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RESUMO 

  

No Brasil, desde o início do Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel, em 2004, diversas matérias primas foram avaliadas para a sua produção, 

tentando aliar a diversidade agrícola do país ao desejo de diminuir os custos de 

produção. Para determinar a composição química de amostras de biodiesel produzidas 

a partir dos óleos mais comuns, os métodos internacionais têm sido largamente 

utilizados no Brasil. Porém, para análises de biodiesel produzido a partir de algumas 

matérias primas alternativas, alguns problemas analíticos foram detectados. Esse foi o 

caso do biodiesel de mamona. Devido à necessidade de contornar esses problemas, 

novas metodologias foram desenvolvidas, utilizando colunas cromatográficas, padrões 

e diferentes métodos para quantificação, privilegiando a sempre simplificação dos 

equipamentos, a realização de análises mais rápidas, diminuindo os custos e facilitando 

a rotina dos laboratórios de pesquisas e de produção do biodiesel. No caso das análises 

para quantificação da glicerina livre, o etilenoglicol, padrão muito mais barato e de 

fácil aquisição, foi utilizado no lugar do 1,2,4-butanotriol, sem perda da qualidade dos 

resultados. Nas análises do metanol a não utilização do headspace, diminuiu os custos 

do equipamento utilizado. A determinação detalhada dos ésteres presentes ajudou o 

conhecimento mais profundo da composição de amostras de biodiesel provenientes de 

matérias primas alternativas. O relato dos experimentos e as conclusões das pesquisas 

que resultaram no desenvolvimento de metodologias alternativas para controle de 

qualidade da composição do biodiesel produzido no Brasil, país com enorme 

variabilidade de espécies na agricultura, são os objetivos dessa tese e estão relatados 

nas páginas seguintes. 
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ABSTRACT  

 

 

 Since the beginning of the National Program for Production and Use of 

Biodiesel in Brazil, in 2004, different raw materials were evaluated for biodiesel 

production, trying to combine the agricultural diversity of the country to the desire to 

reduce production coasts. To determine the chemical composition of biodiesel 

produced from common vegetables oils, international methods have been used widely 

in Brazil. However, for analyzing biodiesel samples produced from some alternative 

raw materials analytical problems have been detected. That was the case of biodiesel 

from castor oil. Due the need to overcome these problems, new methodologies were 

developed using different chromatographic columns, standards and quantitative 

methods. The priority was simplifying the equipment configuration, realizing faster 

analyses, reducing the costs and facilitating the routine of biodiesel research and 

production laboratories. For quantifying free glycerin, the ethylene glycol was used in 

instead of 1,2,4-butanetriol, without loss of quality results. The ethylene glycol is a 

cheaper and easier standard. For methanol analyses the headspace was not used and 

the cost of the equipment used was lower. A detailed determination of the esters 

helped the deeper knowledge of the biodiesel composition. The report of the 

experiments and conclusions of the research that resulted in the development of 

alternative methods for quality control of the composition of the biodiesel produced in 

Brazil, a country with considerable variability of species in agriculture, are the goals of 

this thesis and are reported in the following pages. 

 

 

Keywords: Biodiesel; Gas Chromatography; Castor Oil Biodiesel; Glycerin; Methyl 

Esters; Methanol 
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1. Introdução 
 

No mundo, majoritariamente, as necessidades de energia são supridas por fontes 

petroquímicas, carvão e gás natural, e ainda por hidroeletricidade e energia nuclear. 

Todas são formas finitas de energia e por isso, foi necessário o desenvolvimento de 

fontes de energia renováveis. A utilização de um combustível de origem vegetal tornou-

se uma alternativa interessante uma vez que este seria biodegradável, menos tóxico e, 

possivelmente, com menores emissões quando comparado ao diesel de petróleo  

Há quase duas décadas o biodiesel foi introduzido, no mundo, como fonte 

renovável de energia. Quimicamente, os óleos e as gorduras consistem de 

triacilgliceróis, moléculas com três ácidos graxos de cadeia longa ligados, como ésteres, 

a uma molécula de glicerol.    

Biodiesel, constituído de uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos 

graxos, é obtido da reação de transesterificação de um triacilglicerol com um álcool de 

cadeia curta. A sua composição varia dependendo da matéria prima utilizada, sendo, 

portanto necessária a determinação da mesma para acompanhamento do processo de 

produção. Além disso, o conhecimento detalhado do produto obtido ao final da reação 

também é necessário, porque a presença de alguns subprodutos pode acarretar sérios 

problemas para o desempenho do biodiesel. Por exemplo, a presença de álcool residual 

no biodiesel interfere no ponto de fulgor do produto e pode causar problemas no seu 

transporte.   

A glicerina, subproduto da reação de transesterificação, por ser um líquido 

viscoso, pode se separar do biodiesel e formar depósitos no fundo dos tanques de 

combustível causando entupimento nos filtros dos motores. Altos teores de glicerina 

podem causar também depósitos nos bicos injetores. 

Material não convertido ou parcialmente convertido no processo de 

transesterificação também acarreta formação de depósitos nos cilindros dos motores a 

diesel, reduzindo o seu tempo de vida. Quimicamente, esses materiais são 

monoacilgliceróis, diacilgliceróis e triacilgliceróis, que têm glicerina na sua estrutura, 

ligada a uma, a duas ou a três cadeias de ácidos graxos. 

Além da determinação dos subprodutos, a quantificação do teor total de ésteres 

presentes é de extrema importância tanto para o acompanhamento do rendimento da 
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reação de transesterificação, como também para avaliar a qualidade do biodiesel para 

posterior adição ao diesel de petróleo. 

Desde o início do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel no Brasil, 

em 2004, diversas matérias primas têm sido avaliadas para a sua produção, tentando 

aliar a diversidade agrícola do país ao desejo de diminuir os custos de produção. 

Mamona, pinhão manso, macaúba e dendê, são alguns exemplos de matérias primas que 

têm sido estudadas ao longo dos últimos anos. 

Para determinar a composição química de amostras de biodiesel produzidas a 

partir dos óleos comumente usados, como soja, algodão e girassol, os métodos 

internacionais têm sido largamente utilizados no Brasil. Porém, para análises de 

amostras produzidas de algumas matérias primas alternativas, alguns problemas 

analíticos têm sido detectados. Esse é o caso do biodiesel de mamona. Estudos iniciais 

mostraram muitas dificuldades no acompanhamento da qualidade desse tipo de 

biodiesel através dos métodos internacionais devido ao seu componente majoritário, o 

éster derivado do ácido ricinoleico. A presença desse composto em grandes quantidades 

impede a derivatização das amostras para determinação dos teores de glicerina livre, 

monoacilgliceróis, diacilgliceróis e triacilgliceróis.  

Para o biodiesel proveniente do óleo de coco, assim como babaçu, análises 

utilizando também as metodologias internacionais não podem ser realizadas, uma vez 

que essas restringem análises de amostras de biodiesel predominantemente derivado do 

ácido láurico. 

Para o biodiesel produzido a partir de sebo bovino, as dificuldades aparecem nas 

análises para determinação dos teores dos ésteres presentes. O método europeu não 

pode ser utilizado uma vez que a substância padrão usada para quantificação está 

presente nas amostras desse tipo de biodiesel. 

Para outras matérias primas alternativas, a determinação qualitativa e 

quantitativa dos diferentes ésteres presentes pode ajudar estudos de predição de 

propriedades gerando uma alternativa aos procedimentos experimentais comumente 

usados. 

Dessa maneira novos métodos analíticos tornaram-se necessários para os estudos 

de biodiesel no Brasil.  

A estratégia utilizada foi desenvolver métodos alternativos com custos menores 

das análises, utilização de padrões com maior facilidade de aquisição no país, 
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simplificação e uniformização da configuração dos equipamentos analíticos facilitando 

a rotina dos laboratórios de pesquisas e de controle de qualidade do biodiesel. 

Os métodos internacionais, ASTM D6584 (Standard test method for 

determination of free and total glycerin in biodiesel methyl esters by gas 

chromatography) e EN 14105 (Standard test method for determination of free and total 

glycerin in biodiesel methyl esters by gas chromatography) determinam os teores de 

glicerina livre, monoacilgliceróis, diacilgliceróis e triacilgliceróis presentes no biodiesel 

e utilizam equipamentos com configurações semelhantes. Para as novas metodologias a 

mesma configuração do cromatógrafo foi utilizada, porém foram realizadas 

modificações nas colunas cromatográficas, no preparo das amostras e nos padrões 

utilizados para quantificação.   

Para a determinação do teor total de ésteres presentes no biodiesel, o método 

internacional é o EN14103 (Fatty acid methyl esters (FAME). Determination of ester 

and linolenic acid methyl ester contents) que utiliza o heptadecanoato de metila como 

padrão interno para quantificação. Isto inviabiliza as análises de biodiesel proveniente 

de sebo bovino uma vez que aquele éster está presente em quantidades razoáveis. A 

metodologia alternativa desenvolvida, além de não restringir o tipo de biodiesel que 

pode ser analisado, utiliza o mesmo equipamento e condições analíticas usadas nas 

determinações da glicerina livre e dos acilgliceróis.   

Para a determinação da concentração dos alcoóis presentes no biodiesel, a 

metodologia internacional é a EN14110 (Fatty acid methyl esters (FAME). 

Determination of methanol content) que determina o teor de metanol e utiliza um 

modelo de equipamento que possui um acessório que o torna mais caro e nada comum 

nos laboratórios de controle de qualidade de combustíveis no Brasil. A nova 

metodologia privilegia a utilização de um modelo bem simples de equipamento, comuns 

nos laboratórios além de possibilitar também a determinação do etanol e realizar 

análises mais rápidas. 

O relato dos experimentos e conclusões das pesquisas que desenvolveram as 

metodologias alternativas, adaptadas à realidade nacional, para a avaliação da qualidade 

do biodiesel produzido no Brasil, país que possui uma enorme variabilidade de 

possíveis matérias primas, são os objetivos dessa tese e estão relatados nas páginas 

seguintes.  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Esse trabalho tem como objetivo geral demonstrar a aplicabilidade da técnica de 

cromatografia em fase gasosa no controle de qualidade do biodiesel brasileiro, uma vez 

que este pode ser produzido a partir de diversas matérias primas, diferentemente de 

outros países no mundo.  

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

• Relatar a experiência com a técnica de cromatografia gasosa em análises de 

biodiesel de mamona; 

• Relatar o desenvolvimento de metodologia para determinação de glicerina livre 

em biodiesel de mamona; 

• Relatar o desenvolvimento de metodologia para determinação de 

monoacilgliceróis e diacilgliceróis em biodiesel de mamona; 

• Relatar o desenvolvimento de metodologia para determinação dos ésteres 

presentes em diversos tipos de biodiesel; 

• Relatar o desenvolvimento de metodologia para determinação alternativa dos 

teores de metanol e/ou etanol presente em qualquer tipo de biodiesel;  
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3. Fundamentação Teórica  
 

3.1 A energia no mundo 

 

Desde muito tempo as necessidades energéticas mundiais são supridas por fontes 

petroquímicas, carvão e gás natural, além de hidroeletricidade e energia nuclear, todas 

consideradas finitas (Srivastava; Prasad, 2000). 

Em 2010 as reservas provadas de petróleo no mundo totalizavam 1,38 trilhões de 

barris, mostrando um crescimento de 0,5% em relação a 2009. A Figura 3.1 mostra a 

distribuição desta reservas nas diversas regiões do planeta. O consumo destes 

combustíveis fósseis, em 2010, foi estimado em torno de 87,4 milhões de barris/dia, ou 

seja, 31,2% do total, representando um acréscimo de 3,2% em relação a 2009(Anuário 

Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 2011).  

 

 
Figura 3.1. Mapa das reservas provadas de petróleo no mundo, em 2010 

 

Em 2011, segundo o Departamento de Energia dos EUA/Agência de Informação 

de Energia, o consumo de energia renovável passou a contribuir com 9% da demanda de 

energia total do país (Figura 3.2). 
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Figura 3.2. Gráfico do consumo de energia nos EUA em 2011 

 

A alta demanda de energia no mundo industrializado e, consequentemente, a 

poluição causada devido ao uso da energia fóssil, fez crescer a necessidade de 

desenvolver fontes de energias renováveis. Uma vez que os combustíveis fósseis são 

esgotáveis, pesquisas de fontes renováveis alternativas se tornam sempre muito 

interessantes.  

Dentre os derivados do petróleo, o diesel tem uma função essencial na economia 

devido ao seu uso nos setores agrícola e industrial. Dados de 2010 mostram que o diesel 

representa quase 45% da produção total de energéticos no Brasil (Figura 3.3).  

No Brasil esse derivado do petróleo é muito importante para o crescimento 

econômico, uma vez que é sempre acompanhado do aumento do setor de transporte. E 

isso estimulou o interesse pelo desenvolvimento de fontes alternativas a esse 

combustível. Os óleos vegetais e as gorduras animais depois de transformados em 

ésteres graxos são uma alternativa real para substituir o diesel em motores de 

compressão por ignição. 
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Figura 3.3. Gráfico da produção de derivados energéticos em 2010, no Brasil 

 

 

3.2 O biodiesel 

 

Óleos vegetais contêm em média 95% de triacilgliceróis, 0,1% de diacigliceróis 

e 2% de monoacilgliceróis. Esses são constituídos por uma molécula de glicerina ligada 

a três, duas ou uma molécula de ácido graxo, respectivamente. Além dos ácidos graxos 

ligados á glicerina, existem os que não estão ligados. São os ácidos graxos livres, que 

aparecem em concentração variando de 0,3 a 2,0% (Conceição et al, 2007). 

Biodiesel, sintetizado a partir de óleos vegetais ou de gordura animal, é uma 

alternativa real para o diesel de petróleo uma vez que é produzido de fontes renováveis 

e não contribui para emissões de compostos sulfurados (Parente, 2003). 

Biodiesel é definido como combustível composto de alquil ésteres de ácidos 

graxos de cadeia longa, derivados de óleos vegetais e gorduras animais (ANP-

RESOLUÇÃO ANP Nº 7, 2008). Ou ainda pela WCO (World Customs Organization) 

como uma mistura de monoaquilésteres de cadeia longa derivados de ácidos graxos 

provenientes de óleos minerais ou gordura animal, que é um combustível renovável 
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doméstico para motores a diesel, que obedecem à especificação americana ASTM 

D6751. 

O biodiesel é produzido a partir da reação de transesterificação dos acilgliceróis 

de ácidos graxos, presentes nas matérias primas, com álcool, em presença de 

catalisador. A transesterificação dos acilgliceróis produz ésteres graxos e glicerol 

(glicerina). Monoacilgliceróis e diacilgliceróis são produtos intermediários do processo.  

A reação de transesterificação é um processo bastante usado para diminuir a viscosidade 

do triglicerídeo. Porém, a eficiência da reação de transesterificação é afetada por vários 

fatores dependendo das condições de reação utilizadas: pureza dos reagentes, razão 

molar álcool e óleo, tipo de álcool, tempo e temperatura de reação, tipo e quantidade de 

catalisador. A transesterificação é representada pela equação geral apresentada a seguir 

(Meher; Sagar; Naik, 2006).  

 

                                    RCOOR1  +  R2OH   RCOOR2  +  R1OH 

 

Umidade e teor de ácidos graxos livres, por exemplo, são parâmetros que podem 

até inviabilizar a utilização de determinado óleo vegetal num processo de 

transesterificação, pois o excesso pode causar a formação de sabão (Dorado et al, 2002).  

Outro fator que pode afetar o processo de transesterificação é a quantidade de 

álcool utilizada. A estequiometria da reação requer que sejam usados três moles de 

álcool para um mol de triglicerídeo para produzir três moles de éster e um mol de 

glicerol, mas como a trasesterificação é uma reação de equilíbrio, um excesso de álcool 

deve ser usado para deslocar esse equilíbrio para a direita, produzindo o máximo de 

éster. Contudo, altas razões molares álcool/óleo vegetal interferem na separação da 

glicerina uma vez que há um aumento de sua solubilidade no meio reacional 

(Tomasevic; Marinkovic, 2003). 

O tipo de álcool também é um importante fator a ser considerado. A formação de 

ésteres etílicos é mais difícil quando comparados com a formação dos ésteres metílicos. 

Isso acontece por causa da formação de uma emulsão estável durante a reação de 

etanólise, o que complica a separação e a purificação dos ésteres. Na metanólise, a 

emulsão é rápida e facilmente quebrada para formação de uma camada inferior rica em 

glicerina e outra superior rica em éster (Zhou; Konar; Boocock, 2003). Assim, o 

metanol é o álcool mais utilizado para produção de biodiesel. 
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A transesterificação pode ocorrer em várias temperaturas dependendo do óleo 

usado. Estudos mostram que reações com óleo refinado e metanol, na presença de 

hidróxido de sódio, apresentam rendimentos de ésteres diferentes quando a temperatura 

varia.Catalisadores usados para trasesterificação de triacilgliceróis são classificados 

como alcalinos, ácidos, enzimáticos e heterogêneos. Os mais efetivos são os alcalinos. 

Hidróxido de sódio, metóxido de sódio, hidróxido de potássio e metóxido de potássio 

são os mais usados (Ma; Hanna, 1999). 

O biodiesel, majoritariamente, é produzido usando-se óleos comestíveis, metanol 

e catalisador alcalino, porém outras matérias primas podem ser usadas e, dependendo, 

dois estágios de reação podem ser necessários. Nesse caso, o primeiro estágio se faz 

utilizando um catalisador ácido e o segundo, um catalisador alcalino para concluir a 

reação (Canakci; Gerpen, 2001).  

Catalisadores heterogêneos têm sido estudados em reações com diferentes tipos 

de óleos. Estudos com óleos brasileiros, andiroba, babaçu, cumaru, palma e pequi, além 

da soja, mostram que a atividade catalítica é mais alta quando óleos vegetais com ácidos 

graxos com cadeia curta são usados (Abreu et al, 2004).  

Catalisadores enzimáticos como as lipases, se mostram eficientes em reações de 

transesterificação de triglicerídeos em sistemas aquosos e não-aquosos, o que pode 

ajudar a contornar problemas que acontecem nas reações com catalisadores alcalinos, tal 

como a dificuldade de remoção da glicerina. Por outro lado, o custo de produção da 

lipase é significativamente maior do que o do catalisador alcalino (Fuduka; Kondo; 

Noda, 2001), limitando a sua utilização. 

Quanto às matérias primas, os óleos de soja e canola são os mais utilizados, 

devido aos seus desempenhos nos motores, a baixas temperaturas, por causa do baixo 

ponto de névoa. Porém a composição do biodiesel pode variar grandemente dependendo 

da geografia e da biomassa utilizada (Shifler, 2009).  

Vários outros óleos têm sido estudados para produção de biodiesel. O óleo de 

palma tem sido utilizado para produção de biodiesel em reação de trasesterificação com 

metanol e metóxido de sódio como catalisador, gerando rendimento de 85% 

(Krisnangkura; Simamaharnnop, 1992). O óleo de algodão, que tem como vantagem 

não ser um óleo comestível, tem sido usado na produção de biodiesel através de reações 

de transesterificação com metanol ou etanol e diversos tipos de catalisadores, e ainda 

em presença de irradiação por microondas (Azcan; Danisman, 2007). 
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A reação de óleo de milho com metanol em presença de lipase imobilizada como 

catalisador, tem um rendimento de 98% em ésteres metílicos, semelhante a reações com 

soja (Jackson; King, 1996). 

A utilização do óleo de girassol para obtenção de biodiesel por meio de 

transesterificação também tem sido estudada. Com a otimização de diversos parâmetros: 

temperatura de reação, concentração dos reagentes e métodos de purificação, é possível 

obter-se, com máximo rendimento, biodiesel de excelente qualidade atendendo aos 

requisitos da legislação européia (Antolín et al, 2002). 

A gordura animal, mesmo não sendo considerada como fonte renovável de 

energia quando comparado às oleaginosas, tem sido estudada como matéria prima para 

a produção de biodiesel. Estudos mostram que o rendimento da transesterificação 

usando a catálise ácida é relativamente mais alto do que quando a catálise básica é 

utilizada, alcançando valores listados na especificação européia (Bhatti et al, 2008). 

Essa matéria prima tem a grande vantagem de ter um custo baixo quando comparada às 

outras. 

 

3.3 Biodiesel de mamona 

 

Devido à biodiversidade, condições de solo e clima diversificados, o Brasil 

possui diferentes fontes de óleos vegetais como: soja, coco, mamona, algodão, dendê, 

entre outros. Por esse motivo, o governo brasileiro ao criar o Programa Nacional de 

Biodiesel em 2004, também objetivou desenvolver a agricultura familiar em locais onde 

o subdesenvolvimento era crítico. E sendo assim estimulou a plantação de mamona para 

a produção de biodiesel. 

A semente do óleo de mamona apresenta uma grande variabilidade do teor de 

óleo (39 – 59%), porém, a composição no que diz respeito aos ácidos graxos presentes, 

não apresenta grandes variações. O ácido ricinoleico, o mais abundante no óleo, tem a 

sua concentração variando na faixa de 83-90% enquanto que os outros ácidos presentes, 

palmítico, esteárico, oleico, linoleico e linolênico, aparecem em pequenas concentrações 

(Ramos et al, 1984). O ácido dihidroxiesteárico também está presente no óleo de 

mamona, o que diferencia bastante esse óleo dos demais utilizados na produção de 

biodiesel.  

Outra característica do óleo de mamona é a presença de uma insaturação, entre 

os carbonos 9 e 10, na estrutura do ácido ricinoleico, que é predominante. A Figura 3.4 
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mostra a estrutura química do ricinoleato de etila, exemplificando a presença da 

hidroxila e a posição da dupla ligação.  

 
Figura 3.4. Estrutura molecular do ricinoleato de etila 

 

A composição diferenciada do óleo de mamona tem facilitado o seu uso na 

indústria. Na síntese de poliuretanas cross-linked, melhora as propriedades de 

resistência a abrasão e à tração, e diminui problemas de inchamento do elastômero 

(Saxena et all, 1992). Estudos bastante completos da composição do óleo de mamona 

foram realizados para um melhor entendimento da reação do óleo deste óleo com o 

diisocianato para a produção de poliuretana (Trân; Vialle; Pham, 1997). Poliésteres 

também já foram produzidos a partir do óleo de mamona misturados a ácidos, como 

malônico, succínico, glutárico, adípico, subérico, e sebácico (Suthar; Dave; Jadav, 

1993). 

A composição diferenciada do óleo de mamona, no entanto, traz dificuldades 

para a sua determinação analítica. Desde muito tempo os ésteres metílicos do óleo de 

mamona são analisados através de cromatografia gasosa, porém, dependendo da fase 

estacionária utilizada, o dihidroxi estearato de metila, não elui. Além disso, marchas 

analíticas mais complicadas, como por exemplo, envolvendo oxidação antes da reação 

de esterificação são relatadas (Achaya; Craig; Youngs, 1964). 

Reação de acetilação dos ésteres metílicos do óleo de mamona com anidrido 

acético também é utilizada com o objetivo de derivatizá-los para facilitar a eluição do 

ricinoleato de metila e do dihidroxi estearato de metila da coluna cromatográfica e, 

assim, melhorar a quantificação dos mesmos. Porém a acetilação, se não for realizada 

em condições brandas, prejudica a análise do linoleato de metila (Sreenivasan, 1996). 

Logo é um procedimento que exige cuidados e atenção. 

Para facilitar as análises cromatográficas, reações dos ésteres metílicos de óleos 

vegetais com reagentes de silanização são usadas (Knothe, 2000). A literatura também 

registra a utilização desse tipo de reação com óleo de mamona, nesse caso o composto 
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trifluoracetamida, pode ser usado para derivatização (Lakshminarayana; Paulose; 

Kumari, 1984). O BSTFA (N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida) também é utilizado 

como agente derivatizante de ésteres metílicos do óleo de mamona, uma vez que a 

análise dos ésteres metílicos dos hidroxiácidos do óleo de mamona tem longos tempos 

de retenção na coluna cromatográfica e requerem para a sua utilização altas 

temperaturas de análise, o que pode causar alguma degradação térmica. Os 

hidroxiácidos do óleo de mamona derivatizados têm menor polaridade e volatilidade 

maior, o que facilita a sua análise por cromatografia gasosa (Jensen et al, 1997). 

Até aqui fica claro que transesterificar óleos vegetais e analisar os ésteres 

produzidos por essa reação têm sido realizados desde muito tempo e a literatura registra 

muitas referências, porém a produção de biodiesel e a sua utilização como combustível 

(Project GEIE EURO-Biodiesel, 1990-1992) requerem cuidados em relação a sua 

qualidade, uma vez que a quantidade de motores a diesel no mundo é muito grande.  

 

3.4 Qualidade do biodiesel 

 

É reconhecido que é essencial para o sucesso de um combustível atingir uma 

qualidade segura e consistente para um bom desempenho. No caso do biodiesel, 

alcançar as especificações e manter a consistência do combustível é um desafio devido a 

fatores como variação do tipo, qualidade e fonte da matéria prima, degradação do 

combustível durante a estocagem e a presença de contaminantes (Ollett, 2007).  

Devido à importância ascendente do biodiesel como combustível alternativo em 

muitos países, é absolutamente necessário estabelecer padrões para a descrição da 

qualidade do produto. Os parâmetros e os correspondentes limites definem a qualidade 

dos ésteres metílicos usados como biodiesel. Para o diesel mineral, os parâmetros já são 

conhecidos, mas para o combustível originado a partir de óleo vegetal, definições 

adicionais tiveram que ser introduzidas. Correlações tiveram que ser realizadas e 

problemas relativos à inclusão de novos parâmetros tiveram que ser estudados 

(Mittelbach, 1996). 

Uma vez que o biodiesel pode ser produzido a partir de diversas matérias primas 

e em diferentes escalas, uma padronização da qualidade do combustível para garantir o 

desempenho dos motores torna-se necessária, ou seja, especificar parâmetros que 

definam a qualidade do biodiesel. Esses parâmetros podem ser divididos em dois 
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grupos. Um grupo que contém parâmetros gerais e outro que descreve a composição 

química e a pureza dos ésteres metílicos graxos (Mittelbach, 1996). 

O quadro 3.1 apresenta as especificações para o biodiesel no Brasil, nos EUA e 

nos países da Europa. 

 

Quadro 3.1. Especificação do biodiesel no Brasil, nos EUA e na Europa. 

 

 

CARACTERISTICA 

Brasil 

ANP N07, 

2008 

EUA 

ASTM 

D6751-11 

Europa 

EN14214, 

2009 

Aspecto LII - - 

Massa espec. À 15°C, Kg/m3 - - 860-900 

Massa espec. À 20°C, Kg/m3 850,0-900,0 - - 

Ponto de fulgor, min, °C min. 100 93 >101 

Água, mg/Kg máx. 500 - 500 

Água e sedimentos, %vol. máx. - 0,05 - 

Viscosidade Cin. à 40°C,mm2/s 3,0-6,0 1,9-6,0 3,5-5,0 

Contaminação total Max, mg/Kg 24 - 24 

Cinzas sulfatadas, máx,  %mm  0,020 0,020 0,02 

Enxofre total, máx, mg/Kg 10 15/500 10,0 

Corrosividade ao cobre (3h a 50°C, 

máx.) 

1 3 1 

Ponto de entupimento de filtro a frio 

máx, °C 

* 360 - 

Ponto de névoa, °C - anotar - 

Número de cetano, min. anotar 47 51,0 

Destilação à P reduz, recup. À 90%, 

°C Max 

- 360 - 

Res.carbono dos 10% dest máx, 

%mm 

- - 0,30 

Res.carbono, max, %mm 0,050 0,050 - 

Índice de acidez máx, mgKOH/g 0,50 0,50 0,50 

Índice de iodo, g/100g Anotar - 120 
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Metanol ou etanol, %mm 0,20 0,20 0,20 

Glicerina livre, %mm 0,02 0,02 0,02 

Glicerina total, %mm 0,25 0,24 0,25 

Monoglicerídeos, %mm 0,80 - 0,8 

Diglicerídeos, %mm 0,20 - 0,2 

Triglicerídeos, %mm 0,20 - 0,2 

Sódio + Potássio máx , mg/Kg 5 5 5,0 

Cálcio + Magnésio Max, mg/Kg 5 5 5,0 

Fósforo máx,  MG/Kg.  10 10 4 

Estabilidade à oxidação a 110°C, h 

min. 

6 3 6 

Teor de éster, min, %mm  96,5 - 96,5 

Éster metílico linolênico máx, %mm  - - 12,0 

Ésteres met. Poliinsaturados máx, 

%mm  

- - 1,0 

LII – Límpido e isento de impurezas com anotação da temperatura de ensaio 

 

* – O limite máximo de 19ºC é válido para as regiões Sul, Sudeste, Centro-

Oeste e Bahia, devendo ser anotado para as demais regiões. O biodiesel 

poderá ser entregue com temperaturas superiores ao limite supramencionado, 

caso haja acordo entre as partes envolvidas. Os métodos de análise indicados 

não podem ser empregados para biodiesel oriundo apenas de mamona. 

 

 

Algumas das características listadas na tabela 3.1 têm importância capital para o 

desempenho de um combustível, e por isso o monitoramento de algumas propriedades é 

imprescindível. 

A viscosidade, por exemplo, controla as características de injeção do 

combustível. A alta viscosidade dos óleos vegetais já foi a causa de graves problemas 

operacionais de motores, tais como formação de depósitos (Knothe; Dunn; Bagby, 

1997). No caso do biodiesel, a viscosidade pode alcançar valores altos devido aos 

ésteres metílicos graxos e por isso o controle dentro de valores aceitáveis evita 
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problemas no sistema de injeção do motor. Os valores de viscosidade que constam nas 

especificações do biodiesel são os mesmos propostos para o diesel mineral. 

A diferença de viscosidade entre os triacigliceróis dos óleos vegetais e os 

correspondentes metil ésteres resultantes da transesterificação é de aproximadamente 

uma ordem de grandeza. A diferença de viscosidade pode ser utilizada para determinar a 

conversão do óleo vegetal em metil ésteres. E essa medição pode ser utilizada para 

controle de qualidade de processo devido a sua rapidez (Knothe, 2000). 

Já o ponto de fulgor do biodiesel é mais alto do que o do diesel mineral, 

mantendo condições seguras para o transporte, uma vez que essa propriedade é definida 

como a temperatura na qual o combustível inflama quando exposto a uma chama ou 

centelha. (Gerpen et al, 2004).  

O número de cetano mede a facilidade de ignição e afeta vários parâmetros de 

desempenho do motor, tais como combustão, estabilidade, dirigibilidade, ruído, emissão 

de monóxido de carbono e hidrocarbonetos. O biodiesel tem um número de cetano 

maior do que o diesel mineral, proporcionando uma eficiência de combustão maior. 

(Meher; Sagar; Naik, 2006). 

O número de acidez determinado através da titulação potenciométrica é de 

grande importância durante a estocagem. A alteração dos valores neste período pode 

significar a presença de água no biodiesel (Lobo; Ferreira; Cruz, 2009). 

O resíduo de carbono é outra propriedade muito importante, pois está 

relacionado com a presença de ácidos graxos livres, glicerídeos, sabões, polímeros, 

ácidos insaturados e também impurezas inorgânicas, no biodiesel. Estima a tendência de 

deposição do combustível. Altos valores de resíduo de carbono geram depósito na 

câmara de combustão dos motores (McCormick; Lawrence, 2004). 

Em relação à composição química do biodiesel, é importante ressaltar que altas 

concentrações de alcoóis podem causar deterioração de peças do motor (gaxetas e anéis 

de borracha, por exemplo) além de alterar o ponto de fulgor do combustível. A presença 

de mono, di e triglicerídeos fora dos valores especificados pode causar problemas de 

entupimento nos filtros de combustível. Além disso, a determinação do teor de ésteres 

presentes é imprescindível, uma vez que eles são os componentes principais do 

biodiesel (Mittelbach, 1996). 

Outra questão importante que devemos mencionar quando se fala da qualidade 

do biodiesel é o aspecto de emissões veiculares (Mittelbach; Tritthart, 1988). O 

biodiesel, praticamente livre de enxofre, tem emissões menos nocivas a saúde quando 
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comparado com o diesel mineral, uma vez que emite menos SOx. Principalmente se for 

usado em veículos com catalisadores de oxidação. Sendo assim é mais fácil tratar as 

emissões de motores que usam o biodiesel. O uso de catalisadores de oxidação reduz 

drasticamente a exaustão de compostos nocivos à saúde, além de eliminar quase 

totalmente os odores característicos das emissões dos motores. Quanto à emissão de 

particulados, a conversão catalítica para biodiesel é mais favorável resultando em menos 

emissão de fuligem quando comparado com diesel fóssil. As emissões de NOx e 

aldeídos, são levemente aumentadas. O biodiesel protege as águas e o solo, uma vez que 

no caso de um derrame ele é menos agressivo do que o diesel fóssil. Quanto à 

eutroficação (crescimento excessivo de plantas aquáticas devido a excesso de 

nutrientes), o fenômeno devido ao biodiesel é semelhante ao diesel fóssil (Scharmer, 

2001). Resultados experimentais em motores mostraram que emissões de monóxido de 

carbono e de fumaça são reduzidas quando são utilizadas misturas de biodiesel com 

diesel (Nabi; Rahman; Akhter, 2009). 

 

3.5 Métodos e Técnicas Analíticas 

 

 Como pode ser observado o processo de produção de biodiesel é altamente 

dependente do controle da reação de transesterificação e da qualidade dos insumos e 

produtos da reação, por isso vários métodos analíticos utilizando diversas técnicas 

analíticas foram desenvolvidos e têm sido citados na literatura. 

Métodos enzimáticos para controle do biodiesel podem ser usados para 

determinação do teor de glicerina, mas a alta complexidade desses é citada na literatura 

(Lozano et al, 1996). 

O método analítico ideal para um produto como biodiesel é aquele que conjugue 

alta confiabilidade e baixo custo para determinar seus contaminantes em níveis bem 

baixos, de forma rápida e, se possível, on line.  

Partindo dessa premissa básica, as técnicas hifenadas não serão discutidas. A 

utilização das técnicas hifenadas, GC-MS, GC-IR e LC-MS, por exemplo, para análise e 

controle de qualidade de biodiesel não é comum devido, principalmente, ao alto custo 

dos equipamentos e a necessidade de profissional altamente qualificado para operação 

desses equipamentos. Essas técnicas têm sido utilizadas em trabalhos de pesquisa e 

desenvolvimento. 
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Nenhum método analítico cumpre todas essas exigências. Nos próximos 

parágrafos, pontos positivos e negativos das diversas técnicas analíticas para controle da 

produção de biodiesel são relatados. 

 

3.6 Métodos Espectroscópicos 

 

As técnicas de Infravermelho Próximo (NIR) e Ressonância Magnética Nuclear 

de Prótons (1H-RMN) e de Carbono -13 (13C-RMN) têm sido usadas para 

acompanhamento da reação de transesterificação e para avaliação da qualidade do 

biodiesel produzido (Knothe, 2000). O RMN tem sido usado também em estudos de 

caracterização da estrutura química de ésteres metílicos ramificados que poderiam ser 

usados como aditivos para melhoramento do ponto de congelamento do biodiesel 

(Dailey Jr; Prevost; Strahan, 2008). 

O NIR pode ser utilizado para monitoramento da reação de transesterificação 

uma vez que as bandas do triacilglicerol e do éster metílico são diferenciadas. Para o 

primeiro são observados apenas “ombros”, enquanto para o segundo, são produzidos 

picos finos, bem definidos (Knothe, 1999). A quantificação dos contaminantes, 

entretanto, não pode ser realizada com sucesso, devido aos níveis exigidos pelas 

especificações normativas para o biodiesel. Trabalhos recentes indicam que o NIR pode 

ser usado para determinação de água e metanol através da utilização de softwares e 

modelos matemáticos (PCA - Principal Components Analysis e PLS – Partial Least 

Square), porém, outros contaminantes ainda carecem de estudos (Felizardo et al, 2007). 

A Ressonância Magnética Nuclear (RMN), desde muito tempo tem sido referenciada 

como uma técnica útil em estudos de cinética e também na determinação do rendimento 

da reação de transesterificação (Gelbard et al, 1995). Ambas as técnicas, bastante 

importantes para trabalhos de pesquisa não são utilizadas para acompanhamento da 

qualidade de combustíveis devido à complexidade e custo dos equipamentos. 

 

3.7 Métodos Cromatográficos 

 

Todos os tipos de métodos cromatográficos têm sido utilizados para análises de 

ésteres metílicos provenientes da transesterificação de óleos vegetais. As técnicas de 

cromatografia de camada fina (TLC - Thin-layer chromatography), cromatografia 
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gasosa (CG) e cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG/EM) têm 

sido usadas para caracterizar ácidos graxos, alcoóis graxos e ésteres presentes em ceras 

extraídas de óleo de girassol (Kanya; Rao;Sastry, 2007) 

A literatura registra a utilização da cromatografia líquida, através de HPLC 

(Lozano et al, 1996), TLC/FID (Freedman; Pryde: Kwolek, 1984) ou GPC (Darnoko, 

Cheryan; Perkins, 2000) para análise de biodiesel. Mecanismos e cinética da reação de 

transesterificação de óleo de canola para produção de biodiesel também foram 

estudados utilizando resultados de HPLC, de potenciometria e de cromatografia gasosa 

(Komers et al, 2001).  

Um ponto a favor da HPLC é que é possível analisar o biodiesel, sem 

derivatização, porém, os acilgliceróis não absorvem no UV e isso causa problemas na 

detecção. Dessa forma, métodos de detecção menos comuns têm sido utilizados, como 

por exemplo, o ELSD (Evaporative Light Scattering Detection) (Holcapek et al, 1999), 

que é um equipamento incomum em laboratórios de controle de qualidade de biodiesel 

ou qualquer outro combustível.  

Um dos primeiros relatos sobre o uso da técnica de TLC/FID foi feito por 

Freedman, Pryde, Kwolk (1984). Estes relatam que embora TLC /FID seja um método 

fácil, de certa forma, foi abandonado para análises de produtos da transesterificação de 

óleos vegetais devido à baixa exatidão dos resultados, inconsistência dos materiais e 

sensibilidade à umidade.  Cvengros e Cvengrosová (1994) relatam também o uso dessa 

técnica para correlacionar o teor de glicerina ligada e o teor de acilgliceróis 

determinados por CG, porém chamam atenção para o alto custo do instrumento.   

No caso do GPC, embora a técnica já tenha sido usada para determinação dos 

monoacligliceróis, diacligliceróis e triacligliceróis com boa repetitividade, também não 

é uma técnica comum nas análises de combustíveis no Brasil.  

 A cromatografia líquida com fluido supercrítico também é usada em análises de 

ácidos graxos livres presentes em óleos vegetais, após hidrolização (Jensen et al,1997). 

Porém a sua utilização também não é comum para o controle de qualidade de 

combustíveis.  

De todas as técnicas cromatográficas, a cromatografia gasosa é a mais utilizada 

em análises de biodiesel.  

A cromatografia gasosa é referenciada com freqüência na literatura para controle 

de qualidade do biodiesel (Faria et al, 2010). E quando associada à Espectrometria de 

Massas, torna-se uma ferramenta poderosa para identificação dos componentes e dos 
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contaminantes do biodiesel (Chance; Gerhardt; Mawhinney, 1998), (Wheelan; Zirroli; 

Murphy, 1995), (Schneider et al,2004), (Stauffer; Byron; Byron, 2007). Porém, a 

associação dessas técnicas no controle de qualidade do biodiesel ou de qualquer outro 

combustível, não é comumente utilizada devido ao alto custo dos equipamentos e a 

necessidade de alta qualificação para operação dos equipamentos, devido a sua 

complexidade. Ao contrário, a cromatografia gasosa sozinha, por ser uma técnica 

simples e de fácil utilização, tem sido de extrema importância para o controle de 

qualidade do biodiesel produzido e também para o acompanhamento do seu processo de 

produção, fazendo parte da especificação brasileira (ANP - Resolução ANP Nº 7, 2008) 

bem como das internacionais (ASTM D6751-11 e EN14214-2008).  

 

3.8 A Cromatografia Gasosa e o biodiesel 

 

Desde muito tempo a cromatografia gasosa tem sido usada para determinação 

dos ésteres metílicos produzidos pela transesterificação de óleos vegetais (Kato; 

Yamamura, 1970). Método utilizando coluna empacotada, temperatura programada e 

detecção de ionização em por chama de hidrogênio foi utilizado por Jernejcic e Premru 

(1969). Os ésteres presentes no produto da transesterificação de vários vegetais são 

identificados por comparação com padrões. Paulus e Champion (1972), além de coluna 

empacotada utilizaram di(2-etilhexil)ftalato como padrão interno para determinar a 

concentração de ricinoleato de metila e assim medir o teor de óleo de mamona em 

amostras de batom.  

A utilização da cromatografia capilar nas análises dos ésteres metílicos 

provenientes da transesterificação dos ácidos graxos de óleos vegetais possibilita a 

diferenciação entre as composições dos mesmos. Análises realizadas com detector de 

ionização por chama de hidrogênio, injetor splitless e uma coluna capilar com 100m de 

comprimento em amostras de óleos de oliva, amendoim, milho, soja e girassol 

conseguiram diferenciar isômeros dos ésteres presentes após transesterificação dos 

óleos (Naglic; Smidovnik, 1997). Estudos de alterações na estrutura dos ácidos graxos 

presentes no óleo de oliva, como a formação de isômeros trans, podem ser 

acompanhados pela cromatografia gasosa em coluna capilar (Mariani et al, 1991). Essa 

técnica também é capaz de separar os isômeros do éster linolênico além diferenciar os 

perfis dos óleos de soja e prímula, produzindo resultados melhores do que análises por 

HPLC (Manku,1983). 



 

22 
 

O uso das colunas capilares, devido ao poder de separação e melhoria da 

qualidade dos cromatogramas obtidos, além do detalhamento dos ésteres presentes, 

possibilita a utilização da técnica de padronização interna para a determinação 

quantitativa. Porém tanto a escolha do tipo de injetor do cromatógrafo, como o 

composto a ser usado como padrão interno, merece atenção. O injetor tipo split-splitless 

pode, dependendo do modelo utilizado, acarretar em descriminação nas análises dos 

ésteres (Ackman, 1991). Sendo assim, a utilização de injetores on-column, no qual esse 

problema não acontece, é a mais adequada.  

A escolha do composto a ser utilizado como padrão interno é muito importante. 

O éster metílico em C17 tem sido usado, desde muito tempo, para quantificação dos 

ésteres com cadeia curta (até o C18). Muitas vezes pode ser necessária a utilização de 

um segundo padrão interno (éster metílico em C23) para quantificação dos ésteres com 

cadeias maiores (Ackman,1991).  Porém essa prática aumenta o custo das análises. E, 

além disso, como o éster metílico em C17 está presente no biodiesel proveniente da soja 

e do sebo, a sua utilização como padrão interno compromete o resultado quantitativo. 

Sendo assim, a utilização da técnica de padronização externa é mais indicada.      

A composição do biodiesel em termos dos ésteres presentes pode ser 

determinada por cromatografia gasosa sem maiores dificuldades e pode ser usada 

inclusive para a predição de algumas propriedades, como por exemplo, a viscosidade 

(Allen et al, 1999). O fingerprint do biodiesel, ou seja, quais os ésteres estão presentes, 

pode ser obtido utilizando colunas capilares de alta resolução, diferenciando os diversos 

tipos de biodiesel. Os resultados obtidos nessas análises podem ser utilizados, inclusive 

em estudos quimiométricos, associados com PCA (Principal Components Analysis) 

para verificar contaminação e/ou adulteração (Lee et al, 1998).   

A determinação por cromatografia gasosa dos ésteres metílicos poliinsaturados 

(C20:4, C20:5, C22:5 e C22:6) presentes em biodiesel também é descrita na literatura 

(S.Schober, 2005). Esse método, inclusive, se transformou em norma da Comunidade 

Européia, com o número EN 15779:2009. 

Análises por cromatografia gasosa são consideradas de alta precisão e eficiência, 

inclusive, para determinação dos componentes de menor concentração presentes no 

biodiesel. Porém a exatidão pode ser influenciada por diversos fatores tais como desvio 

da linha base, sobreposição de picos, entre outros.  

Análises quantitativas dependem sobre maneira da qualidade das análises, e no 

caso do biodiesel, derivatizar as amostras através de silanização ou de outro 
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procedimento (Naglie; Smidovnik, 1997), tem sido usual porque melhora as 

propriedades dos materiais hidroxilados (Knothe,2000).  

Derivatização de amostras para posterior análise por cromatografia gasosa é 

utilizada com vários tipos de amostras e vários silanizantes. Açúcares (monose, glicose 

e outros.) são hidrolisados com ácido trifluoracético e, os monossacarídeos resultantes 

convertidos em acetato de aldonitrila para posterior análise por CG (Lawrence; Ivengar, 

1985). 

A silanização com N,O-bis(trimetilsilil)trifluoracetamida (BSTFA) para obter-se 

os derivados trimetilsilil dos grupos hidroxilas presentes no biodiesel tem sido relatado  

(Freedman, Kwolek; Pryde, 1986). Os monoacigliceróis e os diacilgliceróis presentes 

em um biodiesel de soja foram silanizados com BSTFA e analisados em coluna capilar, 

com fase estacionária 100% dimetil-polisiloxano e determinados quantitativamente com 

um método cromatográfico rápido utilizando a tridecanoína como padrão interno. 

Diacilgliceróis presentes no óleo de palma foram derivatizados com 

trimetilsililimidazol (TMSIM) na presença de piridina. A quantificação foi realizada 

através da utilização do triacontano (nC30) como padrão interno. A determinação 

quantitativa dos diacilgliceróis é importante porque podem afetar propriedades dos 

produtos contendo óleo de palma ou no fracionamento deste (Goh; Timms, 1985). 

A derivatização do biodiesel também tem sido relatada nas análises para 

determinação do teor de glicerina e metanol. Uma amostra adicionada de 1,4-butanodiol 

(padrão interno) é dissolvida em dimetilformamida e silanizada com BSTFA em 

excesso. Uma alíquota dessa solução é, então, injetada em uma coluna capilar de 60m x 

0,25mm x 0,25um ligada a um detector de ionização por chama de hidrogênio 

(Mittelbach, Roth; Bergmann, 1996). Metodologias internacionais descrevem 

detalhadamente como são realizadas essas análises (ASTM D6584 e EN 14105).  

A literatura também registra a determinação por cromatografia gasosa de 

glicerina livre, em amostras de biodiesel sem derivatização, porém uma etapa de 

extração é necessária e algumas restrições com relação ao tipo do biodiesel são 

registradas. Análises de biodiesel proveniente de óleo de coco ou de palma kernel 

(dendê) podem apresentar problemas devido à presença de metil ésteres com baixo peso 

molecular, que poderiam se solubilizar na extração realizada. Além disso, podem 

acontecer problemas relacionados a pequenas quantidades de glicerina não dissolvida, 

tornando a amostragem, nesse caso, muito importante (Bondioli et al, 1992). A norma 
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EN14106 descreve as etapas de uma metodologia que determina o teor de glicerina livre 

em uma amostra de biodiesel de canola. 

Outro problema para análises de glicerina, sem derivatização, por cromatografia 

gasosa, é que estas ficam limitadas pela concentração da mesma na amostra. Somente 

valores de glicerina acima de 0,02 %mm podem ser determinados sem silanização da 

amostra. Para concentrações mais baixas, os erros podem chegar a 15% (Mittelbach, 

1993).  

A glicerina livre e a glicerina total presentes no biodiesel podem ser 

determinadas também através de métodos que necessitam de extração e reação da 

glicerina com o ácido periódico (AOCS, Da 23-25, ABNT NBR15771 e ABNT NBR 

15344). Métodos que utilizam enzimas (Mittelbach, 1993) também podem ser utilizados 

para a mesma finalidade, porém o tempo gasto na realização dessas metodologias é 

muito superior ao gasto quando se realiza análises por cromatografia gasosa. Além 

disso, a literatura cita (Bondioli et al, 1992) que o método da AOCS pode ter erros 

absolutos da ordem de 0,03%, valor muito alto para um produto que, se apresentar 

concentrações de glicerina superiores a 0,02%mm, está fora dos limites das 

especificações para ser usado com combustível.  

Sistemas cromatográficos mais complexos também têm sido estudados para 

análises de biodiesel. Cromatógrafos capazes de realizar cromatografia bidimensional 

(CGxCG) já foram utilizados para analisar os ésteres presentes em amostras de 

biodiesel, diferenciando o tipo de óleo vegetal de onde provém o biodiesel, ou ainda, 

determinando teores de biodiesel em misturas biodiesel/diesel (Seeley et al, 2007). 

Cromatógrafos com fornos externos que possibilitam a utilização simultânea de colunas 

capilares com diferentes fases estacionárias e diferentes temperaturas máximas de 

trabalho foram desenvolvidos e utilizados em análises de biodiesel, com o intuito de 

realizar as análises descritas em cinco diferentes métodos utilizando um único 

cromatógrafo (McCurry; Norman, 2009). Porém, essas aplicações utilizadas em análises 

de rotina e acompanhamento de processo nas usinas de produção de biodiesel, 

principalmente no Brasil, ainda é bastante dispendioso.             

Os capítulos seguintes desta tese descrevem as etapas de desenvolvimento de 

metodologias alternativas para análises de biodiesel produzido a partir de diversas 

matérias primas, incluindo o biodiesel de mamona, utilizando a técnica de 

cromatografia gasosa de alta resolução, com o objetivo de simplificar, diminuir os 

custos e adaptar melhor os métodos analíticos à realidade brasileira.  
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4. Metodologia Experimental 
 

4.1 Matérias primas para obtenção de biodiesel 

 

 Devido à grande diversidade de matérias-primas que podem ser utilizadas na 

produção de biodiesel, estudos sobre a composição de amostras obtidas a partir de óleos 

vegetais não convencionais, tornam-se importantes uma vez que podem ajudar na 

avaliação preliminar de algumas propriedades do combustível. 

 Para os estudos dessa tese foram escolhidos os óleos de mamona, pinhão manso 

(Jatropha curcas), amendoim, pequi, macaúba, fevilha, óleo de peixe, óleo usado em de 

frituras, alem de coco, sebo e soja.  

 A mamona foi estudada, obviamente, por ser um dos pilares do programa de 

produção de biodiesel do governo brasileiro. O pinhão manso por causa do baixo custo 

de produção, alto rendimento em óleo, e ainda, com a vantagem de não ser óleo 

comestível. O amendoim produz um óleo de alta qualidade e com um rendimento de 

extração elevado (até 50% de óleo), comparado a soja, por exemplo, da qual se pode 

extrair cerca de 20% de óleo. 

 O óleo de pequi tem baixa acidez e boa estabilidade térmica. A macaúba é uma 

árvore nativa tropical, tem uma concentração de óleo de 25% e uma produtividade 

estimada de três a quatro mil toneladas de óleo por hectare. A soja produz no máximo 

800 litros de óleo com a mesma extensão do plantio. É considerada uma das principais 

alternativas brasileiras para a produção de biocombustíveis por causa da sua 

produtividade e da resistência à seca. 

 A andiroba de rama, também conhecida como fevilha, de acordo com a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, tem como vantagens o elevado teor 

de óleo e a facilidade de ser cultivada em todas as partes do Brasil. 

 O óleo de peixe é um material rejeitado pela grande maioria dos piscicultores, 

portanto seu custo é baixo. E o óleo usado em fritura, além de ter um custo muito baixo, 

diminuindo o custo de produção do biodiesel, é um material que representa um risco 

ambiental, quando despejado em aterros sanitários ou descartado no esgoto das cidades. 

 O óleo de coco tem sido estudado no Brasil, como alternativa para produção de 

biodiesel, apesar da destacada cotação no mercado de cosméticos, devido a sua 
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abundância na costa do nordeste brasileiro, alta concentração de óleo em sua polpa e 

também por poder ser cultivado por pequenos produtores.  

Por ser um resíduo industrial, a utilização do sebo como matéria prima para a 

produção como biodiesel tem como vantagem principal a proteção do meio ambiente, 

uma vez que esse material não será mais disposto na natureza. Por fim, óleo de soja foi 

selecionado por ser a matéria prima base da produção de biodiesel no Brasil.  

 

4.2 Preparação das amostras de biodiesel 

 

As amostras de biodiesel foram preparadas utilizando óleos vegetais refinados, 

com umidade menor que 500 ppm e acidez < 0,1% de ácidos graxos. A reação de 

transesterificação dos óleos foi realizada em duas etapas, a 60ºC, por 30 e 60 minutos. O 

catalisador usado nas duas etapas de reação foi metilato de sódio 30% em metanol. Na 

primeira etapa a razão molar metanol/óleo foi de 6:1 e na segunda etapa 1:5 baseado nos 

triglicerídeos da carga inicial. 

Os produtos foram purificados através de duas etapas de lavagem com 10% m/m 

de água e secos, a seguir, a uma temperatura superior a 80 ºC, sob vácuo. 

 

4.3 Caracterização cromatográfica das amostras. 

 

Estudos de biodiesel provenientes de matérias primas alternativas necessitam 

frequentemente de respostas sobre a composição química das mesmas para facilitar a 

avaliação do desempenho do combustível. 

Métodos que utilizam a cromatografia gasosa são mundialmente utilizados para 

esse fim e os resultados gerados são a base de qualquer estudo de produção de biodiesel. 

No Brasil não poderia ser diferente, porém algumas dificuldades na aquisição de 

substâncias padrão, na compra e no custo dos equipamentos dificultam a aplicação 

integral das metodologias internacionais. 

Além disso, as metodologias internacionais possuem restrições ao seu uso, 

dependendo do tipo de biodiesel que está sendo analisado, o que prejudica sobremaneira 

os estudos de produção de biodiesel, a partir de matérias primas alternativas.  
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Em função disso, as amostras de biodiesel estudadas nesta tese foram analisadas 

segundo metodologias desenvolvidas de forma a suprir as dificuldades para controle de 

qualidade do biodiesel brasileiro. 

As metodologias e os resultados obtidos são discutidos nos próximos capítulos 

dessa tese.  

No capítulo 5 é descrito o desenvolvimento de metodologias para análise de 

biodiesel produzido a partir do óleo de mamona. No capítulo 6, o novo método 

cromatográfico para a determinação detalhada dos ésteres presentes nas diversas 

amostras de biodiesel. E o capítulo 7 apresenta metodologia alternativa para 

determinação dos teores de metanol residual. 
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Capítulo 5 

Metodologias para análise de biodiesel do óleo de 

mamona  
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5 Metodologias para análise de biodiesel do óleo de mamona.  
 

5.1 As metodologias internacionais 

 

Os métodos ASTM D6584 e EN 14105 são Normas Internacionais utilizadas 

para a determinação dos teores de glicerina livre, glicerina total, monoacilgliceróis, 

diacilgliceróis e triacilgliceróis residuais em biodiesel (B100). Esses métodos são 

semelhantes, e ambos descrevem que podem ser utilizados para análises de qualquer 

tipo de biodiesel, com restrição somente para biodiesel derivado de óleos que tenham na 

sua composição o ácido láurico, como por exemplo, os óleos de coco e palmiste. O teor 

de glicerina total é obtido por cálculo através da adição dos teores de glicerina livre e 

glicerina combinada. A glicerina livre é definida como a glicerina residual que 

permanece no biodiesel depois da reação de transesterificação e separação da glicerina 

produzida. E a glicerina combinada como a porção glicerina presente nas moléculas do 

mono, di e triacilgliceróis. 

Ambos os métodos utilizam coluna capilar de alta resolução e padronização 

interna, com dois padrões internos, a saber, o composto 1,2,4 butanotriol para 

quantificação da glicerina e a tricaprina para  quantificação dos acilgliceróis. As 

amostras de biodiesel são derivatizadas através da reação de silanização com o reagente 

N-metil-N-trimetilsililtrifluoracetamida (MSTFA) para tornar a glicerina, os 

monoacilgliceróis e diacilgliceróis mais voláteis, facilitando a sua eluição da coluna 

cromatográfica. Não há silanização dos triacilgliceróis uma vez que esses compostos 

não têm OH livre na molécula. 

As condições analíticas dos métodos ASTM D6584 e EN14105 são semelhantes, 

o que pode ser observado no quadro 5.1.  

 

Quadro 5.1. Condições analíticas dos métodos ASTM D6584 e EN14105. 

 

 ASTM D6584 EN14105 

Coluna 95% dimetilpolisiloxano +  

5% fenilpolidimetil siloxano, HT 

10m /15m x 0,32mm x 0,1µm 

100% dimetilpolisiloxano ou 

95% dimetilpolisiloxano + 5% 

difenilpolisiloxano,  HT 

10m x 0,32mm x 0,1µm  
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Temperatura 

do forno 

50ºC (1 min) ⎜15ºC/min  ⇒ 180ºC 

(0 min)   ⏐7ºC/min     ⇒ 

230ºC (0 min) ⏐30ºC/min  ⇒  

380ºC  (10 min) 

50ºC (1 min) ⎜15ºC/min  ⇒ 

180ºC (0 min) ⏐7ºC/min   ⇒  

230ºC (0 min) ⏐10ºC/min  ⇒ 

370ºC  (5 min) 

Injetor Cool on-column (com temperatura 

programada que acompanha a 

programação do forno) 

Cool on-column (com 

temperatura programada que 

acompanha a programação do 

forno) 

Detector Ionização por chama de 

Hidrogênio 

T= 380°C 

Ionização por chama de 

Hidrogênio 

T= 380°C 

Gás de arraste Hidrogênio ou Hélio 

Vazão: 3mL/min 

Hidrogênio 

Pressão: 80 kPa 

Volume de 

amostra 

1µL 1µL 

 

 

5.2 Testes com amostras de biodiesel de mamona 

 

As amostras de biodiesel de mamona foram injetadas em um cromatógrafo 

Agilent 6890 que operou em condições semelhantes às descritas no quadro 5.1, porém 

com coluna capilar de sílica fundida, com fase estacionária 95 % de dimetilpolisiloxano 

e 5 % de fenil-metilpolisiloxano, resistente a altas temperaturas e com dimensões de 30 

m x 0,32 mm x 0,1 µm, além de uma segunda programação linear de temperatura no 

valor de 20°C/min, ao invés de 30°C/min. A escolha de uma coluna capilar com 30m de 

comprimento teve como intuito separar melhor os picos referentes aos 

monoacilgliceróis, diacilgliceróis, e triacilgliceróis, dos picos dos ésteres presentes nas 

amostras de biodiesel de mamona. 

Outra modificação proposta foi a utilização de outra substância como padrão 

interno, devido a dificuldades de importação do composto 1,2,4 butanotriol. O 

etilenoglicol foi o composto escolhido como substituto por ter resposta no detector de 

ionização por chama de hidrogênio semelhante a da glicerina, por ser de fácil aquisição 

no Brasil e também ter um custo menor que o 1.2,4 butanotriol.  
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Para comprovação de que essas modificações não prejudicam a qualidade das 

análises cromatográficas, dois experimentos foram realizados e são descritos a seguir. 

 

5.3 Teste para verificação da eficiência de separação da coluna 

cromatográfica  

 

Para avaliação da eficiência de separação da coluna de 30m, antes da injeção das 

amostras de biodiesel de mamona, foram injetadas amostras de biodiesel de soja 

facilitando a comparação com o cromatograma descrito no método ASTM D6584.  

Analisando a Figura 5.1, é possível verificar a excelente qualidade do 

cromatograma obtido. 

 

 
 

Figura 5.1. Cromatograma de um biodiesel de soja analisado na coluna capilar, com 

dimensões 30m x 0,25mm x 0,1µm 

 

5.4 Teste para comparação da resposta do detector para glicerina e 

etilenoglicol.  

 

Com o objetivo de comprovar semelhança dos fatores de resposta do detector de 

ionização por chama de hidrogênio para o etilenoglicol e a glicerina, estes foram 
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determinados a partir dos resultados das análises de uma solução preparada segundo o 

método ASTM D6584 e injetada no cromatógrafo com as novas condições. 

 A solução utilizada para o cálculo dos fatores de resposta foi preparada 

adicionando-se 100µL de uma solução de glicerina em piridina, com concentração de 

0,0523 %mm, 100µL de solução de etilenoglicol com concentração de 0,1064%mm, 

também em piridina, e 100µL de MSTFA em um frasco de 20 mL. Após 30 minutos 

esta mistura foi diluída com 8 mL de n-heptano. Essa solução foi injetada 3 vezes. A 

Figura 5.2 mostra um exemplo de cromatograma de uma das soluções utilizadas. 

 

 
 

Figura 5.2. Cromatograma de uma solução padrão de glicerina e etilenoglicol 

 

Para o cálculo do fator de resposta da glicerina foram utilizadas as equações 5.1 

e 5.2. 

 

  MGI =  CGSE   x   MG      Equação 5.1 

                                            100 

 

  FRG = MGI  /  AG      Equação 5.2 

 

Onde: 

MGI é a massa de glicerina injetada  

CGSE é a concentração da glicerina na solução estoque e igual a 0,0523 %mm 

MG é a massa de solução de glicerina utilizada e igual a 0,09566 g 
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FRG é o fator de resposta para a glicerina 

AG é a área do pico da glicerina e igual a 236,9 

 

A partir do cálculo então, obtém-se o valor de 2,11 x 10-7 para fator de resposta 

para glicerina. 

Para o cálculo do fator de resposta do etilenoglicol, as equações 5.3 e 5.4 foram 

utilizadas. 

 

  MEGI =    CEGSE   x   MEG     Equação 5.3 

                           100 

 

  FREG =  MEGI  /  AEG      Equação 5.4 

 

Onde: 

MEGI é a massa de etilenoglicol injetada  

CEGSE é a concentração do etilenoglicol na solução estoque e igual a 0,1064 %mm 

MEG é a massa da solução de etilenoglicol utilizada e igual a 0,09565 g 

FREG é o fator de resposta para o etilenoglicol 

AEG é a área do pico do etilenoglicol e igual a 476,4 

 

A partir do cálculo então, obtém-se o valor de 2,14 x 10-7 para fator de resposta 

para etilenoglicol. 

Os valores encontrados comprovam a semelhança da resposta do detector de 

ionização por chama de hidrogênio para a glicerina e o etilenoglicol, como esperado. 

  

5.5 Teste para comparação da resposta do detector para 1,2,4-butanotriol e 

etilenoglicol.  

 

Com o objetivo de comprovar a semelhança da reposta do detector de ionização 

por chama de hidrogênio quando se utiliza o 1,2,4-butanotriol ou o etilenoglicol como 

padrão interno, amostras de biodiesel provenientes de 4 diferentes matérias primas: sebo 

(AM1),  palma (AM2), algodão (AM3) e soja (AM4) foram analisadas. Todas foram 

preparadas em duplicata segundo o ASTM D6584. 
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Em um grupo de amostras foi adicionado o 1,2,4-butanotriol como padrão 

interno e no outro grupo, o etilenoglicol, para determinação da glicerina livre. O quadro 

5.2 mostra os resultados médios obtidos para a glicerina livre, a partir das injeções em 

duplicata de cada amostra. 

 

Quadro 5.2. Comparação de resultados de glicerina livre em diferentes amostras de 

biodiesel com diferentes padrões internos. 

 
 

Glicerina Livre 

Padrão 

Interno 

 

1,2,4- Butanotriol 

 

Etilenoglicol 

 

Amostra 

 

AM1 

%m/m 

 

AM2 

%m/m 

 

AM3 

%m/m 

 

AM4 

%m/m 

 

AM1 

%m/m 

 

AM2 

%m/m 

 

AM3 

%m/m 

 

AM4 

%m/m 

 

1a Leitura 

 

0,001549 

 

0,005048 

 

0,012042 

 

0,011731 

 

0,001516 

 

0,005634 

 

0,014447 

 

0,011855 

 

2a Leitura 

 

0,001558 

 

0,005031 

 

0,012037 

 

0,011756 

 

0,001525 

 

0,005641 

 

0,014425 

 

0,011893 

 

3a Leitura 

 

0,001569 

 

0,005031 

 

0,012049 

 

0,011773 

 

0,001529 

 

0,005629 

 

0,014418 

 

0,011915 

 

4a Leitura 

 

0,001568 

 

0,005076 

 

0,012073 

 

0,011756 

 

0,001541 

 

0,005614 

 

0,014439 

 

0,011888 

 

5a Leitura 

 

0,001500 

 

0,005061 

 

0,012072 

 

0,011742 

 

0,001549 

 

0,005647 

 

0,014436 

 

0,011943 

 

6a Leitura 

 

0,001500 

 

0,005061 

 

0,012072 

 

0,011787 

 

0,001560 

 

0,005641 

 

0,014419 

 

0,011943 

 

7a Leitura 

 

0,001537 

 

0,005115 

 

0,012098 

 

0,011785 

 

0,001568 

 

0,005642 

 

0,014409 

 

0,011962 

 

8a Leitura 

 

0,001599 

 

0,005111 

 

0,012117 

 

0,011790 

 

0,001682 

 

0,005664 

 

0,014416 

 

0,011969 

 

9a Leitura 

 

0,001613 

 

0,005121 

 

0,012134 

 

0,011833 

 

0,001718 

 

0,005686 

 

0,014434 

 

0,012040 
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Pelos resultados acima fica claro que o etilenoglicol pode ser usado como padrão 

interno, sem prejuízo dos resultados e com as vantagens em relação ao custo das 

análises, uma vez que é mais barato do que o 1,2,4-butanotriol. 

 

5.6 Análise de uma amostra de biodiesel de mamona 

 

5.6.1 Preparo das soluções padrão e da curva analítica. 

 

Para o preparo da curva analítica, foram preparadas soluções padrão com 

glicerina, monoleína, dioleína, trioleína, etilenoglicol e tricaprina em piridina, nas 

mesmas concentrações descritas na norma ASTM D6584. O etilenoglicol foi usado na 

concentração que o método estipula para o 1,2,4-butanotriol. Essas soluções foram 

armazenadas em geladeira. Alíquotas dessas soluções foram silanizadas com MSTFA, 

agitadas vigorosamente, e mantidas à temperatura ambiente, por um tempo de 20min, 

que é um tempo suficiente para que a silanização ocorra. É importante dizer que esse 

tempo foi mantido sempre o mesmo, com o objetivo de maior repetitividade da reação 

de silanização. Em seguida adicionou-se n-heptano, agitou-se novamente. As soluções 

foram então injetadas para construção das curvas analíticas. Cromatogramas 

semelhantes ao da Figura 5.3 foram obtidos. 

 A partir das análises das soluções padrão foram calculados fatores para correção 

de resposta (y) e das massas (x) usando as equações 5.5 e 5.6 a seguir. Esses fatores 

foram utilizados na construção da curva analítica. 

 

  Y = ( Aa / A PI)      Equação 5.5         

Onde 

Aa é a área do analito; 

API é área do padrão interno. 

 

e 

  x = (ma / mPI)       Equação 5.6 

              

Onde  

ma é a massa do analito  

mPI é a massa do padrão interno. 
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Figura 5.3. Cromatograma de uma solução padrão com glicerina, monoleína, dioleína, 

trioleína, etilenoglicol e tricaprina em piridina 

 

5.6.2 Injeção da amostra de biodiesel de mamona 

 

A amostra de biodiesel de mamona foi preparada também de acordo com o 

ASTM D6584, porém utilizando-se o etilenoglicol como padrão interno. A amostra foi 

injetada no cromatógrafo e o que se obteve como resultado foram cromatogramas com 

perfis muito ruins, sem repetitividade. Além disso, os resultados quantitativos não 

tinham coerência. Após várias tentativas de melhorias nas análises, sem sucesso, a 

amostra foi analisada por Espectrometria de Massas com o intuito de identificarmos os 

compostos presentes e tentar compreender o motivo dos resultados ruins.  
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5.6.3 Análise da amostra de biodiesel de mamona por CG/EM 

 

Para melhor compreender os problemas que estavam ocorrendo nas análises do 

biodiesel de mamona, duas alíquotas foram analisadas por CG/EM, uma silanizada e 

outra sem silanizar, segundo as condições listadas no quadro 5.3.  

A Figura 5.4 mostra os perfis obtidos. É possível observar que são muito 

diferentes um do outro, gerando uma suspeita de que o biodiesel de mamona não 

estivesse sendo totalmente silanizado nas condições citadas no método ASTM D6584. 

Como no biodiesel de mamona há a predominância do éster do ácido ricinoleico, 

para verificação da suspeita levantada, um padrão desse composto foi analisado por 

CG/EM uma vez, sem ser silanizado e outra após silanização com o MSTFA.  

Avaliando os espectros obtidos (Figura 5.5 e Figura 5.6) é possível concluir que 

o biodiesel de mamona não é totalmente silanizado. Isso ocorre devido à presença da 

hidroxila na molécula do éster do ácido ricinoleico em grande concentração.  

 

Quadro 5.3. Condições da análise por CG/EM 

 

 Condições da análise por CG/EM 

Sistema CG/EM HP 5973N 

Coluna 5% Fenil Metil silicone (DB5-HT) 

30m x 0.25mm x 0.25 µm 

Injetor Cool on-column (com temperatura programada que 

acompanha a programação do forno)  

Gás de arraste Hélio com fluxo constante de 3mL/min  

Volume injetado 0.5 µL 

T Forno 50ºC (1 min) ⎜15ºC/min ⇒ 180ºC (0 min) ⏐7ºC/min ⇒    

230ºC (0 min) ⏐ 20ºC/min ⇒ 380ºC (10 min) 

T Interface 280°C  

T Fonte de íons 230°C  

Faixa de massas m/z de 15 a 800 

Energia dos elétrons  70 eV                                   

Corrente de emissão 300 µA 
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Figura 5.4. Perfis obtidos pelas análises por GC/MS de uma amostra de um biodiesel de mamona 

 

 

 
Figura 5.5. Espectro do ricinoleato de etila padrão sem silanizar 
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Figura 5.6. Espectro do ricinoleato de etila padrão silanizado 

 

Com esses testes foi possível concluir que, nas condições sugeridas pelo método 

ASTM D6584, as amostras de biodiesel de mamona não são totalmente silanizadas e 

que essa metodologia não pode ser utilizada para controle de qualidade desse tipo de 

biodiesel, comprovando ser necessário o desenvolvimento de metodologias alternativas 

para a quantificação de glicerina livre, mono, di e triacilgliceróis presentes no biodiesel 

de mamona. 

 

5.7 Análise de glicerina livre em biodiesel de mamona. 

 

 A especificação européia cita, além do método EN14105, o EN14106, para 

determinação de glicerina livre presente em biodiesel. Esse método possui uma etapa de 

extração da glicerina, através de adição de álcool etílico, água e hexano à amostra. 

Utiliza uma coluna cromatográfica tipo megabore e a quantificação é realizada por 

padronização interna com o 1,4 butanodiol, que é adicionado à amostra antes da 

extração. 

A péssima qualidade do cromatograma apresentado pela norma EN14106, bem 

como a necessidade de uma etapa de extração da glicerina presente na amostra, foram 
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fatores que motivaram o desenvolvimento de uma nova metodologia para determinação 

do teor de glicerina livre presente no biodiesel de mamona. 

Devido à polaridade da molécula da glicerina, a coluna cromatográfica a ser 

utilizada deveria ter fase estacionária também polar, por isso foi usada uma coluna 

capilar com fase estacionária 50% cianopropil-fenil e 50% dimetilpolisiloxano, para 

diminuir problemas na eluição do pico da glicerina e formação de cauda no pico 

cromatográfico. 

Como a amostra do biodiesel de mamona tem compostos de alto peso molecular, 

e não pode que ser silanizada, processo que ajudaria a sua volatilização antes da 

introdução na coluna cromatográfica, o injetor tipo on-column foi o escolhido, 

garantindo uma amostragem integral. 

A técnica de quantificação escolhida foi a padronização interna, uma vez que 

não seria necessário, nesta análise, quantificar outros componentes da amostra. Além 

disso, essa técnica possibilita acelerar o tempo de análise, através do aquecimento da 

coluna logo após a eluição da glicerina. O padrão interno escolhido foi o etilenoglicol, 

pelas razões já descritas no item 5.4 dessa tese. O quadro 5.4 apresenta as condições 

analíticas estabelecidas.  

 

Quadro 5.4. Condições analíticas estabelecidas para o método da glicerina livre em 

biodiesel de mamona 

 Método glicerina livre em biodiesel de mamona 

Cromatógrafo Aglilent Modelo 6890N 

Amostrador automático Agilent Modelo 7683B 

Software Chemstation   16 bits REV. A. 10.0.02 

Coluna 50% cianopropil-fenil e 50% dimetilpolisiloxano  

15 m x 0,25 mm x 0,25 µm 

Temperatura do forno 75ºC (0 min) ⎜10ºC/min ⇒ 210ºC (52 min) 

Injetor Cool on-column (com temperatura programada que 

acompanha a programação do forno) 

Detector Ionização por chama de Hidrogênio                    T= 300°C 

Gás de arraste Hélio ou Hidrogênio           Vazão: 0,5mL/min  

Pressão: 29kPa 

Volume de amostra 1µL 
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5.7.1 Preparo das soluções padrão e da curva analítica. 

 

 Foram preparadas soluções de glicerina em etanol como solvente, em diferentes 

concentrações. O etilenoglicol foi adicionado a uma concentração constante de 1%m/m. 

Para evitar saturação da coluna capilar, alíquotas de 0,2 g de cada solução padrão foram 

diluídas, antes de serem injetadas, com 4 mL de etanol. A Figura 5.7 mostra o 

cromatograma obtido a partir da análise de 1µL de uma das soluções preparadas.  

 

 
 

Figura 5.7. Exemplo de cromatograma de uma solução padrão de glicerina e 

etilenoglicol 

  

Após a injeção das soluções padrão, a curva analítica foi construída utilizando as 

concentrações de glicerina e as razões de áreas obtidas a partir da equação 5.7. A Figura 

5.8 exemplifica esquematicamente uma curva de calibração. 

 

              R A(n) =  A (n) / A (n)PI     Equação 5.7  

 

Onde 

R A(n) é a relação de área entre os picos da glicerina e do padrão interno 

A(n) é a área da glicerina 
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A(n)PI é a área do etilenoglicol 

n é o número correspondente à solução preparada 

 

 
 

Figura 5.8. Desenho esquemático de uma curva analítica para glicerina 

 

5.7.2 Preparo e injeção da amostra de biodiesel de mamona 

 

As amostras são preparadas pesando 0,2g do biodiesel de mamona e adicionando 

0,0020 g do padrão interno, de tal forma que este fique numa concentração em torno de 

1% m/m. A seguir adiciona-se 4mL de etanol, e agita-se vigorosamente. Injeta-se 1 µL 

da solução da amostra, por no mínimo 3 vezes, para se obter um valor médio para as 

áreas dos picos da glicerina e do etilenoglicol. Calcula-se o valor R, razão entre as áreas, 

e usa-se esse valor para determinar na curva analítica, a concentrações de glicerina na 

amostra de biodiesel de mamona. A Figura 5.9 mostra um cromatograma real de uma 

amostra de biodiesel de mamona. 

O desenvolvimento dessa metodologia resolveu um grande problema que era a 

determinação do teor de glicerina livre presente no B100 de mamona por cromatografia 

gasosa, uma vez que as metodologias internacionais não funcionam para esse tipo de 

biodiesel. Porém, foi observada uma limitação com relação à concentrações muito 

baixas de glicerina. Devido à impossibilidade de silanização do biodiesel de mamona, a 

eluição de pequenas quantidades de glicerina fica prejudicada. Sendo assim, tomando 

como premissa básica o valor de 0,02%mm, que é o valor máximo permitido pela 

Resolução ANP nº7/2008, foi definido um procedimento para certificar que o biodiesel 

de mamona analisado não tivesse a concentração da glicerina superando esse valor.  
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Figura 5.9. Cromatograma real de uma amostra biodiesel de mamona 

 

Ao injetar uma amostra de biodiesel de mamona se o pico referente à glicerina 

não aparece, injeta-se, seqüencialmente, uma solução padrão preparada com glicerina na 

concentração de 0,02%mm. Sendo o pico da glicerina na solução padrão detectado, é 

possível afirmar que se a glicerina estiver presente na amostra, estará a uma 

concentração inferior a 0,02%mm, portanto dentro da especificação da ANP. Os 

cromatogramas da Figura 5.10 e da Figura 5.11 exemplificam o descrito. 
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Figura 5.10. Cromatograma expandido de uma amostra de biodiesel de mamona com 

glicerina com concentração menor que 0,02%mm. 

 

 
 

Figura 5.11. Cromatograma expandido de uma solução com glicerina 0,02%mm 

 

 

 O quadro 5.5 apresenta resultados de glicerina de amostras de biodiesel de 

mamona originadas em planta piloto da Petrobras. 
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Quadro 5.5. Resultados de glicerina livre em amostras de biodiesel de mamona 

 

Biodiesel 

de mamona 

Glicerina Livre

%mm 

Biodiesel 

de mamona

Glicerina Livre 

%mm 

Amostra 1 < 0,02 Amostra 6 0,02 

Amostra 2 0,02 Amostra 7 <0,02 

Amostra 3 0,02 Amostra 8 <0,02 

Amostra 4 0,02 Amostra 9 <0,02 

Amostra 5 0,02 Amostra 10 <0,02 

 

Esses resultados encontrados nas análises das amostras de B100 de mamona, 

mesmo não determinando o teor real da glicerina livre presente, são muito importantes 

para acompanhamento de processo porque ajudam na avaliação se o processo está no 

caminho certo para especificar a glicerina livre no biodiesel de mamona. Os resultados 

mostram que o método se comporta como um teste passa não passa, porém, ainda assim 

tem vantagens por ser um método simples e bem mais rápido do que o método ABNT 

NBR15771, volumétrico, também especificado na Resolução ANP nº7/2008 para 

determinação do teor de glicerina livre em biodiesel de mamona.  

Como conclusão desse trabalho, o método foi apresentado à ABNT que após 

consulta pública nacional o transformou na Norma Brasileira NBR15341.  

 

5.8 Análise de monoacilgliceróis e diacilgliceróis em biodiesel de mamona. 

 

 Para fins desse método, monoacilglicerol é definido como o somatório dos 

teores de monoestearina, monopalmitina, monolinoleína, monoleína, monoricinoleína e 

qualquer outro monoacilglicerol presente no biodiesel de mamona. E diacilgliceróis 

como o somatório dos teores de dilinoleína, dioleína, diricinoleína e outros 

diacilgliceróis presentes. 

As condições analíticas escolhidas foram aquelas que constam do quadro 5.6.  

A técnica de quantificação utilizada foi a padronização externa com dois 

padrões. Um ester metílico do ácido ricinoleico foi utilizado para quantificar  a 

monoricinoleína. A tricaprina foi o composto escolhido para a quantificação dos outros 

monoacilgliceróis e diacigliceróis presentes. O critério para a escolha desses dois 
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padrões foi a semelhança na estrutura química entre os compostos, o que leva a 

semelhanças nas respostas ao detector de ionização por chama de hidrogênio. No caso 

da tricaprina, pesou também na sua escolha o fato de ser o composto usado como padrão 

de quantificação nos métodos internacionais.  

 

Quadro 5.6. Condições para análise de monocaligliceróis e diacilgliceróis em biodiesel 

de mamona. 

 

 Método mono e diacilgliceróis em biodiesel de mamona 

Cromatógrafo Agilent Modelo 6890N 

Amostrador automático Agilent Modelo 7683B 

Software Chemstation 16 bits REV. A. 10.0.02 

Coluna 95% de dimetilpolisiloxano e 5% de fenilmetilpolisiloxano, 

High Temperature,  30m x 0,25mm x 0,1µm 

Temperatura do forno 50ºC (1 min) ⎜15ºC/min ⇒ 180ºC (0 min) ⏐7ºC/min ⇒    

230ºC (0 min) ⏐ 20ºC/min ⇒ 380ºC (10 min) 

Injetor Cool on-column (com temperatura programada  

acompanhando a programação do forno) 

Detector Ionização por chama de Hidrogênio                T= 380°C 

Gás de arraste Hélio  

Vazão: 3,0 mL/min 

P : 180 kPa                              

Hidrogênio   

Vazão: 3,0 mL/min  

  P : 105 kPa                            

Volume de amostra 1µL 

 

 

5.8.1 Preparo das soluções padrão e da curva analítica. 

 

 Na construção da curva analítica foram preparadas soluções com ricinoleato de 

etila e tricaprina, com concentração variando entre 0,5% a 5% m/m, em etanol, com 

pureza mínima de 99 %.  

Como exemplo de preparo, para solução com 1% de ricinoleato de etila e 1% de 

tricaprina, em um frasco com capacidade de 20 mL, foi adicionado 0,0010 g de 

ricinoleato de etila e  0,0010 g de tricaprina. Em seguida, a solução foi completada com 
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etanol, até uma massa final de 0,10 g. Todas as soluções padrão utilizadas para o 

preparo da curva analítica foram preparadas da mesma maneira. Ao final, a 

concentração real de cada substância, em cada solução padrão foi calculada.  

Em seguida, como as análises foram realizadas utilizando injetor on-column, as 

soluções foram diluídas antes de serem injetadas no cromatógrafo, para não 

sobrecarregar a coluna capilar. Em um frasco de massa conhecida, 0,1 g de cada solução 

padrão foi diluída em 10 mL de clorofórmio (aproximadamente 14,0 g) e a massa da 

solução final determinada. Este procedimento foi realizado, da mesma forma, para todas 

as soluções padrão preparadas. 

Utilizando amostrador automático, 0,5 µL de cada solução padrão foi injetada, 

por no mínimo 3 vezes, para avaliação da repetitividade das áreas dos picos, 

procedimento importante para avaliação de análises em que se usa a calibração externa 

como método quantitativo. Dos cromatogramas gerados foram obtidas as áreas médias 

correspondentes a cada componente e criada a respectiva curva analítica (área do 

componente versus concentração do mesmo). A Figura 5.12 mostra um exemplo de 

cromatograma de uma solução padrão de ricinoleato de etila e tricaprina.  

 

 
 

Figura 5.12. Exemplo de cromatograma de uma solução padrão de ricinoleato de etila e 

tricaprina. 
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5.8.2 Preparo e injeção da amostra de biodiesel de mamona 

 

De posse das curvas analíticas para o ricinoleato de etila e para a tricaprina, as 

amostras de biodiesel de mamona foram preparadas utilizando-se o mesmo 

procedimento descrito em 5.8.1, ou seja, em um frasco de massa conhecida pesou-se 0,1 

g de amostra e adicionou-se 10 mL de clorofórmio. Em seguida, foi determinada a 

massa da solução final, e após homogeneização, uma alíquota de 0,5µL foi injetada no 

cromatógrafo através de amostrador automático. A Figura 5.13 mostra um exemplo de 

um cromatograma obtido para uma amostra de biodiesel de mamona. 

 

 
 

Figura 5.13. Cromatograma de um biodiesel de mamona 

 

A obtenção das áreas correspondentes a cada pico, as respectivas concentrações 

foram calculadas por meio da equação 5.8 

 

  A = a x C + b       Equação 5.8 

 

 

Onde 
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C é a porcentagem em massa do componente; 

A é a área do pico do componente; 

a é o coeficiente angular obtido para a curva analítica; 

b é o coeficiente linear obtido para a curva analítica. 

 

A concentração, em porcentagem em massa, de cada substância foi obtida a 

partir de uma média entre os valores encontrados para as injeções individuais de cada 

amostra. O quadro 5.7 mostra os resultados obtidos nas análises de amostras reais de 

biodiesel de mamona. 

Avaliando-se os resultados observa-se que o método se aplica a análises de 

amostras em que os monoacilgliceróis e diacilgliceróis apresentam grande variabilidade 

de concentração, podendo ser utilizado para acompanhamento de processos de produção 

de biodiesel proveniente do óleo de mamona. 

   

Quadro 5.7. Resultados obtidos em análises de amostras reais de biodiesel de mamona 

 

Amostras 

 

Monoacilglicerol 

%mm 

Diacilglicerol 

%mm 

A 0,17 2,43 

B 1,25 0,62 

C 0,57 0,39 

D 1,18 0,38 

E 0,32 3,81 

F 0,06 3,60 

G 0,13 5,81 

H 0,94 1,36 

I 0,85 1,80 

J 0,28 1,47 

 

 

Para a complementação da avaliação da composição do biodiesel de mamona 

quanto a todos os acilgliceróis presentes, falta a quantificação dos triacilgliceróis, 

porém, como esse tipo de composto não pode ser analisado por cromatografia gasosa 
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por causa do alto peso molecular, que impede a sua eluição da coluna cromatográfica, e 

também devido à impossibilidade de sua derivatização com MSTFA, a determinação 

dos triacilgliceróis residuais do biodiesel de mamona tem que ser realizada pelo método 

volumétrico, ABNT NBR 15344, conforme descrito na Resolução ANP nº7/2008. 

O desenvolvimento das metodologias descritas neste capítulo foi a solução para 

o acompanhamento dos estudos sobre a utilização do biodiesel de mamona no Programa 

Nacional Brasileiro para Biodiesel. A impossibilidade de utilização das metodologias 

internacionais, que usam a técnica de cromatografia gasosa, para controle de qualidade 

da composição final das amostras de biodiesel de mamona quase inviabilizou o 

acompanhamento dos processos nas plantas piloto da Petrobras, uma vez que a 

alternativa seria a utilização de métodos volumétricos, extremamente trabalhosos e 

demorados. 
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6. Metodologia para determinação detalhada dos ésteres presentes nas 

amostras de biodiesel  
 

6.1 Porque desenvolver nova metodologia 

 

Na produção de qualquer biodiesel, a quantificação do teor de ésteres presentes é 

de extrema importância tanto para o acompanhamento do processo como também para 

saber a qualidade do biodiesel para posterior adição ao diesel. No caso do Brasil, país 

com grande diversidade de matérias primas para produção de biodiesel, um método de 

análise, que além de determinar o valor total de ésteres presentes, também identifique e 

quantifique separadamente todos eles, independente do tipo de biodiesel, incluindo 

sebo, mamona e coco entre outras, pode ser considerado imprescindível. 

A composição das matérias primas para produção de biodiesel, em termos dos 

ácidos graxos presentes pode variar bastante como pode ser visto no quadro 6.1. 

Observando os dados vemos que os ésteres com 18 átomos de carbono estão presentes 

em todos os óleos vegetais, embora em concentrações bastante distintas, em alguns 

casos. E observa-se também a diferença da composição do coco e da mamona, que 

apresentam como componentes principais o ácido láurico e o ácido ricinoleico, 

respectivamente. As diferenças nas composições é o grande desafio para o 

desenvolvimento de um único método analítico. 

Quadro 6.1. Exemplo de composição média de alguns óleos vegetais - matérias primas 

para biodiesel 

Ácidos 

Carboxílic

os 

Carbonos: 

Insaturaçõ

es 

(C : =) 

Matérias Primas 

Algodã

o 

(%m) 

Amendoi

m 

(%m) 

Coco

(%m

) 

Girasso

l 

(%m) 

Mamon

a 

(%m) 

Soja 

(%m

) 

Butírico 4:0 - - - - - - 

Capróico 6:0 - - - - - - 

Caprílico 8:0 - - 7,6 - - - 

Cáprico 10:0 - - 7,6 - - - 

Láurico 12:0 - - 48,2 - - - 
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Mirístico 14:0 1,0 - 16,6 0,1 - 0,1 

Palmítico 16:0 25,0 10,4 8,0 6,0 1,0 10,3 

Palmitoleic

o 

16:1 0,7 - 1,0 - - - 

Esteárico 18:0 2,8 8,9 3,8 5,9 1 4,7 

Oleico 18:1 17,1 47,1 5,0 16,0 3 22,5 

Ricinoleico 18:1 - - 2,5 - 89,5 - 

Linolêico 18:2 52,7 32,9 - 71,4 4,2 54,1 

Linoênico 18:3 - 0,5 - 0,6 0,3 8,3 

Eicosanóic

o 

20:0 - - - - - - 

Gadoleico 20:1 - - - - - - 

Behenico 22:1 - - - - - - 

Eurucico 22:1 - 0,2 - - - - 

Lignocéric

o 

24:0 - - - - - - 

Outros - - - - - 1,0 - 

 

Saturados Totais 28,8 19,3 91,8 12,0 8,7 13,4 

Insaturados Totais 70,5 80,7 8,5 88,0 91,3 86,5 
OBS: Os dados apresentados nessa tabela foram obtidos através de documentos do MIC/STI, 

EMBRAPA, e internet 

 

6.2 As metodologias internacionais 

 Em 2004 quando foi iniciado no Brasil o Programa Nacional Brasileiro de 

Produção e Uso de Biodiesel, foram realizadas pesquisas nas entidades normativas 

internacionais para verificar a existência de normas para determinação do teor total de 

ésteres presentes no biodiesel. A ASTM - Association of Standard Testing Methods não 

tinha método para essa determinação, e a ISO/CEN tinha o método EN14103, mas era 

limitado a amostras de biodiesel em que os ésteres presentes estivessem na faixa de C14 

a C24 restringindo assim a sua utilização para amostras de biodiesel provenientes de 

matérias primas alternativas estudadas no Brasil, como óleo de coco e babaçu. Outra 
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restrição era a sua utilização para análise de biodiesel de sebo, pois essa matéria prima 

apresenta na sua composição ácidos graxos com mais de 24 átomos de carbono e 

concentrações relevantes do ácido heptadecanóico, que é usado como padrão interno na 

metodologia européia. Esse problema também ocorre com o biodiesel do óleo de soja, 

uma vez que o ácido heptadecanóico é um dos componentes desse óleo, e mesmo em 

pequenas concentrações, prejudica a quantitativa. 

 

6.3 A escolha das condições analíticas 

 

 Na escolha das condições cromatográficas para o novo método de análise dos 

ésteres foi utilizado o critério de se manter as mesmas condições analíticas estabelecidas 

para as análises de glicerina livre, mono, di e triacilgliceróis, evitando gasto de tempo 

do laboratório com troca de coluna, ajustes de condições e estabilização do 

cromatógrafo. Além disso, uso do injetor tipo on-column é mais adequado análises de 

amostras que possuem compostos com ponto de ebulição elevado. Além disso, as 

colunas de fase estacionária 95% dimetilpolisiloxano + 5% fenilpolidimetil siloxano são 

mais resistentes a amostras que contenham água, como é o caso do biodiesel. O quadro 

6.2 mostra as condições analíticas escolhidas e ainda, uma comparação com o método 

EN14103. 

 Outra diferença entre os métodos é a forma de quantificação. Enquanto no 

método europeu a quantificação é realizada por padronização interna, no novo método a 

padronização externa foi escolhida porque dessa forma não há restrição ao tipo de 

biodiesel a ser analisado e assim, o método pode auxiliar os diversos estudos das 

diversas matérias primas brasileiras para produção de biodiesel.  

 A escolha do padrão externo depende do tipo de biodiesel a ser analisado. Porém 

a escolha será sempre partindo da premissa de que os fatores de resposta do detector de 

ionização por chama de hidrogênio para os ésteres presentes no biodiesel e o padrão 

externo são semelhantes. 
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Quadro 6.2. Comparação entre as condições analíticas dos métodos de análise de 

ésteres. 

 

 Método Novo EN14103 

Coluna 95% dimetilpolisiloxano +5% 

fenilpolidimetil siloxano, HT 

10m /15m x 0,32mm x 0,1µm 

Polietilenoglicol 

30 m x 0,32 mm x 0,25 µm 

10m x 0,32mm x 0,1µm 

Temperatura 

do forno 

50ºC (1 min) ⎜15ºC/min  ⇒ 

180ºC (0 min)   ⏐7ºC/min     ⇒ 

230ºC (0 min) ⏐30ºC/min  ⇒  

380ºC  (10 min) 

200ºC , isotérmico  

 

Injetor Cool on-column (com 

temperatura programada que 

acompanha a programação do 

forno) 

Split-splitless 

T= 230ºC  

Vazão de split : 20 a 100mL/min 

Detector Ionização por chama de 

Hidrogênio 

T= 380°C 

Ionização por chama de 

Hidrogênio 

T= 380°C 

Gás de arraste Hidrogênio ou Hélio 

Vazão: 3mL/min 

Hélio ou Hidrogênio 

Vazão= 1 mL/mim a 2 mL/min 

Volume de 

amostra 

1µL 1µL 

 

 

6.4 Injeção das amostras de biodiesel para avaliação da separação 

cromatogáfica 

 

 Para avaliação da separação cromatográfica quanto aos ésteres presentes, as 

amostras de B100 selecionadas foram preparadas pesando 0,1 g de biodiesel e diluindo 

com 10 mL de clorofórmio, em um frasco tarado. A solução final é pesada e a massa 

anotada. Em seguida as amostras são homogeneizadas e injetadas no cromatógrafo, 
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utilizando amostrador automático. De posse dos perfis obtidos, as amostras foram 

analisadas por Espectrometria de Massas para identificação dos ésteres presentes. 

 

6.5 Identificação dos ésteres presentes nas amostras de biodiesel 

selecionadas. 

 

As amostras foram analisadas por CG/EM segundo as condições listadas no 

quadro 6.3 para identificação dos ésteres.  

  

 

Quadro 6.3. Condições analíticas de CG/EM para identificação dos ésteres 

 

 Condições do CG/EM 

Sistema CG/EM HP 5973N 

Coluna 5% Fenil Metil silicone (DB5-HT) 

30m x 0.25mm x 0.25 µm 

Injetor Cool on-column (com temperatura programada que 

acompanha a programação do forno) 

Gás de arraste Hélio com fluxo constante de 3mL/min 

Volume injetado 0.5 µL 

Temperatura do 

forno 

50ºC (1 min) ⎜15ºC/min ⇒ 180ºC (0 min) ⏐7ºC/min ⇒  

230ºC (0 min) ⏐ 20ºC/min ⇒ 380ºC (10 min) 

Temperatura da 

interface 

280°C  

Temperatura da fonte 

de íons 

230°C 

Faixa de massas m/z de 15 a 800 

Energia dos elétrons  70 eV                                   

Corrente de emissão 300 µA 
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Os cromatogramas obtidos pela análise por cromatografia gasosa foram 

identificados e são apresentados nas figuras a seguir. Para uma melhor visualização, as 

figuras apresentam os cromatogramas em escala expandida. 

A Figura 6.1 apresenta o cromatograma de um biodiesel metílico de mamona. 

Observa-se uma distribuição de ésteres com cadeia carbônica desde o C16 até C25 e a 

predominância de um pico referente ao ricinoleato de metila, que tem 18 átomos de 

carbono, uma insaturação e uma hidroxila na molécula. 

A Figura 6.2 apresenta o cromatograma do biodiesel de pinhão manso. É 

possível observar ésteres metílicos com cadeias de C14 até C26 e predominância dos 

ésteres metílicos de C18: 2/C18: 1, C18: 0 e C16: 0. 

 

 
Figura 6.1. Cromatograma de um biodiesel de óleo de mamona 
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Figura 6.2. Cromatograma de um biodiesel de pinhão manso 

 

A Figura 6.3 mostra o cromatograma obtido a partir da análise de biodiesel de 

óleo de amendoim. O cromatograma mostra ésteres metílicos de C14 a C26 e 

predominância de C18: 2/C18: 1, C18: 0 e C16: 0, mas também apresenta ésteres metílicos em 

C20, C22 e C24 em concentrações relevantes. 

 

 
Figura 6.3. Cromatograma de um biodiesel de óleo de amendoim 

 



 

60 
 

A Figura 6.4 apresenta o cromatograma obtido a partir da análise do biodiesel de 

pequi com ésteres metílicos do C12 a C26. Observa-se a predominância dos ésteres 

metílicos C18: 2/C18: 1, C18: 0 e também o C16:0. 

 

 
Figura 6.4. Cromatograma de um biodiesel de óleo de pequi 

 

A Figura 6.5 mostra o cromatograma de biodiesel de macaúba. Os ésteres 

metílicos estão na faixa de C10 a C25. No entanto, apesar de haver uma predominância 

de ésteres C18, os ésteres metílicos C16 também estão presentes em concentrações 

consideráveis. 
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Figura 6.5. Cromatograma de um biodiesel de macaúba 

 

A Figura 6.6 apresenta o cromatograma de biodiesel de fevilha. Observa-se uma 

distribuição muito diferente dos ésteres. Apesar do biodiesel de fevilha ter também 

concentrações elevadas de C18:2/C18:1, C18:0 e C16:0, é importante ressaltar as altas 

concentrações do éster metílico C18: 3 e do C19:2.  

O biodiesel do óleo de peixe apresenta o cromatograma da Figura 6.7 onde é 

possível observar que os ésteres metílicos estão distribuídos na faixa de C12 a C24, 

porém com um perfil completamente diferente de todos apresentados até agora. Embora 

exista uma predominância dos ésteres metílicos C18, é notável a grande concentração do 

éster metílico do C16 e ainda, concentrações consideráveis dos ésteres metílicos dos 

ácidos C17, C20 e C22 . 
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Figura 6.6. Cromatograma de um biodiesel de fevilha 

 

 

 
Figura 6.7. Cromatograma de biodiesel de óleo de peixe 

 

A Figura 6.8 mostra o cromatograma do biodiesel obtido apartir de oleos usados 

em frituras. Os ésteres metílicos estão na faixa de  C10 a C26, com predominância de 

C18:2/C18:1, C18:0 e C16:0.  
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Figura 6.8. Cromatograma de biodiesel de óleo usado em de frituras 

 

A Figura 6.9 apresenta o cromatograma do biodiesel produzido a partir de óleo 

de coco. Os ésteres metílicos estão presentes na faixa de  C6 a C26, com uma distribuição 

predominante dos ésteres metílicos dos ácidos saturados em C12, C14, C16 e C18. 

 

 
Figura 6.9. Cromatograma de biodiesel de óleo de coco 

 

 

O cromatograma da Figura 6.10 mostra o perfil do biodiesel de sebo. São 

observados ésteres metílicos na faixa de  C10 a C25, predominantemente saturados, 

porém com concentração bastante relevante dos esteres metílicos do C18:2/C18:1. É 
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possível destacar alta concentração dos ésteres metílicos do C17, inviabilizando a 

utilização da Norma Européia EN14103.  

 

 

 
Figura 6.10. Cromatograma de biodiesel de sebo 

 

A Figura 6.11 apresenta o cromatograma de um biodiesel de soja, onde é 

possível observar uma distribuição de ésteres com cadeia carbônica desde o C14 até C26 

e a predominância de um pico em que estão misturados os ésteres metílicos C18:2/C18:1. 

Observa-se também a presença de ésteres metílicos do C17, o que dificultava a utilização 

da norma européia EN14103, uma vez que até a revisão de 2011, esta usava o 

heptanodecanoato de metila como padrão interno.   

 

 
Figura 6.11. Cromatograma de biodiesel de óleo de soja 
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Observando os cromatogramas, podem-se observar as semelhanças e as 

diferenças entre eles, isto é, é possível avaliar em detalhe a composição das matérias-

primas para a produção de biodiesel e fazer uma avaliação qual delas provavelmente 

produzirá um biodiesel de melhor qualidade. Esta é uma grande vantagem desta 

metodologia. 

 

6.6 Análise quantitativa dos ésteres presentes nas amostras de biodiesel. 

 

6.6.1 Preparo das soluções padrão e da curva analítica 

 

Para qualquer curva analítica, é necessário preparar no mínimo quatro soluções 

padrão, com concentrações pré-definidas, cada uma correspondendo a um ponto da 

curva, variando 60 % m/m a 90 % m/m, utilizando etanol como solvente.  Porém os 

padrões utilizados dependerão do tipo do biodiesel, ou seja, da matéria prima utilizada 

na sua produção. 

Para amostras de biodiesel com predominância de cadeias carbônicas C18 deve-

se preparar uma curva analítica com éster metílico do ácido octadecanóico. Nos casos 

em que haja significativa presença de ésteres com cadeia carbônica menor que C14, são 

necessárias duas curvas analíticas: uma utilizando éster metílico do ácido dodecanóico 

para a quantificação destes ésteres e outra utilizando éster metílico do ácido 

octadecanóico para a quantificação dos demais ésteres.  

Para amostras de biodiesel de mamona, além do éster metílico do ácido 

octadecanóico, é necessário adicionar o éster metílico do ácido ricinoleico. 

As curvas analíticas para cada componente das soluções padrão são preparadas 

traçando-se um gráfico com a média das áreas no eixo das ordenadas e concentração em 

porcentagem em massa no eixo das abscissas. 

 

6.6.2 Resultados das análises das amostras de biodiesel selecionadas 

 

O quadro 6.4 mostra os resultados quantitativos obtidos para os ésteres metílicos 

presentes nas amostras selecionadas. 
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Quadro 6.4. Resultados quantitativos das análises das amostras selecionadas 

 

Ésteres 
Metílicos 
(%mm) 

Mamona Pinhão 
Manso 

Amendoin 
 

Pequi Macaúba
 

Fevilha Peixe Fritura Coco Sebo Soja 

C6:0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 
C8:0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 0,00 0,00 
C10:0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 8,37 0,04 0,00 
C12:0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,25 0,03 57,30 0,08 0,00 
C14:0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 15,45 0,09 0,08 
C14:1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,28 0,03 0,00 0,40 0,02 
C14:0 0,00 0,53 0,02 0,05 0,15 0,41 1.42 0,37 0,00 2,95 0,01 
C15:0 0,00 traços 0,00 0,00 0,00 0,12 0,41 0,01 0,00 0,01 0,01 
C15:1 0,00 0,49 0,00 0,00 0,08 0,15 0,73 0,01 0,00 0,73 0,00 
C15:0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 
C16:0 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,27 0,00 
C16:1 0,00 1,24 0,09 0,92 3,28 0,18 4,45 0,86 0,00 2,34 0,12 
C16:0 0,00 11,17 7,50 34,18 18,79 29,26 25,81 14,85 3,96 23,95 10,82
C17:0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,44 0,00 
C17:1 0,00 0,53 0,05 0,07 0,00 0,00 0,47 0,19 0,00 1,29 0,09 
C17:0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14 0,00 0,00 1,25 0,09 
C17:0 0,00 0,55 0,04 0,11 0,14 0,26 1,87 0,09 0,00 0,00 0,00 
C18:2 + 
C18:1 

7,46 67,17 74,30 59,81 71,36 16,75 24,86 73,81 2,38 38,99 82,74

C18:0 0,73 5,30 2,93 2,08 3,50 12,97 6,41 4,67 1,29 22,13 3,57 
C18:2 0,00 0,00 0,05 0,12 0,00 0,00 0,30 0,33 0,00 0,93 0,09 
C19:1 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,41 0,00 0,00 0,18 0,08 
C18:3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,12 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 
C19:0 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,07 
C18:0 
OH 

82,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Éster 
Metilico 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

C19: 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,44 0,00 0,00 0,00 0,13 
C20:4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 0,21 0,00 0,02 0,00 
C20:5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 
C20:3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,11 0,00 0,03 0,00 
C20:2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,16 0,00 0,43 0,00 
C20:1+ 
C20:2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

C20:1 0,00 0,57 0,93 0,30 0,11 0,00 0,30 0,48 traços 0,00 0,28 
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Continuação do Quadro 6.4 

 

Éstere
s 
Metíli
cos 
(%m
m) 

Mam
ona 

Pinh
ão 
Man
so 

Amend
oim 

Peq
ui 

Maca
úba 

Fevil
ha 

Pei
xe 

Fritu
ra 

Coc
o 

Seb
o 

Soj
a 

C20:0 0,09 0,65 0,83 0,1
8 

0,25 0,44 0,4
9 

0,43 traç
os 

0,2
3 

0,3
5 

C20:0 
OH 

0,71 0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

C18:0 
(OH)2 

0,62 0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

C21:1 0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,00 0,4
3 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

C21:0 0,00 0,51 0,03 0,0
0 

0,00 0,00 0,0
0 

0,03 0,0
0 

0,0
1 

0,0
3 

C22:5 0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,00 1,3
5 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

C22:6 0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,00 1,0
2 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

C22:5
+ 
C22:4 

0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,00 2,4
0 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

C22:3 0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,00 0,5
6 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

C22:2 0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,00 0,7
6 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Éster 
Metili
co 

0,29 0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,00 0,4
3 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

C22:1 0,00 0,00 0,22 0,0
0 

0,11 0,00 0,7
0 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

C22:0 0,04 0,50 2,04 0,1
1 

0,10 0,17 0,3
7 

0,37 traç
os 

0,0
9 

0,4
5 

Éster 
Metili
co 

0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,00 0,2
6 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Éster 
Metili
co 

0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,00 0,2
7 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

C23:0 0,01 0,48 0,00 0,0
0 

0,23 0,15 0,2
7 

0,02 traç
os 

0,0
1 

0,0
5 

Éster 
Metili
co 

0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,00 0,6
0 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

C24:4 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,3 0,00 0,0 0,0 0,0
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0 1 0 0 0 
C24:5 0,00 0,00 0,00 0,0

0 
0,00 0,00 0,4

7 
0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

C24:2 0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,00 0,3
4 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

C24:1 0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,00 0,00 0,3
1 

0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

C24:0 0,01 0,51 1,06 0,0
6 

0,10 0,16 0,2
7 

0,12 traç
os 

0,0
8 

0,1
6 

C25:0 0,04 0,50 0,03 0,0
0 

0,08 0,12 0,0
0 

0,00 traç
os 

traç
os 

0,0
2 

C26:0 0,06 0,49 0,15 0,0
0 

0,00 0,00 0,0
0 

0,00 traç
os 

0,0
0 

0,0
1 

Total 95,61 91,7
0 

90,32 98,
00 

98,53 96,9
7 

95,
19 

97,1
8 

99,
32 

97,
52 

98,
99 

NE (*) 0,95 0,00 8,35 0,5
0 

0,47 2,84 3,7
6 

0,57 0,3
0 

1,6
5 

0,4
9 

(*) Concentração total de compostos não eluídos na análise cromatográfica, obtida pela 

diferença em relação aos 100% da amostra 

 

 

Avaliando os resultados quantitativos listados no quadro 6.4 e comparando as 

composições obtidas, é possível observar diferenças significativas entre as amostras de 

biodiesel. Por exemplo: 

 - grande variação de concentração de éster metílico de C16:0; 

 - elevada concentração dos  ésteres metílicos do C17 no biodiesel do óleo de 

peixe; 

 - baixa concentração de éster metílico C18: 2 e C18:1 do óleo de fevilha e óleo de 

peixe; 

 - elevadas concentrações dos ésteres metílicos do C18:0 e do C18:3 do óleo de 

fevilha; 

 - a grande variedade de ésteres metílicos insaturados no biodiesel a partir do óleo 

de peixe; 

 - elevadas concentrações de compostos não eluídos nas análises das amostras de 

biodiesel de fevilha, amendoim e do óleo de peixe. 

 O conhecimento da composição detalhada dos ésteres presentes no 

biodiesel é importante para estudos de avaliação das propriedades do combustível. 

Sabe-se que, quanto maior o teor de saturados, menor será a resistência do combustível 

ao frio. Altos níveis de insaturação facilitam a oxidação do biodiesel.  
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Assim, o conhecimento da composição detalhada dos ésteres no biodiesel pode 

ajudar na seleção de possíveis matérias-primas para produção de biodiesel, e também na 

previsão se o produto final vai se enquadrar ou não na especificação. Além disso, os 

resultados dessas análises podem ajudar na decisão de realizar ou não outros ensaios 

específicos que consomem muito tempo, tal como estabilidade de oxidação, evitando 

aumento nos custos do controle de qualidade do biodiesel final. 
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7. Metodologia alternativa para determinação do álcool residual em 

biodiesel  
 

7.1. Porque desenvolver metodologia alternativa 

 

 A determinação de alcoóis por cromatografia gasosa normalmente é realizada de 

forma simples e rápida. Porém no caso do biodiesel, por apresentar componentes com 

altos pesos moleculares e elevados pontos de ebulição, essa premissa não é totalmente 

verdade. Por esse motivo a CEN (Comunidade Européia) escolheu a técnica de 

headspace para determinação de metanol em biodiesel e desenvolveu o método 

EN14110. As condições analíticas recomendadas por esse método estão listadas no 

quadro 7.1.  

 

Quadro 7.1. Condições analíticas do método EN14110 

 

 Método EN14110 

Coluna Metilpolisiloxano ou polietilenoglicol  

30 m x 0,32 mm x 3 µm 

Temperatura do forno 50ºC, isotérmico 

Injetor Split-splitless  

T= 150ºC, 

Vazão de split = 50mL/min 

Detector  Ionização por chama de Hidrogênio 

T= 150°C 

Gás de arraste Hidrogênio 

Vazão= 1 mL/mim a 2 mL/min 

Volume injetado de amostra 500µL 

                             Condições do headspace 

Temperatura de equilíbrio 80 ºC 

Tempo de equilíbrio 45 min 

 

Para utilização dessa metodologia, a amostra é aquecida em um recipiente 

hermeticamente fechado, a uma temperatura controlada, para permitir a dessorção do 
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metanol para fase gasosa. Depois de um determinado tempo, em que o equilíbrio do 

processo de dessorção é alcançado, a amostra é injetada no cromatógrafo. A 

quantificação do metanol presente é realizada por um padrão interno ou externo. A 

utilização de headspace automático é recomendada para que se obtenham análises com 

uma boa repetitividade, e mesmo assim, uma série de cuidados na sua utilização bem 

como na manipulação da amostra, são necessários e podem, por isso, dificultar a rotina 

de um laboratório de produção de biodiesel, além de aumentar o custo do sistema 

cromatográfico. Esses foram os motivos principais para o desenvolvimento de uma 

metodologia alternativa mais simples para determinação do teor do álcool residual no 

biodiesel. 

 

7.2 A escolha das condições analíticas 

  

No desenvolvimento da metodologia alternativa para análise do álcool residual 

presente no biodiesel foi usado como premissa básica a necessidade de se analisar tanto 

metanol como etanol, uma vez que no Brasil é um grande produtor de etanol a partir da 

cana de açúcar e vários estudos são realizados com a reação de transesterificação com 

etanol. As condições selecionadas estão listadas no quadro 7.2. 

 

Quadro 7.2. Condições analíticas do método para determinação de alcoóis em biodiesel. 

 

 Método Alternativo 

Coluna 100% metil silicone  

30m x 0,32mm x 3 µm 

Temperatura do 

forno 

50ºC (6 min) ⎜20ºC/min ⇒ 260ºC (50 

min) 

Injetor Split-splitless  

T= 250ºC      

Vazão de split: 50mL/min 

Detector Ionização por chama de Hidrogênio 

T= 260°C 
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Gás de arraste Hidrogênio 

Vazão : 5,5 mL/min 

P: 83 kPa 

Volume de amostra 1µL 

 

 

7.2.1 Preparo de soluções padrão para curva de calibração 

 

Para a quantificação dos alcoóis residuais, a padronização interna utilizando o 

álcool terc-Butanol o método quantitativo escolhido. 

As soluções padrão foram preparadas com padrões de metanol, etanol e terc-

Butanol nas concentrações descritas no quadro 7.3, e utilizando o álcool n-Butanol 

como solvente.  

 

Quadro 7.3. Preparo das soluções-padrão de metanol, etanol, terc-Butanol, em n-

Butanol 

 

Concentração  

(% m/m) 

Massa de 

metanol 

(g) 

Massa de 

etanol, 

 (g) 

Massa de          

terc-Butanol, 

 (g) 

Massa de          

n-Butanol, 

(g) 

0,05 0,0050 0,0050 0,0500 9,9400 

0,1 0,0050 0,0050 0,0250 4,9650 

0,2 0,0100 0,0100 0,0250 4,9550 

0,4 0,0200 0,0200 0,0250 4,9350 

0,5 0,0250 0,0250 0,0250 4,9250 

 

 

As soluções foram injetadas em triplicata para obtenção da curva analítica e 

foram obtidos cromatogramas semelhantes ao da Figura 7.1. Vale a pena ressaltar que a 

figura 7.1 encontra-se em escala expandida para uma melhor visualização dos picos dos 

alcoóis no cromatograma. A apresentação do cromatograma em escala expandida 

possibilitou a observação da presença de algumas impurezas do solvente utilizado, 
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porém essas impurezas não interferem nos resultados da análise uma vez que não 

prejudicam a quantificação dos picos de interesse.   

 

 

 
Figura 7.1. Cromatograma exemplo de uma solução padrão de metanol, etanol, t-

butanol, em n-Butanol, em escala expandida.  

 

 A partir das análises das soluções padrão são calculadas as razões entre as áreas 

dos picos do metanol, etanol e do terc-Butanol, utilizando-se as equações 7.1. 

 

  YC =  AC/ API       Equação 7.1 

                                                 

Onde 

YC é a relação entre a área do componente C (metanol ou etanol) e a área do padrão 

interno (PI); 

AC é a área média do componente C; 

API é a área média do padrão interno (terc-Butanol). 

 

E a partir da equação 7.2, são calculadas a relação das massas.  

 

  XC = mC / mPI       Equação 7.2 
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Onde 

XC é a relação entre a massa do componente C (metanol ou etanol) e a massa do padrão 

interno (PI); 

mC é a massa do componente c; 

mPI é a massa do padrão interno (terc-Butanol). 

 

A curva analítica é construída colocando no eixo y os valores das relações das 

áreas dos picos dos alcoóis e do padrão interno, e no eixo x, os valores das relações das 

massas dos respectivos componentes nas soluções (Equação 7.3) 

 

  YC = a XC + b       Equação 7.3 

 

Onde 

a é o coeficiente angular da curva; 

b é o coeficiente linear da curva. 

 

7.2.2 Preparo e injeção das amostras 

 

Em um frasco previamente tarado, foi adicionado cerca de 1 g de amostra. Em 

seguida, foi adicionada uma quantidade de padrão interno, para que esse ficasse numa 

concentração de 0,5%mm na amostra. Em seguida, a amostra de biodiesel foi 

homogeneizada e 1,0 µL injetado no cromatógrafo, utilizando amostrador automático. 

Os picos do metanol, etanol e do terc-butanol são identificados como pode ser visto na 

Figura 7.2 obtida na análise de uma amostra de biodiesel de soja. 
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Figura 7.2. Cromatograma de uma amostra de biodiesel de soja. 

 

 7.3 Otimização das análises   

 

 Como é possível observar na Figura 7.2, o tempo de análise é muito longo por 

causa da necessidade de eluição de toda a mostra de biodiesel injetada. Isto é necessário 

para retirar os componentes de alto ponto de ebulição presentes no biodiesel e assim, 

proteger a coluna capilar e também, preparar o cromatógrafo para análises seqüenciais.  

 Como forma de otimização das condições analíticas, foi instalada uma válvula 

de reversão de fluxo com o objetivo de diminuir o tempo de análise.  

 A válvula instalada é acionada em um tempo determinado experimentalmente, 

de tal forma que, logo após a eluição do pico do padrão interno, o fluxo da coluna seja 

revertido jogando para fora do cromatógrafo os componentes mais pesados do biodiesel. 

 A Figura 7.3 mostra um desenho esquemático do arranjo utilizado.  

Além da utilização da válvula de reversão, algumas condições de análise foram 

otimizadas para que não houvesse prejuízo nos resultados após a sua instalação. O 

quadro 7.4 apresenta as condições analíticas quando se utiliza a válvula de reversão de 

fluxo.  
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Figura 7.3. Desenho esquemático de um arranjo com válvula de reversão de fluxo 

 

Quadro 7.4. Condições utilizadas nas análises com reversão de fluxo 

 

 Método Alternativo com Reversão de Fluxo 

Coluna 100% metil silicone  

30m x 0,32mm x 3 µm 

Temperatura do forno 50ºC (2,5 min) ⎜30ºC/min ⇒ 260ºC (3 min) 

Injetor Split-splitless  

T= 250ºC      

Vazão de split: 50mL/min 

Detector Ionização por chama de Hidrogênio 

T= 260°C 

Gás de arraste Hidrogênio 

Vazão: 5,5 mL/min 

Pressão: 83 kPa 

Hélio 

Vazão: 5,5 mL/min 

Pressão: 143 kPa 

Válvula Pressão: 207 kPa 

Tempo da 1ª reversão: 1min 10seg 

Tempo da 2ª reversão: 12min 50seg (retorno ao fluxo normal)

Volume de amostra 1µL 
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Tempo total da 

análise 
12 min 50 s 

 

 

A Figura 7.4 mostra o cromatograma de uma análise de um biodiesel analisado 

pelo método com válvula de reversão de fluxo. 

 

 

 
Figura 7.4. Cromatograma de uma amostra de biodiesel de soja —  

Método com válvula de reversão de fluxo 

 

7.4 Resultados quantitativos 

 

O quadro 7.5 mostra os resultados obtidos para metanol e etanol nas análises 

cromatográficas utilizando o método alternativo com válvula de reversão de fluxo. 
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Quadro 7.5. Resultados encontrados para metanol e etanol com o método com 

reversão de fluxo 

 

BIODIESEL METANOL 

(%mm) 

ETANOL 

(%mm) 

Soja 1 0,05 - 

Soja 2 0,05 - 

Soja 3 0,03 - 

Soja 4 0,04 - 

Mamona 1 0,01 - 

Mamona 2 < 0,01 - 

Sebo 0,01 - 

Coco - 0,01 

Macaúba 0,01 - 

Óleo Usado em fritura 0,02 0,01 

Amendoim 0,01 - 

Pinhão Manso 0,01 - 

 

 

Os resultados mostraram que o método desenvolvido para a determinação de 

metanol e/ou etanol residuais nas diversas amostras de biodiesel é uma excelente 

alternativa ao método Europeu, EN14110, pois o cromatógrafo a ser utilizado não 

necessita de nenhum acessório especial, o que encarece o preço do mesmo. O método 

foi desenvolvido com o objetivo de ser simples e de fácil implantação nos laboratórios 

de produção de biodiesel, por isso o cromatógrafo utilizado é o modelo mais simples e 

de menor custo que se pode adquirir. A alternativa apresentada com a utilização de uma 

válvula de reversão de fluxo também é uma alternativa barata, pois pode ser facilmente 

implantada no próprio laboratório onde o cromatógrafo estiver instalado e pelo próprio 

operador. 

Sendo assim, o método foi apresentado à ABNT para normalização e após 

consulta nacional se tornou a Norma Brasileira ABNT 15343.    
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8. Conclusões 
 

• As metodologias desenvolvidas para análises do biodiesel de mamona por 

cromatografia gasosa foram muito importantes para o Programa Nacional de 

Produção de Biodiesel uma vez que as metodologias internacionais não 

funcionavam para esse tipo de biodiesel; 

• O desenvolvimento de um método alternativo aos métodos internacionais, 

ASTM D6584 e EN14105, utilizando o etilenoglicol como padrão para a 

quantificação das amostras de biodiesel foi muito importante para diminuir os 

custos das análises, facilitar a aquisição dos padrões e trazer os métodos para 

mais próximos a realidade brasileira; 

• Possibilitar as análises de biodiesel de coco por cromatografia gasosa foi muito 

importante porque o mesmo não acontece com as metodologias internacionais e 

o coco tem sido estudado no Brasil como uma real alternativa para a produção 

de biodiesel e bioQAV; 

• O desenvolvimento da metodologia para determinação da composição detalhada 

dos ésteres apresentadas nessa tese foi muito importante para os estudos que a 

Petrobras tem realizado sobre matérias primas alternativas para a produção de 

biodiesel; 

• O desenvolvimento do método alternativo ao método Europeu, EN14103, para o 

cálculo do teor total de ésteres presentes no biodiesel foi muito importante 

porque simplificou a aquisição dos padrões necessários à quantificação; 

• A utilização da técnica de calibração externa para quantificação dos ésteres foi 

muito importante para os estudos do biodiesel de sebo, uma vez que para esse 

tipo de biodiesel, o heptadecanoato de metila, padrão interno da Norma 

Européia, não pode ser utilizado; 

• A metodologia alternativa para a determinação de metanol e etanol foi muito 

importante porque o cromatógrafo utilizado não necessita de nenhum acessório 

especial, o que aumenta o custo de montagem dos laboratórios de produção de 

biodiesel; 

• As metodologias desenvolvidas nesse trabalho foram tão importantes que estão, 

numa primeira avaliação, sendo estudadas pelos países membro da ISO, para se 

transformar em normas internacionais.   
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