador e a glicerina 

produzida.  Esta  reação  é  facilitada  devido  a  alta  polaridade  de  ambas  espécies 

químicas, apresentando característica de ácido e base de Lewis. O sal orgânico obtido 

é  conhecido  por  “glicerina  potássica”.  A  confirmação  da  presença  da  glicerina 

potássica veio com a análise do espectro de infravermelho, que mostrou banda larga 

no comprimento de onda 3200 cm-1,comprovando presença de hidroxila. Nas sínteses 

laboratoriais, nem sempre só as reações esperadas/ desejadas ocorrem e isso se dá 

por vários motivos. Mas a investigação dos possíveis acontecimentos proporcionam 

um conhecimento construído de maneira mais significativa, pois parte de um problema 

real. 

A  Tabela  21.apresenta  os  valores  de  massa  em  gramas  dos 

reagentes  e  produtos  envolvidos  na reação de transesterificação.  Considerando-se 

que o reagente etanol foi colocado em excesso e posteriormente retirado do meio por 

destilação  sob  pressão  reduzida,  utilizando  o  aparelho  rota–evaporador,  pôde-se 

observar que o rendimento na formação do biodiesel foi elevado, considerando que se 

partiu de 100,03g de óleo de soja para formação de 114,77g de biodiesel. Entretanto,  

não podemos afirmar exatamente qual o percentual de rendimento, pois não sabemos 

exatamente quais são os agrupamentos alquílicos (R1, R2 e R3) e seus percentuais 

presentes no óleo de soja. Os agrupamentos dependem da composição do óleo, que 

por sua vez depende de fatores genéticos da planta, condições ambientais de cultivo,  

e da composição química do solo onde a planta foi cultivada.
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Tabela 21. Rendimentos obtidos na síntese de B100 laboratorial.

Massa dos reagentes  (g) Massa dos produtos (g)
Óleo de soja  100,03 Biodiesel etílico  114,77

Etanol  39,65 Glicerina 3,95

Sal obtido  9,04

Total:  139,68 Total:  127,76

4.2 Pesagem e calcinação das amostras 
Cada amostra de biodiesel foi pesada e calcinada em 5 alíquotas, 

com uma média de 1,00 g de biodiesel em cada cadinho, gerando uma média de 5,00 

g de amostra. Esse procedimento foi feito para que houvesse uma ótima calcinação 

das amostras, pois para que ocorra a reação de oxidação (calcinação), os reagentes 

devem  estar  em  contato.  Desta  forma,  no  caso  da  calcinação,  quanto  maior  a 

superfície de contato do biodiesel com o oxigênio melhor e mais rápida será a reação.  

Entretanto, se considerarmos o critério de erros experimentais, cada medida efetuada 

(cada “pesagem”) aumentam os erros. Porém, no presente trabalho estes erros não 

foram determinados (nd).

Verificou-se  portanto,  que  a  calcinação  foi  bastante  eficiente, 

principalmente  quando  do preparo  das  soluções das  amostras  a  partir  das  cinzas 

formadas durante o processo de calcinação. As cinzas apresentaram-se totalmente 

solúveis, não ficando nenhum resíduo no papel-filtro usado no preparo das soluções.

4.3  Cuidados  no  armazenamento  de  amostras  e  nos  procedimentos  de 
preparação de soluções 

As  amostras  foram  coletadas  em  frascos  de  plástico 

(polipropileno) para evitar contaminação com íons sódio e potássio, uma vez que no 

vidro não existe somente SiO2 em sua composição, há também óxidos como Na2O e 

K2O, entre outros. 

Todas as soluções foram preparadas em dois grupos diferentes, sendo um 

grupo usando apenas materiais de plástico (polipropileno) em todos os procedimentos 

e o outro grupo, utilizando somente materiais de vidro em todos os procedimentos. 
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Estas metodologias foram aplicadas para averiguar possíveis lixiviações de íons sódio 

e potássio para as soluções e vice-versa, quando do uso de materiais de vidro.

4.4 Curvas de calibração e resultados finais
Todas  as  leituras  feitas,  em  espectrofotômetro  de  chama,  de 

padrões de soluções de íons sódio e potássio,  após a construção das respectivas 

curvas de calibração, forneceram valores de R2 bem próximos de 1. Estes resultados 

nos indicam que os procedimentos de preparo e armazenamento das soluções padrão 

foram bem executados. 

Quando  analisamos  os  dois  diferentes  tipos  de  materiais 

utilizados no preparo das soluções, também mesmo no caso de procedimentos em 

frascos  de  vidro,  obtivemos  bons  resultados  nas  curvas  de  calibração.  Portanto, 

sugere-se que os vidros utilizados nestes procedimentos possuem qualidade analítica 

satisfatória.

Ao analisarmos os valores de intensidade de emissão de padrões 

de  sódio  e  potássio  observamos  que  para  mesmos  valores  de  concentração  de 

soluções  apareceram diferentes  valores  de  intensidade  de  emissão.  Os  diferentes 

valores  de  intensidade  de  emissão  são  devidos  às  leituras  de  emissão,  feitas  no 

espectrofotômetro  de  emissão  atômica,  quando  o  mesmo  foi  ligado  em diferentes 

momentos. Portanto, cada vez que o espectrofotômetro de emissão atômica é ligado, a 

chama de gás apresenta-se de forma diferente devido aos diferentes ajustes que são 

feitos, tanto na entrada de gás como na entrada de ar comprimido. Consequentemente 

a temperatura da chama muda e a excitação eletrônica também. Então,  diferentes 

valores de intensidade de emissão são emitidos quando a leitura é feita em diferentes 

momentos. Por este motivo, para cada leitura de amostra, foi feita leitura dos padrões. 

Entretanto, os dados levados em consideração para calcular as 

concentrações finais de sódio e potássio nos óleos analisados foram os dados obtidos 

das amostras preparadas e armazenadas em materiais de polipropileno. E, a escolha 

foi baseada em estudos anteriores, por outros autores, como Peixer (2013) que fez 

estudos mais criteriosos em relação ao comportamento do vidro quando exposto à 

diferentes  meios  aquosos.  As  análises  não  foram realizadas  em  triplicata,  por 

indisponibilidade de tempo e recursos laboratoriais, logo o cálculo de desvio padrão 
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não  foi  realizado.  Deste  modo,  considerando  somente  uma análise,  não  podemos 

afirmar que os valores de concentrações de íons sódio e potássio nas amostras são 

100% confiáveis. Entretanto, se levarmos em consideração as curvas de calibração, 

que estão dentro dos padrões aceitos em química analítica, podemos considerar como 

certos os valores obtidos como respostas de concentrações de íons nas diferentes 

amostras de biodiesel analisadas. Os valores de R2 estavam em todas as emissões 

com valores  altos,  mostrando  a  qualidade  da  curva  obtida  e  a  confiabilidade  nas 

emissões das soluções armazenadas em polipropileno e nas armazenadas em vidro. 

Ou seja, não houve verificação de reação de lixiviação nos materiais de vidro. Logo, o 

cálculo para determinação média de íons sódio e potássio, foi feito utilizando todos os 

valores obtidos para cada amostra. 

Não se sabe a matéria-prima do biodiesel inserido nas amostras 

de B5, nem a de B100 industrial, mas se sabe que as indústrias geralmente optam por 

fazer a reação de transesterificação com sódio metálico ou com hidróxido de sódio por 

ser  mas  econômico.  A  amostra  laboratorial  foi  feita  com  hidróxido  de  potássio 

almejando um rendimento maior. As amostras de A e C de B5 ultrapassaram os limites 

estabelecidos pela ANP  para a soma de íons sódio e potássio que é de 5,00 mg Kg -1. 

Já as de B100  estavam dentro do limite estabelecido.

4.5 Dados de Espectrofotometria de Infravermelho
 Com os picos obtidos nos espectros, foi possível identificar os 

grupos funcionais das moléculas orgânicas dos produtos estudados.  A deformação 

axial de C=O, grupo carbonila (1750cm-1-1730cm-1) estava presente em todos os óleos 

analisados  e,  acompanhado  da  banda  de  1300cm-1–1000  cm-1 que  representa  a 

absorção do grupo éster. A presença de uma banda do éster nas amostras de B5, 

preente em biodiesel mas não em diesel de petróleo, indica que a amostra analisada é  

efetivamente uma mistura entre os dois, conforme exigência da ANP, embora não seja 

possível,  através  destes  experimentos,  determinar  se  a  quantidade  adicionada  de 

biodiesel está de acordo com a quantidade mínima estabelecida na norma. Caso na 

amostras houvesse apenas diesel de petróleo a banda do éster estaria ausente, pois o 

diesel  de  petróleo  é  constituído  somente  por  hidrocarboneto.  Analisando  vários 

espectros com diferentes concentrações, quanto maior a concentração de biodiesel 
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adicionado ao óleo diesel,  maior será o teor de ésteres no diesel,  sendo assim, a  

banda da carbonila ficará mais intensa. O espectro de derivados do petróleo apresenta 

bandas de hidrocarbonetos  alifáticos.  As principais  bandas desse espectro  são as 

deformações axiais e angulares de C-H na faixa de 2962-2853 cm-1, conforme pode 

ser visto nos espectros de B5.

O grupo hidroxila (-OH) presente nas duas amostras de B100,  na 

sintetizada e na industrial.  Apresentando banda larga no comprimento de onda 3200 

cm-1 aproximadamente, pode significar duas coisas: A primeira hipótese é que hajam 

nas amostras di,  ou monos glicerídeos não reagidos completamente na reação de 

transesterificação. A segunda hipótese, é que as amostras podiam estar contaminados 

com álcoois (glicerina, subproduto da reação, ou etanol que não foi retirado de maneira 

efetiva no rota-evaporador). 

Caso a segunda hipótese fosse a mais adequada para a amostra 

sintetizada  em  laboratório,  isso  indicaria  que  a  adição  de  ácido  sulfúrico  visando 

neutralização do catalisador usado no processo de transesterificação não deve ser a 

única preocupação na purificação do biodiesel, pois o ácido foi  capaz de retirar os 

cátions de K+ presentes na mistura, mas não foi capaz de retirar as outras possíveis  

impurezas. A lavagem com H2O poderia ser uma alternativa para a minimização desse 

problema, já que proporcionaria uma separação mais efetiva dos subprodutos polares. 

Essa lavagem poderia ser feita água em temperatura um pouco mais elevadas ou com 

a adição de NaCl  e,  este composto iônico deixaria  a água ainda mais polarizada, 

capaz de atrair espécies químicas de polaridades semelhantes  (CHRISTOFF, 2006); 

(GERIS et al., 2007)

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com relação à experimentação na Formação do Docente em Química.
A experimentação no Ensino Superior em Química é de grande 

importância para a formação do futuro professor, pois por muitas vezes os vários tipos 

de reações químicas e processos de análises trabalhados em sala de aula acabam 



76

não recebendo a devida atenção pelos alunos, uma vez que são apresentadas de 

modo distanciado da rotina diária. 

Por outro lado, a pesquisa teórica unida à experimentação faz 

com  que  o  conhecimento  seja  construído  sobre  alicerces  sólidos,  permitindo  ao 

graduando a capacidade de seleção da utilidade de cada competência adquirida e 

estimulando a sua própria autonomia em laboratório. No laboratório o aluno se satisfaz 

com  os  acertos,  mas  também  aprende  com  erros  ocasionados,  pois  para 

descobrir/entender  o  ocorrido  muitas  vezes  se  tem a  necessidade  voltar  à  luz  da 

literatura. 

Com relação à produção e utilização de biodiesel nacional
A produção nacional de biodiesel apresenta, há alguns anos, um 

mercado promissor para a produção e utilização de recursos energéticos alternativos, 

mas as vantagens de tal prática se limitam à escolha adequada da matéria-prima, local 

de plantio da mesma (quando for o caso de biodiesel de origem vegetal) e metodologia 

econômica de produção. Caso contrário, acaba sendo menos viável que a utilização 

dos combustíveis fósseis. A real implementação do uso de biodiesel em determinado 

lugar necessita, antes de tudo de um apoio governamental, para que haja um controle 

nas eventuais mudanças, apoio e fiscalização nestas. É o que ocorre na cidade de 

Curitiba-PR  que  tem  boa  parte  do  seu  transporte  coletivo  rodando  diariamente 

somente com biocombustível B100 originário da soja4.

Com relação à síntese e análise das amostras.
A  síntese  de  biodiesel  em  escala  laboratorial  propiciou  o 

conhecimento e a compreensão e de várias reações químicas e técnicas de análises,  

das  quais,  boa  parte  sequer  tinham  sido  mencionadas  no  decorrer  do  curso  de 

graduação. 

A síntese e as análises foram feitas driblando as adversidades do 

ambiente, já que a falta de material em determinados momentos fez com que a parte 

4Disponível  em:  http://www.transportabrasil.com.br/2009/05/volvo-estreia-em-curitiba-com-onibus-100-

a-biocombustivel/).

http://www.transportabrasil.com.br/2009/05/volvo-estreia-em-curitiba-com-onibus-100-a-biocombustivel/
http://www.transportabrasil.com.br/2009/05/volvo-estreia-em-curitiba-com-onibus-100-a-biocombustivel/
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experimental  do  trabalho  se  delongasse  mais.  Um  exemplo  foi  a  calcinação  das 

amostras de B5 e de B100, que ocorreram cada uma em momentos diferentes, por 

falta de cadinhos e de mais uma mufla no laboratório, desta forma, para analisar as 

amostras  o  mais  rápido  possível,  houve  a  necessidade  de  fazer  várias  vezes  as 

leituras dos padrões sódio e potássio no espectrofotômetro de emissão atômica. Pelas 

mesmas razões, não foi possível a leitura das emissões em triplicata para a verificação 

do desvio padrão. 

Apesar de tudo, os valores de R2 estavam em todas as emissões 

com valores altos, evidenciando a não lixiviação dos metais analisados nos recipientes 

de vidro, isso permitiu então a utilização de todos os dados, sem descriminação, para 

um cálculo de média. 

Os materiais de vidro não lixiviaram, por vários possíveis motivos, 

dentre os quais podemos destacar sua matéria-prima e também o desconhecimento da 

sua utilização anterior. Por exemplo, um recipiente pode lixiviar quando é usado para 

armazenar ácido durante muito tempo, pois a solubilidade de metais é aumentada em 

pH baixo. Logo a estrutura do recipiente fica deficiente desses metais; absorvendo os 

íons de interesse buscando o equilíbrio quando uma solução concentrada desse metal 

é armazenada no mesmo ( PEIXER, 2013).
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