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RESUMO 

 
A preocupação mundial com relação ao uso sustentável de energia e a preservação do 
meio-ambiente são fatores determinantes na busca por meios e fontes alternativas de 
energia e, consequentemente, de combustíveis menos agressivos à natureza. Em 
resposta a essas dificuldades o Biodiesel tem se apresentado como uma boa solução, 
pois é produzido a partir de fontes renováveis, produz queima mais limpa e é de fácil 
reprodutibilidade. Neste trabalho, foi sintetizado biodiesel com o óleo de girassol, via 
catálise homogênea na presença de KOH, com e sem o uso de BHT, e posteriormente, 
adicionado às blendas BX (com proporções de biodiesel de X = 5, 10, 15 e 20%). Da 
análise de Destilação Atmosférica, realizada nas blendas com e sem BHT, foram 
coletados o resíduo gerado por cada amostra e efetuado um estudo térmico, a partir da 
Análise Termogravimétrica,  na razão de aquecimento de 10 °C.min-1, atmosfera de 
nitrogênio e aquecimento até 600 °C. De acordo com as especificações da Resolução 
Nº 7/2008 para o biodiesel, verifica-se que o material sintetizado encontra-se em 
conformidade com as especificações. Para as blendas observa-se que as amostras estão 
de acordo com a Resolução da ANP Nº 42/2009. A partir das curvas TG/ DTG das 
amostras de biodiesel e resíduos pode-se observar que estas apresentaram uma única 
perda de decomposição térmica referentes aos constituintes presentes em cada amostra. 
Já para as blendas, observam-se duas perdas de decomposição térmica, comprovadas 
pela DTG, referentes aos componentes do óleo diesel e do biodiesel. As blendas sem 
BHT com proporções de biodiesel de 5%, 10% e 15% apresentaram uma quantidade 
de resíduo (1,07%; 1,09% e 1,10%) inferior ao diesel mineral (1,15%). Sendo assim, 
conclui-se que a adição de biodiesel ao diesel mineral pode contribuir para melhorar 
alguns parâmetros físico-químicos, como, também, dependendo da quantidade 
adicionada, diminuir a quantidade de resíduo gerado. Este fato é de grande relevância, 
pois o resíduo carbonáceo pode causar problemas mecânicos em equipamentos e peças 
dos veículos, causando manutenções mais frequentes, e este aspecto não é desejável.  
 

 

Palavras-Chaves: Biodiesel de Girassol, Resíduos, Análise Térmica. 
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ABSTRACT 

  

 
The worldwide concern regarding the use of sustainable energy and preserving the 
environment are determining factors in the search for resources and alternative sources 
of energy and therefore fuel less aggressive nature. In response to these difficulties 
Biodiesel has emerged as a good solution because it is produced from renewable 
sources, produces burns cleaner and is easily reproducible. This work was synthesized 
with biodiesel oil, sunflower via homogeneous catalysis in the presence of KOH, with 
and without the use of BHT and subsequently added to the blends BX (a proportion of 
biodiesel X = 5, 10, 15 and 20 %). Atmospheric distillation of the analysis, performed 
in blends with and without BHT were collected residue generated by each sample and 
performed a study heat from the thermogravimetric analysis at a heating rate of 10       
°C*min-1, nitrogen atmosphere and heating to 600 °C. According to the specifications 
of Resolution N 7/2008 for biodiesel, it was found that the synthesized material was in 
accordance with the specifications. For blends showed that the samples are in 
accordance with the Resolution of ANP N 42/2009. From the TG / DTG curves of the 
samples of biodiesel, blends and waste can be seen that these show a single loss of 
thermal decomposition concerning constituents present in each sample. The blends 
without BHT with ratios of 5%, 10% and 15% biodiesel showed a lower amount of 
waste (1,07%; 1,09% e 1,10%) to mineral diesel (1,15%). Therefore, it is concluded 
that the addition of biodiesel with diesel mineral can improve some physico-chemical 
parameters, but also, depending on the added amount, decreasing the amount of waste 
generated. This fact is of great importance because the carbonaceous residue can cause 
problems in mechanical equipment and parts for vehicles, causing more frequent 
maintenance, and this is not desirable. 
 
 

Keywords: Sunflower biodiesel, Waste, Thermal Analysis. 
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Introdução 

Letícia de Oliveira Campos – Novembro de 2012  1 
 

1. Introdução 
 

Devido às preocupações relacionadas aos problemas ambientais e à qualidade de 

vida no planeta têm-se despertado interesses relacionados a pesquisas que proponham 

minimizar problemas como, por exemplo, a emissão de poluentes dos combustíveis 

derivados do petróleo. 

Para tentar superar o desafio da crescente demanda por energia sustentável, 

causando o menor impacto possível ao ambiente, existe uma motivação para o 

desenvolvimento de tecnologias e/ou materiais que permitam utilizar fontes renováveis 

de energia (Santos, 2008). 

Neste contexto os biocombustíveis destacam-se, pois  produzem uma queima 

mais limpa quando comparado com produtos derivados do petróleo, são de fácil 

reprodutibilidade, não são tóxicos, o seu uso contribui para diminuição na emissão de 

CO, SOX e hidrocarbonetos aromáticos, entre outras vantagens (Candeia, 2008). 

Uma grande vantagem do biodiesel é a sua eficácia como aditivo, podendo ser 

agregado ao diesel de petróleo, formando às blendas. É um combustível isento de 

enxofre, e, dessa forma, a adição ao óleo diesel atinge as exigências da ANP (Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível) no que se refere aos limites no 

teor de enxofre e demais especificações. Além disso, o biodiesel apresenta uma 

lubricidade maior que o óleo diesel, significativa percentagem de massa de oxigênio em 

sua composição, em torno de 11% em peso, além de ser praticamente isento de 

compostos aromáticos e sulfurados (Gondim, 2009).  

O governo brasileiro incrementou o uso comercial de biocombustíveis na matriz 

energética através da Lei Nº 11.097, de 13/01/2005. Esta lei relata a introdução do 

biodiesel, além de prever o uso opcional de blendas (Diesel/Biodiesel). A 

comercialização opcional teve início com a mistura B2 até final de 2007, que se tornou 

obrigatória em 2008; entre 2008 e 2013, é dada continuidade à comercialização de 

blendas com até 5% de biodiesel, quando o B5 passa a ser obrigatório. Cabe a ANP 

monitorá-las, certificando-se da qualidade da mistura Diesel/Biodiesel através de 

análises laboratoriais. 

Em vista das inúmeras possibilidades de obtenção de oleaginosas, para produção 

de biodiesel, o Brasil destaca-se no panorama mundial como potencial fornecedor deste 

produto.  
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Os biocombustíveis podem ser produzidos a partir de oleaginosas, tais como 

soja, algodão, mamona, palma, coco de babaçu, girassol, nabo forrageiro, pinhão 

manso, amendoim, canola e abacate, entre outras, como, também, pode ser produzido a 

partir de sebo de animais e de óleos de fritura usados.  

O girassol é uma cultura que apresenta características desejáveis sob o ponto de 

vista agronômico, como ciclo curto, elevada qualidade e bom rendimento em óleo, que 

se destaca por suas excelentes características físico-químicas, fazendo com que este 

produto seja uma boa opção para produção de biodiesel (Tavares, 2008).  

Qualquer que seja, porém, a fonte utilizada para produção do combustível é 

importante estudar suas características físico-químicas e seu efeito no desempenho 

mecânico do motor. 

Para conhecer as características físico-químicas do combustível são utilizadas 

técnicas de análises, como por exemplo, as térmicas que irão estudar a influência da 

temperatura na amostra. Em posse dos resultados é que é possível caracterizá-la e 

atestar sua qualidade.  

A estabilidade térmica é um parâmetro importante para avaliação de condições 

de processamento e estocagem de materiais. Esta propriedade de óleos vegetais e seus 

derivados é um fator determinante na qualidade do combustível.  

Segundo a International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry 

(ICTAC) a Análise Térmica consiste em um grupo de técnicas onde propriedades físicas 

e/ou químicas de uma substância são medidas em função da temperatura, enquanto a 

substância é submetida à temperatura constante ou a um programa de aumento 

controlado da temperatura, numa atmosfera específica.  

Tendo em vista a relevância do biodiesel como aditivo ao diesel, este trabalho 

tem como finalidade atestar a utilização de biodiesel de girassol, com e sem BHT, como 

aditivo às blendas (5, 10, 15 e 20%, de concentração do biodiesel) sem prejudicar a 

qualidade final do combustível e estudar as propriedades térmicas, através da análise 

termogravimétrica, dos resíduos das blendas gerados na destilação atmosférica das 

amostras. 
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1.1 Objetivos 

 
 

O objetivo geral deste trabalho é estudar o comportamento térmico, através da 

Análise Termogravimétrica (TG), dos resíduos das Blendas (5, 10, 15 e 20% de 

biodiesel de girassol) com e sem a adição de butil-hidroxi-tolueno (BHT), gerados da 

destilação atmosférica das mesmas. 

 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho consistem em: 

 

• Sintetizar o biodiesel, com e sem BHT, a partir do óleo de girassol, através da 

reação de transesterificação via rota metílica;  

• Caracterizar as amostras de biodiesel de girassol, com e sem BHT, de acordo 

com a Resolução N° 7 / 2008 da ANP; 

• Realizar a mistura das blendas Diesel/Biodiesel nas concentrações de biodiesel 

de girassol, com e sem BHT, de 5, 10, 15 e 20%, de biodiesel na amostra;  

• Caracterizar as blendas de acordo com a Resolução N° 42/2009 da ANP; 

• Coletar os resíduos das blendas gerados na análise de destilação atmosférica; 

• Caracterizar as amostras de resíduos a partir da análise termogravimétrica. 
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2. Aspectos Teóricos  
 

Na fundamentação teórica serão abordados tópicos sobre o Óleo Diesel, 

Biodiesel - definição; blendas BX; características; método de produção via reação de 

transesterificação por catálise homogênea; análises físico-químicas para caracterização 

dos materiais e adição de antioxidantes - e  Óleo de girassol. Para tal, será apresentada 

uma revisão dos trabalhos científicos que abordam os temas em questão. 

 

 

2.1Óleo Diesel 

 

O óleo diesel é uma mistura complexa de centenas de hidrocarbonetos 

(compostos orgânicos constituídos por átomos de carbono e hidrogênio e, em menor 

quantidade, por substâncias cuja fórmula química contém átomos de enxofre, 

nitrogênio, metais, oxigênio, entre outros). Basicamente, o diesel é constituído por 

hidrocarbonetos parafínicos, olefínicos e aromáticos, Figura 2.1, por moléculas 

constituídas de 8 a 40 átomos de carbono. Este combustível é formulado através da 

mistura de diversas correntes como gasóleo, nafta pesada, diesel leve e diesel pesado 

provenientes das diversas etapas do processamento do petróleo bruto (Silva, 2006).  

Este óleo é obtido a partir do refino do petróleo por destilação fracionada em 

temperaturas na faixa de 150 a 400oC (Oliveira, 2008).  Sua composição química é 

muito variável e as proporções relativas dos hidrocarbonetos parafínicos, olefínicos, 

naftênicos e aromáticos dependem do petróleo, do processamento e do tratamento a que 

foi submetido (Cruz, 2009). Na Tabela 2.1 têm-se algumas propriedades dos principais 

componentes do diesel comercial.  
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Figura 2.1: Exemplo de hidrocarbonetos: a) parafínicos; b) olefínicos; e c) aromáticos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas, 2004 

 

a) 

b) 

c) 
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Tabela 2.1. Propriedades típicas dos componentes do combustível diesel comercial. 

 
Legenda: LCO - Óleo leve de reciclo de craqueamento catalítico; VGO - Gasóleo de vácuo. 

 

Cruz, 2009 

 

 

O diesel é um produto inflamável, medianamente tóxico, volátil, límpido, isento 

de material em suspensão e com odor forte e característico. Este combustível tem 

características de ignição e de escoamento adequadas ao funcionamento dos motores de 

ciclo diesel. A mistura dos diferentes tipos de hidrocarbonetos presentes no diesel é que 

determinam suas propriedades físico-químicas e, também, as características de 

desempenho do motor (Silva, 2006).   

De acordo com Pilger (2009), no que diz respeito ao meio ambiente, tem-se que 

o uso automotivo do óleo diesel é responsável, em média, por 70% da emissão de 

poluentes nos centros urbanos. Além da emissão de CO, CO2, NO2 e hidrocarbonetos, a 

combustão do diesel emite 40 espécies de partículas tóxicas que são absorvidas pelo 

sangue, com comprovados efeitos negativos a saúde humana.    

Componentes Ponto de 
Ebulição °C 

Enxofre 
ppm 

Poli – 
aromáticos % 

m/m  

Aromáticos 
Totais % 

m/m 

Densidade 
g/mL 

Índice 
de 

Cetano 

Querosene de 
Hidrocraqueamento  

180 - 280 1 - 3 0,3 - 3 1 - 20 0,78 – 0,82 45 - 50 

LCO de 
Hidrocraqueamento 

220 - 325 5 – 50 0,5 - 5 1 – 30 0,82 – 0,86 50 – 65 

LCO Hdratado 200 - 340 100 - 500 10 - 20 30 – 40 0,84 – 0,88 35 – 45 

Querosene de 
Desaromatização 

180 - 250 300 - 3000 0,5 - 5 10 – 20 0,78 – 0,82 40 – 48 

VGO Leve 220 - 330 500 - 15000 15 - 25 20 – 30 0,84 – 0,88 45 – 55 

Querosene de 
Coqueamento 

180 - 250 2000 - 20000 10 - 25 20 – 35 0,79 – 0,83 32- 42 

LCO de 
Coqueamento 

240 - 340 5000 - 30000 20 - 45 30 – 50 0,83 – 0,87 36 – 46 

Nafta pesada de 
Coqueamento 

180 - 260 1000 - 20000 20 – 70 40 – 75 0,86 – 0,90 10 – 20 

LCO de 
Craqueamento 

250 – 350  5000 - 30000 40 – 85  60 - 90 0,90 – 0,94 15 – 30 
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Este combustível, em suas diversas denominações, é o principal combustível 

comercializado no mercado brasileiro, utilizado no transporte de cargas e de 

passageiros, em embarcações, na indústria, na geração de energia, nas máquinas para 

construção civil, nas máquinas agrícolas e locomotivas, atendendo as necessidades dos 

consumidores e as mais avançadas tecnologias em motores e combustão 

(PETROBRAS, 2012).  

No ano de 2006 o petróleo apresentou-se como a fonte de energia primária mais 

utilizada no Brasil. Sendo sua participação de 38,4%. Da produção nacional de 

derivados de petróleo, cerca de 40% se refere ao óleo diesel, ou seja, cerca de 15% da 

matriz energética brasileira se concentra no óleo diesel como fonte de energia. E o setor 

de infraestrutura de transportes responde, no Brasil, por mais de 80% do consumo de 

diesel (Ferreira, 2007).  

A partir da Resolução ANP Nº 15, de 17.7.2006 o óleo diesel rodoviário, 

comercializado no Brasil, deverá conter biodiesel (B100) em percentual determinado 

pela legislação vigente e será denominado mistura óleo diesel/biodiesel BX, onde X 

será o teor em volume de biodiesel no óleo diesel (exemplo, mistura B10 é composta de 

10% de biodiesel e 90% de diesel)  (Dwivedi, 2011), devendo atender à especificação 

do tipo de óleo diesel base da mistura (Metropolitano ou Interior) consoante às 

disposições contidas no Regulamento Técnico ANP Nº 2/2006. 

A Petrobras lançou no mercado, em janeiro de 2009, um novo óleo diesel com 

menor teor de enxofre – Diesel S-50, atendendo ao cronograma específico para esse 

produto. Trata-se de uma redução de 500 para 50 partes por milhão (ppm) de enxofre no 

atual combustível visando a introdução de motores diesel de última geração, que 

objetivam reduzir as emissões de material particulado e NOx dos veículos. Conforme 

legislação vigente para diesel automotivo do mercado brasileiro, o Diesel S-50 recebe a 

adição de 5% de biodiesel e atende aos padrões estabelecidos pelo Programa de 

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve) (Manual Técnico do 

Diesel S-50). 
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2.2 Biodiesel  

 
 

A partir do Art. 6º, inciso XXIV da Lei nº 11.097/2005 o biodiesel é definido 

como: 

 “Biocombustível derivado de biomassa renovável 

para uso em motores a combustão interna com ignição 

por compressão ou, conforme regulamento, para geração 

de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou 

totalmente combustíveis de origem fóssil”.   

  

A Resolução ANP Nº 7, de 19 de março de 2008 coloca da seguinte forma em 

seu Art. 2º, inciso I:  

 

“Biodiesel – B100 – é um combustível composto de 

alquil ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivados 

de óleos vegetais ou de gorduras animais”. 

 

Em outras palavras, o biodiesel pode ser definido como um combustível 

alternativo constituído por ésteres alquílicos de ácidos carboxílicos de cadeia longa, 

provenientes de fontes renováveis como óleos vegetais, gordura animal e/ou residual, 

cuja utilização está associada à substituição de combustíveis fósseis em motores de 

ignição por compressão (Valente, 2010; Santos, 2010). 

O Biodiesel é um combustível alternativo para motores diesel produzidos por 

reação de um óleo vegetal ou gordura animal com um álcool, na presença de um 

catalisador (Janaun, 2010; Maceiras, 2010). Este combustível apresenta uma 

viscosidade semelhante ao do diesel de petróleo, não é inflamável, não é explosivo, 

apresenta elevado ponto de fulgor, é biodegradável, não tóxico e reduz 

significativamente as emissões tóxicas quando queimado como combustível (Alptekin, 

2008; Yusuf, 2011). 

Atualmente, as principais fontes de matéria-prima para produção de biodiesel 

são os óleos de soja e colza. O óleo de soja é de fundamental interesse como fonte de 

biodiesel nos Estados Unidos, enquanto muitos países europeus estão preocupados com 

óleo de canola, e países com clima tropical preferem utilizar óleo de coco ou óleo de 
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palma. No entanto, qualquer óleo vegetal de milho, semente de algodão, amendoim, 

girassol, cártamo, de coco ou de palma poderia ser usado para produzir biodiesel 

(Huang, 2010). Além disso, outras fontes de biodiesel estudadas incluem gorduras 

animais e resíduos de óleos de cozinha. Os pesquisadores também estão desenvolvendo 

algas que produzem óleos, os quais podem ser convertidos em biodiesel (Demirbas, 

2007). 

Os principais componentes do biodiesel são ácidos graxos de cadeia longa, os 

mais comuns são os que contêm 16 e 18 átomos de carbono. No entanto, algumas 

matérias-primas contêm quantidades significativas de ácidos graxos que não sejam os 

ácidos C16 típico e C18. Tais matérias-primas incluem óleos tropicais (por exemplo, 

óleo de coco) enriquecidos de ácidos graxos de cadeia curta, tais como o ácido láurico 

(Knothe, 2010). 

Além dos principais componentes de ésteres, constituintes menores incluindo 

mono e intermediário diacilgliceróis e triacilgliceróis residuais (resultantes da reação de 

transesterificação), glicerol e metanol residual, ácidos graxos, esteróis como transições a 

partir da matéria-prima de óleo vegetal, bem como glucósidos de esterol se fazem 

presentes no biodiesel. Glicerol, acilgliceróis, ácidos graxos livres e metanol são, 

portanto, limitados em padrões de biodiesel tais como a ASTM (American Society for 

Testing and Materials) padrão D6751 e ao Parlamento Europeu norma EN 14214, bem 

como outras normas em desenvolvimento em todo o mundo (Knothe, 2010). 

A composição de um combustível tem influência significativa sobre as suas 

propriedades. O índice de cetano de ésteres de ácidos graxos depende do comprimento 

da cadeia e do grau de insaturação. A presença de  ésteres graxos  poliinsaturados 

causam problemas de estabilidade oxidativa ao biodiesel e na presença de maiores 

quantidades de ésteres de ácidos graxos saturados há problemas de fluxo a frio. Para 

aplicações em baixas temperaturas um parâmetro decisivo do biodiesel é seu ponto de 

névoa (CP). CP é a temperatura na qual surgem os primeiros cristais visíveis e em que, 

por conseguinte, pode resultar problemas, como, por exemplo, entupimento do filtro de 

combustível  (Knothe, 2010). 

Em função da atual importância do biodiesel na matriz energética, a 

especificação do biodiesel (padrões de qualidade) para uso comercial é considerada uma 

etapa essencial para o sucesso do desenvolvimento de programas de biodiesel no país, 

como atestam experiências europeias e americanas (Gondim, 2009). 
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A especificação do biodiesel destina-se a garantir a sua qualidade e é 

pressuposto para obter um produto adequado ao uso. Assegurar um combustível de 

qualidade sob qualquer situação, garantir os direitos dos consumidores e preservar o 

meio ambiente são os focos principais na preocupação com as especificações do 

biodiesel (Gondim, 2009).  A portaria Nº 42 de 2005 da ANP estabelece as propriedades 

exigidas para que este produto seja aceito no mercado brasileiro. Essas especificações 

estão apresentadas na Tabela 2.2 (Reis, 2008). 
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Tabela 2.2. Especificações preliminares para o biodiesel no Brasil da Portaria ANP 42. 

 

 Reis, 2008 

 

Propriedades Limites Métodos 

Ponto de Fulgor (°C) 100 mín. NBR 14598; ISSO/CD 3679 

Água e sedimentos (%) 0,5 máx. D2709 

Viscosidade cinemática a 40°C 
(mm2/s) 

Anotar NBR 10441; D445; EM/ISO3104 

Cinzas Sulfuradas (% m/m) 0,02 máx. NBR 9842; D874; IS3987 

Enxofre (% m/m) Anotar D5453; EM/ISO14596 

Corrosividade ao cobre por 3h a 50°C N° 1 máx.  NBR14359; D130; EM/ISSO2160 

Teor de ésteres (%m/m) Anotar Anotar 

Número de Cetano Anotar D613; EM/ISO5165 

Ponto de Névoa (°C) 7 NBR14747; D6371 

Resíduo de Carbono (% m/m) 0,1 máx. D4530; ENISO10370 

Índice de acidez (mg KOH/g) 0,80 máx.  NBR14448; D664; prEN14104 

Glicerina livre (% m/m) 0,02 máx.  D6854; prEN14105-6 

Glicerina Total (% m/m) 0,38 máx.  D6854; prEN14105 

Curva de destilação 90% (°C) 360 máx.  D1160 

Fósforo (mg/kg) Anotar D4951; prEN14107 

Massa específica a 20°C Kg/m3 Anotar NBR148/14065; D 1298/4052 

Álcool (% m/m) 0,50 máx.  prEN14110 

Número de iodo Anotar prEN14111 

Monoglicerídeos (% m/m) Anotar D6854; prEN14105 

Diglicerídeos (% m/m)  Anotar D6854; prEN14105 

Triglicerídeos (% m/m) Anotar D6854; prEN14105 

Na + K (mg/Kg) 10 máx. prEN14108-9 

Aspecto LII - 

Estabilidade oxidativa à 110°C (h) 6 mín. PrEN14112 
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  A produção de biocombustíveis deve crescer de forma constante nas próximas 

décadas. Atualmente, vários países como Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, 

Itália e Áustria já estão usando biocombustíveis, como o bioetanol e biodiesel. Espera-

se que esta tendência irá continuar a crescer e mais países vão aderir o uso dos 

biocombustíveis (Yusuf, 2011). 

Segundo a Comunidade Econômica Europeia (EBB) em 1998 foram produzidos 

500 mil toneladas de biodiesel. Já em 2002 foram produzidos 1,06 milhões de toneladas 

de biodiesel, principalmente na Alemanha, França, Itália, Áustria, Dinamarca e Reino 

Unido. A produção mais que dobrou nos últimos quatro anos (BIODIESELBR). 

No final de 2003, a capacidade instalada na Europa Ocidental e Oriental era de 

cerca de 2,5 – 2,7 M toneladas, com expectativas de atingir 3,3 M t no final de 2004. O 

direcionamento do programa de biodiesel da União Europeia objetiva a substituição de 

2% do diesel usado para transportes em 2005; 5,75% em 2010, e 20% em 2020 

(BIODIESELBR). 

O maior país produtor e consumidor mundial de biodiesel é a Alemanha, 

responsável por cerca de 42% da produção mundial. Sua produção é feita a partir da 

colza, produto utilizado principalmente para nitrogenização do solo. A extração do óleo 

gera farelo proteico, à ração animal. O óleo é distribuído de forma pura, isento de 

mistura ou aditivos, para a rede de abastecimento de combustíveis compostas por cerca 

de 1700 postos (BIODIESELBR). 

A produção de biodiesel nos Estados Unidos também aumentou significamente 

nos últimos anos. Este país aumentou sua produção de 2 milhões galões em 2000 para 

250 milhões de galões em 2006 e 450 milhões em 2007.  A tendência é que a produção 

aumente cada vez mais.  Conforme a National Biodiesel Board há 105 plantas em 

operação no início de 2007, com uma produção anual de capacidade de 864 milhões 

galões (Du, 2007).   

De acordo com Penteado (2005) o Biodiesel representa uma alternativa 

energética que traz uma série de vantagens, entre as quais se destacam: 

 

• O Biodiesel é um combustível renovável, cujo processo produtivo gera um 

grande número de empregos na área rural;  

• Pode gerar a substituição, mesmo que parcial, de um combustível fóssil (diesel) 

por um renovável; 
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• A redução das emissões com o uso deste combustível, principalmente nas 

grandes cidades, representa significativa melhora para a saúde pública;  

• Sua utilização apresenta redução de emissões de CO2, reduzindo o efeito Estufa -  

1 tonelada de Biodiesel significa uma redução de 2,5 toneladas de CO2 -, como, 

também, apresenta diluição de contaminantes quando usado em mistura com o 

óleo diesel, como, por exemplo, o teor de enxofre;  

• A utilização deste representa um ganho ambiental significativo, tanto no que se 

refere à redução das emissões, quando do uso em motores ciclo diesel, quanto ao 

balanço de CO2, emitido na queima e absorvido, no crescimento da cultura 

agrícola utilizada como matéria-prima na sua produção; 

• O Biodiesel pode fortalecer o agronegócio e promover o crescimento regional 

sustentável; 

• O Biodiesel, misturado com o óleo diesel, tende a melhorar as características 

deste derivado de petróleo – aumenta a lubricidade (importante para o óleo 

diesel de baixo teor de enxofre), reduz o teor de enxofre, e eleva o número de 

cetano.   

 

Segundo Candeia (2008) as desvantagens referentes ao uso do biodiesel são:   

 

• Este combustível possui um menor poder calorífico. Todavia, esta desvantagem 

é bastante pequena em torno de 5% em relação ao diesel convencional;  

• Cristalização em baixas temperaturas: Em regiões de clima muito frio, a 

viscosidade do biodiesel aumenta bastante. Assim como o diesel, podem ocorrer 

formações de pequenos cristais, que se unem e impedem o bom funcionamento 

do motor. Porém, existem diversas precauções que podem ser tomadas para 

contornar este problema. Como por exemplo, o uso de aditivo ou de mistura 

biodiesel/diesel mineral, dentre outros. 
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2.2.1 Biodiesel como aditivo ao Diesel 

 

O biodiesel é bastante semelhante ao diesel convencional nas suas características 

principais (Silva, 2008). Este não contém produtos de petróleo, mas é compatível com 

diesel convencional, pode ser utilizado em motores de ignição sem nenhuma 

modificação significativa nos equipamentos do motor e pode ser misturado em 

proporções ao diesel mineral para criar uma mistura de combustível estável (Helwani, 

2009; Vicente, 2009). A partir da Tabela 2.3 pode-se observar a comparação de algumas 

das propriedades físico-químicas dos dois combustíveis.  

 

 

Tabela 2.3. Comparação entre as propriedades físico-químicas do Óleo Diesel e do Biodiesel. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ferreira, 2007 

 

 

A composição dos combustíveis difere ligeiramente, porém o tamanho das 

cadeias de carbono são semelhantes. Isto lhes confere características semelhantes 

quanto ao poder calorífico e quanto ao número de cetano. O poder calorífico nos dá a 

ideia da energia contida no combustível que é liberada no processo de combustão do 

motor. Já o número de cetano é uma característica especialmente importante para 

 Diesel Mineral  Biodiesel   

Composição  Hidrocarbonetos C8 a C22 Ésteres C12 a C18  

Fonte Não renovável Renovável  

Matéria-prima Petróleo Óleo Vegetal   

Viscosidade 3 a 6 cSt 3 a 12 cSt  

Destilação 160 a 360°C 240 a 330°C  

Aplicação Motor ciclo diesel Motor ciclo diesel  

N° de Cetano 40 a 50 50 a 70  

Poder Calorífico 45 MJ/Kg 39,4 a 41,8 MJ/Kg  

Enxofre 0 – 0,2%  0 – 0,0024%  

Balanço CO2 Emissão Emissão e Sequestro  
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motores ciclo diesel, onde a combustão é acionada por compressão. Sendo assim, 

quanto maior o índice de cetano do combustível maior sua resistência à detonação, o 

que explica o porquê da melhora da qualidade do diesel convencional quando se 

adiciona uma proporção de biodiesel. Como o biodiesel possui um número de cetano 

superior, a mistura eleva o número de cetano do diesel mineral (Ferreira, 2007). 

A introdução de biocombustíveis na matriz energética brasileira se deu através 

da Lei N° 11097, de 13 de Janeiro de 2005. Segundo essa lei, foi opcional a utilização 

de B2 (2% de Biodiesel e 98% de diesel de petróleo) desde 2005 até o final de 2007, 

passando a ser obrigatória no começo de 2008. Entre 2008 e 2013 o uso de B5 será 

opcional e passará a ser obrigatório após esse período (Trzeciak, 2008). 

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel possui extensa legislação 

que regulamenta e autoriza o uso comercial em todo o território nacional. A 

obrigatoriedade se restringe ao volume de biodiesel produzido por detentores do selo 

“Combustível Social” (Penedo, 2008).  

O produtor de biodiesel detentor do Selo Combustível Social, concedido pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, é obrigado a adquirir 50% de sua 

matéria-prima do produtor familiar, ou de associações dos mesmos, e são somente os 

detentores do Selo Combustível Social, que se habilitam a participar dos leilões 

públicos promovidos pela ANP (Penedo, 2008).  

Segundo Vasconcelos (2011) a ANP, dentro de suas atribuições, instituiu em 

1999 o Programa Nacional de Monitoramento de Qualidade de Combustíveis (PMQC). 

Os principais objetivos do programa são:  

(1) realização de um levantamento periódico dos indicadores gerais da qualidade 

dos combustíveis (etanol, gasolina, diesel e óleos lubrificantes) comercializados nos 

postos revendedores do Brasil; 

(2) identificação dos focos de não conformidade, visando orientar e aperfeiçoar a 

atuação da ANP como órgão fiscalizador. Os resultados obtidos são uma ferramenta 

importante, pois fornecem subsídios para identificar e coibir fraudes e adulterações. 

Para a execução do PMQC, a ANP conta com uma rede composta por cerca de 20 

instituições e centros de pesquisa em todo o país.  

Através da Superintendência de Biocombustíveis e de Qualidade do Produto 

(SBQ) e do PMQC, a ANP lança mensalmente boletins avaliando a qualidade dos 

combustíveis líquidos automotivos brasileiros. O gráfico ilustrado na Figura 2.2 mostra 
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a evolução dos índices de não conformidade dos principais combustíveis 

comercializados no território brasileiro (Vasconcelos, 2011).  

 

 

Figura 2.2. Evolução dos índices de não conformidade dos principais combustíveis comercializados no 
território brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasconcelos, 2011 

 

Como pode ser observado na figura acima, o diesel apresentou os menores 

índices de não conformidade até o ano de 2007 em relação ao etanol e à gasolina. 

Entretanto, em 2009 chegou a atingir os maiores índices. E, em outubro de 2010 

manteve o índice de 2009 (3,1% Não Conforme), praticamente empatado com etanol que 

apresentou 3,2 % (Vasconcelos, 2011). 

 

 

2.2.2 Questões ambientais do uso do biodiesel  

 

As questões ambientais, como emissões de poluentes e aquecimento global, são 

a principal motivação para o uso de biocombustíveis. Nos últimos anos tem-se realizado 

pesquisas principalmente no controle de injeção de combustível, processo de combustão 

e gases de escape de pós-tratamento. Além disso, a utilização de combustíveis 

alternativos é também uma forma de reduzir as emissões de gases poluentes sem efeitos 

negativos sobre o desempenho do motor (Randazzo, et.al., 2011). 

O Biodiesel quando queimado produz poluentes que são menos prejudiciais à 

saúde humana (Fazal, 2011). Esses gases poluentes, oriundos em maiores proporções da 
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queima de combustíveis fósseis, afetam nas pessoas o sistema respiratório, o sistema 

nervoso e podem causar doenças de pele. Podem, também, prejudicar a saúde da fauna e 

flora e causar a chuva ácida. Assim, a necessidade de procurar combustíveis alternativos 

é inevitável (Shahid, 2008). 

Além de gerar gases poluentes menos prejudiciais, quando queimados, o 

biodiesel proporciona uma melhor capacidade de lubrificação, em comparação com o 

diesel, mas devido às suas moléculas insaturadas e efeitos de composição é mais 

oxidativo e causa corrosão e degradação do material e equipamentos (Fazal, 2011). É 

exatamente para evitar a oxidação da amostra de biodiesel, dependendo do óleo de 

origem, que se é adicionado ao mesmo antioxidante.  

A contribuição mais reconhecida do potencial do biodiesel para o 

desenvolvimento sustentável são suas perspectivas ambientais. Na fase de utilização, o 

biodiesel produz emissões mais limpas do que o diesel regular. Um estudo técnico do 

United States Environmental Protection Agency relataram que as emissões dos gases de 

escape dos motores pesados de estrada em execução com o biodiesel puro tinham 

quantidades muito menores de material particulado (PM), monóxido de carbono (CO), e 

hidrocarbonetos (HC), em comparação com o emissões de diesel puro. Embora, a 

quantidade de óxidos de nitrogênio (NOx) foram superior em cerca de 10%,  ver Figura 

2.3. (Phan, 2008; Sukkasi, 2010). 
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Figura 2.3. Média de impactos das emissões de biodiesel para motores pesados de estrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukkasi, 2010 

 

Além de emissões mais limpas na fase de utilização, o ciclo de vida do biodiesel 

pode também ser ambientalmente correto. Como todas as plantas, culturas de matérias- 

prima do biodiesel são capazes de sequestrar carbono da atmosfera. Esse saldo inicial 

negativo de carbono pode ser suficiente para compensar a quantidade de carbono 

emitido quando o biodiesel é queimado durante a fase de uso. No entanto, os processos 

intermediários de produção de biodiesel, armazenamento e de distribuição podem, 

também, resultar em emissões de carbono (Sukkasi, 2010).  

O plantio de culturas de matéria-prima de biodiesel podem trazer impactos 

positivos sobre o meio ambiente. Algumas dessas culturas, como Jatropha, podem 

crescer em terras marginais, para que possam ser plantadas em  terra improdutiva. As 

plantas podem ajudar a reabilitar terras degradadas e recuperar parcialmente algumas 

funções ecológicas de uma floresta, tais como controle de erosão. Então, uma boa 

gestão de plantação, portanto, pode funcionar como reflorestamento. Além disso, ao 

contrário do diesel, a matéria-prima do biodiesel é renovável, por isso o uso dos 

recursos ambientais podem ser potencialmente sustentável (Sukkasi, 2010). 
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2.2.3 Questões socioeconômicas do uso do biodiesel  

 

A produção e adoção do biodiesel como combustível alternativo pode também 

criar impactos socioeconômicos positivos que podem, eventualmente, levar ao 

desenvolvimento sustentável. Setores agrícolas e comunidades rurais, em particular, 

podem obter benefícios socioeconômicos de desenvolvimento do biodiesel (Sukkaki, 

2010).     

Para estimular a inclusão social, a carga tributária para produção do biodisesl foi 

reduzida, com alíquotas específicas, diferenciadas em função da matéria-prima, do 

produtor - vendedor (agricultura familiar) e da região de produção ou combinação 

desses fatores (Filho, 2008).  

Baseado em estudos, o Governo Federal brasileiro, defende a inclusão social e o 

desenvolvimento regional, especialmente via geração de emprego e renda, como 

princípio orientador básico das ações direcionadas ao Biodiesel. Ressalta-se que, na 

prática, esse princípio norteador do governo quer dizer que a produção e consumo de 

Biodiesel devem ser promovidos de forma descentralizada e não excludente, em termos 

de rotas tecnológicas e matérias-primas utilizadas (Trzeciak, 2008). 

Os incentivos devem ser voltados aos pequenos agricultores, de forma que a 

estes sejam fornecidos um “pacote de garantias” compostas por políticas agrícolas 

claras e estáveis, fixando preço mínimo aos produtos, assistência técnica e extensão 

rural, crédito e pesquisas agrícolas, incentivo para aquisição de bens de capital, tais 

como: implementos agrícolas, instalações e insumos e disponibilização de sementes 

melhoradas, adaptadas e de alta produtividade (Trzeciak, 2008). 

Estudos realizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Ministério da 

Integração Nacional (MIN) mostram que a cada 1% de substituição de óleo diesel por 

Biodiesel produzido com a participação da agricultura familiar poderia gerar 

aproximadamente 45 mil empregos no campo. Tomando-se como hipótese que a cada 

emprego no campo são gerados três na cidade, estima-se que 180 mil novos postos de 

trabalho seriam criados (Trzeciak, 2008; Porte, 2010). 

Economicamente, o biodiesel pode servir como uma fonte de energia interna 

relativamente barata, uma vez que pode ser produzido com recursos de matérias-primas 

disponíveis. Porque o biodiesel pode ser usado como um substituto e/ou aditivo ao 
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diesel convencional, os países com recursos para produção do mesmo podem produzir 

essencialmente a sua própria alternativa de combustível (Sukkaki, 2010).    

Para países que, normalmente, tem que importar petróleo bruto ou produtos 

petrolíferos refinados, o desenvolvimento nacional de biodiesel pode levar à redução 

nas importações de óleo e redução de déficits comerciais nacionais. Além disso, 

considerando a segurança energética nacional, este combustível pode servir como uma 

fonte de energia doméstica que seja confiável e que pode ajudar a reduzir a dependência 

de fornecimento de combustível a partir de países estrangeiros (Sukkaki, 2010).    

 

 
2.2.4 Produção do biodiesel via reação de transesterificação 

 

O biodiesel pode ser produzido através de diversos métodos que envolvem 

processos térmicos e químicos. Os quatro métodos de produção primária de biodiesel 

são: o uso direto de mistura, microemulsões, craqueamento térmico e transesterificação 

(Sukkasi, 2010). Destes métodos a transesterificação é a mais amplamente utilizada e 

aceita (Blanc, 2009).   

Os procedimentos relativos à preparação da matéria-prima para a sua conversão 

em biodiesel visam criar as melhores condições para a efetivação da reação de 

transesterificação, com a máxima taxa de conversão (Melo, 2009). 

Esta reação consiste na reação química de triglicerídeos (óleos e gorduras 

vegetais ou animais, em que os ácidos graxos formam ésteres com o glicerol) com 

alcoóis (metanol ou etanol), na presença de um catalisador (ácido, base ou enzimático), 

resultando na substituição do grupo éster do glicerol pelo grupo do etanol ou metanol 

formando o glicerol e um subproduto (glicerina) (Predojević, 2008), Figura 2.4.   
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Figura 2.4: Reação Global da Transesterificação do Biodiesel. 

 

Du, 2008 

 

A reação com um álcool consiste em um número de reações consecutivas e 

reversíveis. No primeiro passo, há a conversão de triglicerídeos em diglicerídeos. Em 

seguida, ocorre a conversão dos diglicerídeos em monoglicerídeos, que por sua vez são 

convertidos em glicerol, liberando uma molécula de éster metílico (se o álcool utilizado 

for o metanol) para cada etapa anterior. Um esquema representando a reação de 

transesterificação pode ser visto na Figura 2.5 (Quessada, 2007).  

Glicerídeos Álcool  

Catalisador 

Ésteres  Glicerol 
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Figura 2.5. Esquema da Reação de produção do Biodiesel pelo processo de transesterificação alcalina. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quessada, 2007 
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Um catalisador é, geralmente, utilizado para melhorar a taxa de reação e a 

conversão. Por ser uma reação reversível, excesso de álcool é adicionado, a fim de 

deslocar o equilíbrio reacional a favor dos produtos (Blanc, 2009). 

De acordo com Santos (2007), a transesterificação tem se empregado como a 

melhor opção, visto que é um processo relativamente simples. O autor destaca que esta 

reação pode ser realizada empregando diversos tipos de alcoóis, preferencialmente os de 

baixo peso molecular, sendo que os mais estudados são o metanol e o etanol. Quanto ao 

catalisador, podem-se empregar os do tipo ácido ou alcalino ou, ainda, a catálise 

enzimática. Entretanto, geralmente a reação empregada na indústria é feita em meio 

alcalino, uma vez que apresenta melhor rendimento e menos tempo de reação que o 

meio ácido, além de apresentar menores problemas relacionados à corrosão dos 

equipamentos empregados no processo.  

Neste processo o óleo vegetal juntamente com o álcool é adicionado a um reator 

até que atinja a temperatura desejada. Logo após, o catalisador é inserido, para que 

ocorra o início da reação. O próximo passo é a separação dos produtos por decantação, 

já que o glicerol, mais denso, e o biodiesel formado são insolúveis. O catalisador é 

retirado juntamente com o biodiesel e a etapa seguinte é a lavagem aquosa do biodiesel 

para sua neutralização e retirada do catalisador (Blanc, 2009), Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6: Organograma da reação de Transesterificação. 

 

 

(ceplac.gov.br) 

 
 

Como visto na Figura 2.5, durante o processo reacional os triacilgliceróis são 

convertidos em diacilgliceróis, em seguida para monoacilgliceróis e, finalmente, ésteres 
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(Penedo, 2008). Alguns aspectos podem influenciar de maneira relevante este processo, 

como por exemplo, o tempo de reação, o tipo de catalisador, a razão molar álcool/óleo, 

a temperatura reacional, a pureza dos reagentes e a quantidade de ácidos graxos livres 

presentes nas matérias-primas (COOPERBIO.COOP.BR).  

Para a obtenção de biodiesel, a reação de transesterificação de óleos vegetais 

com alcoóis primários pode ser realizada tanto em meio ácido quanto em meio básico. 

A reação de síntese, geralmente empregada a nível industrial, utiliza uma razão molar 

óleo:álcool de 1:6 na presença de 0,4% de hidróxido de sódio ou de potássio. O excesso 

de agente transesterificante (álcool primário) faz-se necessário devido ao caráter 

reversível da reação (Neto, 2000). 

Embora a transesterificação de óleos vegetais na presença de catalisadores 

alcalinos homogêneos seja uma reação relativamente simples, existe o inconveniente de 

produzir produtos saponificados e emulsões no final da reação, o que diminui a 

eficiência da conversão e tornam difíceis as etapas de separação do glicerol e 

purificação do biodiesel formado (Andrade, 2009).  

Para que a reação de transesterificação seja satisfatória, os óleos devem possuir 

baixo teor de ácidos graxos livres, pois estes durante o processo de transesterificação 

podem reagir com o catalisador alcalino (alcoóxidos metálicos, hidróxidos e carbonatos 

de sódio e potássio) formando sabões (Andrade, 2009).  

Os catalisadores mais empregados são o hidróxido de potássio (KOH) e 

hidróxido de sódio (NaOH). O KOH é mais caro, mas gera menos problemas de sabões 

do que o NaOH (Penteado, 2005). 

 

 
2.2.5 Caracterização físico-química do Biodiesel   

 
 

As principais características físico-químicas do biodiesel são listadas a seguir e 

estas visam atestar ao combustível sua qualidade. Elas podem apresentar valores 

relativamente similares ao diesel derivado de petróleo, porém outras se direcionam 

somente ao biodiesel, que são dependentes da sua matéria-prima e origem diferente. 

São, portanto:  

 

a) Massa Específica: 
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A massa específica é a razão da massa de um dado volume de líquido a 20 ºC 

pela massa de igual volume de água pura à temperatura de 4 ºC (Gondim, 2009).  

Para os triglicerídeos, quanto menor for seu peso molecular mais alto será o seu 

grau de insaturação; é uma propriedade importante na definição de equipamentos de 

manuseio, uma vez que as forças de atração entre as moléculas determinam à densidade 

e outras propriedades físicas, como a viscosidade (Costa, 2006). 

 

b) Viscosidade:  

 

A viscosidade é a medida da resistência interna ao escoamento de um líquido, ou 

seja, a propriedade responsável pela resistência à deformação. A razão entre a 

viscosidade e a massa específica é denominada coeficiente de viscosidade cinemática 

(Camara, 2009).  

Viscosidade além dos valores especificados acarreta sobrecarga do sistema de 

injeção, danos nos bicos injetores, pulverização incorreta do combustível na câmara de 

combustão, entre outros. A viscosidade varia com a temperatura, portanto, a alteração 

da temperatura pode permitir o seu ajuste (Cruz, 2009).  

 

c) Índice de Acidez:  

 

O índice de acidez revela o estado de conservação do óleo, definido como o 

número de miligrama de hidróxido de potássio necessário para neutralizar os ácidos 

livres de 1 grama da amostra. A decomposição dos glicerídeos é acelerada por 

aquecimento e pela luz, e a rancidez é quase sempre acompanhada pela formação de 

ácido graxo livre (Dantas, 2006). 

Altos índices de acidez têm um efeito bastante negativo sobre a qualidade do 

óleo, a ponto de torná-lo impróprio para a alimentação humana ou até mesmo para fins 

carburantes. Além disso, a pronunciada acidez dos óleos pode catalisar reações 

intermoleculares dos triacilgliceróis, ao mesmo tempo em que afeta a estabilidade 

térmica do combustível na câmara de combustão. Também, no caso do emprego 

carburante do óleo, a elevada acidez livre tem ação corrosiva sobre os componentes 

metálicos do motor (Dantas, 2006). 

 

d) Ponto de Fulgor:  
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O ponto de fulgor é a temperatura em que o líquido se torna inflamável, na 

presença de uma chama ou faísca. Esta propriedade assume importância no que diz 

respeito à segurança nos transportes, manuseios e armazenamentos (Penteado, 2005). 

O ponto de fulgor do Biodiesel, se completamente isento do metanol ou etanol, é 

superior à temperatura ambiente, significando que o combustível não é inflamável nas 

condições normais em que ele é transportado, manuseado e armazenado (Penteado, 

2005). 

 

e) Teor de Enxofre: 

 
O enxofre devido à natureza corrosiva de seus produtos da combustão pode 

provocar nos motores diesel um desgaste pronunciado, bem como aumentar os 

depósitos na câmara de combustão e nos pistões, podendo ainda promover a 

formação de borras no cárter. Durante a operação intermitente do motor, ou quando 

opera em baixas temperaturas, a condensação da umidade é apreciável e esta 

umidade em contato com o SO
2 

e o SO
3 

formados na combustão forma os ácidos 

sulfurosos e sulfúricos, ambos corrosivos. O teor de enxofre de um óleo diesel 

depende da origem do petróleo do qual ele provém e dos processos de refino 

utilizados (Machado, 2003). 

 

f) Resíduo de Carbono:  

 

É o teor do resíduo obtido após a evaporação das frações voláteis do produto, 

submetido a aquecimento sob condições controladas. Valores altos de resíduo de 

carbono podem levar à formação de uma quantidade excessiva de resíduo na câmara e 

maior contaminação de óleo lubrificante por fuligem. O teste consiste em aquecer uma 

amostra (tomada dos 10% finais da destilação), colocando-a em bulbo de vidro, a 

550°C, por um tempo pré-determinado. O resíduo remanescente é calculado como 

fração percentual da amostra original (Cruz, 2009). 

 

g) Teor de Ésteres:  
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É uma propriedade de fundamental importância, pois indica o grau de pureza do 

biodiesel produzido e a eficiência do processo de produção usado. Através dessa 

medida, pode-se quantitativamente ver o percentual de éster realmente convertido na 

reação. O baixo teor de ésteres indica um baixo rendimento na reação de 

transesterificação, ou seja, grande parte dos triacilgliceróis não reagiu, o que pode 

acarretar dificuldades na combustão e carbonização dos cilindros (Santos, 2010). 

 

h) Índice de Iodo:  

 

O índice de iodo é uma propriedade relacionada diretamente com a insaturação 

das cadeias que compõem o biodiesel, pois se trata da quantidade de iodo gasto para 

quebrar as ligações duplas e triplas em uma amostra do biodiesel. Refere-se à razão 

estequiométrica para a halogenação com iodo, das cadeias insaturadas. Esse número 

varia na mesma proporção da composição dos ácidos graxos do óleo vegetal usado 

como matéria-prima (Bueno, 2007). 

Insaturações em ésteres e ácidos graxos expostos a altas temperaturas podem 

proporcionar a polimerização das cadeias e levar à formação de goma, deixando 

resíduos no interior dos motores, principalmente derivados do ácido linolênico. Devido 

a isso, o índice de iodo é uma importante propriedade a ser avaliada para o biodiesel, 

lembrando que em óleos que sofreram polimerização esse valor é quase desprezível, 

pois as ligações duplas foram quase totalmente quebradas (Bueno, 2007).   

 

i) Teor de Água:  

 

A determinação do teor de água em amostras de biodiesel visa controlar a 

presença de contaminantes. A presença de água em excesso pode contribuir para a 

elevação da acidez do combustível, podendo torná-lo corrosivo. Sua presença nos óleos 

pode prejudicar a reação de síntese via catálise alcalina ou mesmo tornar esta inviável 

(Santos, 2010). 

A água no biodiesel é normalmente mais elevada que no diesel. O biodiesel é 

higroscópico e a água pode gerar uma reação indesejada produzindo ácidos graxos 

livres, provocando desenvolvimento de microorganismos, corrosão e gerando 

problemas no motor (Santos, 2010). 
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j)  Análise Cromatográfica:  

 

Cromatografia é uma técnica utilizada para analisar, identificar ou separar os 

componentes de uma mistura. Esta técnica é definida como um método físico-químico 

de separação dos componentes de uma mistura, realizada através da distribuição desses 

componentes em duas fases que estão em contato íntimo. Uma das fases permanece 

estacionária, enquanto a outra se move através dela (Alves, 2009). 

A separação de gases ou substâncias volatilizáveis baseia-se na diferente 

distribuição das substâncias da amostra entre uma fase estacionaria (sólida ou líquida) e 

uma fase móvel (gasosa). A técnica de desenvolvimento dessa separação é a eluição. O 

método consiste primeiramente na introdução da mistura de prova ou amostra em uma 

corrente de gás inerte, normalmente hidrogênio, hélio, nitrogênio ou argônio, que 

atuarão como gás de arraste (Alves, 2009). 

 

k) Estabilidade Oxidativa: 

 
 

Defini-se como sendo a resistência da amostra à oxidação e é expressa pelo 

período de indução, que é o tempo dado em horas entre o início da medição e o aumento 

brusco na formação dos produtos de oxidação. Este é um parâmetro utilizado para 

avaliar a qualidade de óleos e gorduras e não depende apenas da composição química, 

mas também reflete as condições de manuseio, processamento e estocagem do produto 

(Santos, 2008).   

As alterações mais frequentes em óleos e gorduras ocorrem principalmente por 

processos bioquímicos e/ou químicos. Os processos bioquímicos dependem da umidade, 

da atividade enzimática e da presença de microrganismos, e os químicos, também 

chamados de auto-oxidação e foto-oxidação ocorrem com a intervenção do oxigênio 

(Santos, 2008).  

O processo de degradação oxidativa do biodiesel depende: da natureza dos 

ácidos graxos utilizados na sua produção, do grau de instauração dos ésteres que o 

compõem, do processo adotado, da umidade, luz, e da presença de antioxidantes 

intrínsecos como os carotenos. Dentro das implicações negativas deste processo podem 

ser destacadas o aumento da viscosidade, a elevação de acidez – capaz de gerar 
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processos corrosivos abióticos e a formação de goma e compostos poliméricos 

indesejáveis (Gondim, 2009). 

A Resolução da ANP No42 de 24/11/2004 estabelece a estabilidade oxidativa 

para o B100 deve ser de 6 horas a 110ºC. Segundo a metodologia EN 14112, a 

estabilidade oxidativa é tida como a resistência de um óleo à oxidação sob algumas 

condições definidas. O Biodiesel que contém maior quantidade de ésteres 

poliinsaturados é mais propenso à oxidação (Gondim, 2009).  

 

 

2.2.6 Antioxidantes adicionados ao Biodiesel    

 

A estabilidade à oxidação é um importante parâmetro de qualidade a ser 

observado no biodiesel, assim como em outros combustíveis. No momento da 

estocagem, o biocombustível pode ficar exposto a altas temperaturas e em contato com 

o ar, o que potencializa as reações radicalares (radicais livres), aumentando sua 

oxidação a ponto de torná-lo impróprio ao uso. Para evitar esse quadro são utilizados os 

antioxidantes – moléculas que sofrem a oxidação no lugar do componente a ser 

protegido. Estas substâncias podem ser de origens sintéticas ou naturais (Corgozinho, 

2010). 

Os antioxidantes sintéticos são mais baratos e, frequentemente, mais eficientes 

que os naturais. Outro fator a se destacar é que, devido à crescente tendência de 

substituição de antioxidantes sintéticos na indústria alimentícia, a procura por 

antioxidantes naturais tem sido maior do que a demanda (Domingos, 2005). 

De forma geral, os óleos vegetais brutos apresentam antioxidantes naturais em 

sua composição, em teores que variam de acordo com fatores tais como, a cultura em 

questão, sazonalidade e agronomia. Os processos empregados para purificação 

(exemplo: refino) destes óleos aos padrões de qualidade almejados, inevitavelmente 

acarretam em uma indesejável remoção de boa parte destes compostos que, ao final do 

processo são “devolvidos” ao produto, podendo ser de origem natural o sintética 

(Domingos, 2005). 

Segundo Galvão (2010) a adição de antioxidante tem sido identificada como 

capaz de aumentar a estabilidade do biodiesel ao armazenamento. Existem vários 

estudos para se retardar a oxidação ou aumentar o tempo de indução do biodiesel, 

aditivando-o com antioxidantes naturais, como o α-tocoferol e sintéticos como: BHT 



Aspectos Teóricos 

30 
Letícia de Oliveira Campos – Novembro de 2012 

(butil-4- hidroxitolueno), TBHQ (2-tert-butil-hidroquinona), BHA (3-t-butil-4-

hidroxianisol), TBHQ (2-tert-butil-hidroquinona), pirogalol (1,2,3-trihidroxibenzeno) e 

PG (propil galato).  

De acordo com Gondim (2009) a indústria fenólica destes compostos sintéticos 

permite a doação de próton a um radical livre, regenerando, assim, a molécula de 

acilglicerol e interrompendo o mecanismo de oxidação por radicais livres. Desta 

maneira, os derivados fenólicos se transformam em radicais livres. Entretanto, estes 

radicais podem se estabilizar sem promover ou propagar reações de oxidação. As 

estruturas fenólicas dos antioxidantes sintéticos estão apresentadas na Figura 2.7.  

 

 

Figura 2.7. Estruturas fenólicas dos antioxidantes sintéticos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gondim, 2009 

 

 

Os antioxidantes podem ser classificados de acordo com a etapa do processo de 

rancificação oxidativa sobre a qual atuam. Dessa forma, são denominados antioxidantes 

primários os aditivos que atuam na inibição da propagação da autoxidação através da 

estabilização de radicais alquila e peróxiradicais, enquanto que antioxidantes 

secundários são os que atuam na etapa de iniciação e correspondem a agentes quelantes 

como os ácidos etilenodiamino tetraacético (EDTA), cítrico e fosfórico (Domingos, 

2005). 
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Tanto os antioxidantes primários quanto os secundários podem ser de origem 

sintética ou natural, no entanto, na classe dos antioxidantes primários, há uma 

diferenciação quanto ao mecanismo de ação (Domingos, 2005). 

Os  antioxidantes primários sintéticos, como o BHT, BHA e o TBHQ, 

apresentam em suas estruturas um hidrogênio que pode ser facilmente removido por 

radicais alquila ou peróxi-radicais, originando um radical estabilizado por ressonância.  

Enquanto que os antioxidantes primários naturais como os tocoferóis e o β-caroteno 

suprimem a etapa de propagação da autoxidação combinando se com os referidos 

radicais alquila e peróxi-radicais (Domingos, 2005). 

 

 

2.3 Análise Termogravimétrica (TG)    

 

A termogravimetria ou a análise termogravimétrica (TG) pode ser definida como 

um processo contínuo que mede a variação de massa (perda ou ganho) de uma 

substância ou material em função da temperatura e/ou tempo (Castro, 2009), sob uma 

atmosfera especificada (Santos, 2008). 

A avaliação de massa de uma amostra é resultante de uma transformação física 

(sublimação, evaporação, condensação) ou química, como a degradação, decomposição 

e oxidação. Essa variação de massa é acompanhada utilizando-se uma termobalança 

(Santos, 2008). 

A atmosfera que circunda a amostra pode ser controlada, possibilitando trabalhar 

com atmosfera estática ou dinâmica à pressão ambiente, sob pressão ou a vácuo. Os 

gases utilizados podem ser inertes (nitrogênio, argônio), oxidantes (oxigênio) ou 

corrosivos (Dantas, 2006).  

De acordo com Dantas (2006) as principais aplicações da termogravimetria são: 

• Estudo da decomposição e da estabilidade térmica de substâncias orgânicas ou 

inorgânicas e dos mais variados materiais: minerais, carvão, madeira, petróleo, 

polímeros, alimentos, fármacos, etc; 

• Estudos sobre corrosão de metais em atmosferas constituídas por diferentes 

gases e em faixas muito amplas de temperatura; 

• Estudos sobre a velocidade de destilação e evaporação de líquidos e de 

sublimação de sólidos; 
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• Estudos sobre desidratação, higroscopicidade, absorção, adsorção, desadsorção, 

determinação do teor de umidade, fração volátil e do teor de cinzas de vários 

materiais; 

• Estudo cinético de reações, inclusive de reações no estado sólido e descoberta de 

novos compostos químicos; 

• Determinação da pureza e da estabilidade térmica de reagentes analíticos, 

inclusive padrões primários e secundários; 

• Estudo sistemático das propriedades térmicas dos precipitados, de acordo com os 

processos de precipitação utilizados; 

• Desenvolvimento de processos analíticos gravimétricos; 

• Estudo da curva de ignição dos meios de filtração e da conveniência de se secar 

ou calcinar um precipitado; 

• Determinação de um único componente ou da composição de misturas com dois 

ou três componentes; 

• Caracterização funcional de compostos orgânicos; 

• Definição da estequiometria; 

• Estabelecimento da composição e estabilidade térmica de compostos 

intermediários; 

• Composição do resíduo e decomposição térmica em várias condições de 

atmosfera e temperatura. 

 

 

2.4 Óleo de Girassol    

 

Girassol (Hellianthus annus), Figura 2.8,  é uma planta da família das 

compositae. O gênero Hellianthus (do grego helio-sol e anthos-flor) tem por volta de 67 

espécies. Algumas podem medir até três metros, e a variedade miniatura atinge no 

máximo 1 metro. O nome do girassol vem de sua flor amarela que acompanha as 

diferentes posições do sol, girando com ele, até seu amadurecimento, quando ele se fixa 

na posição do sol nascente (Tavares, 2009).  

O girassol é uma cultura de ampla capacidade de adaptação às diversas 

condições de latitude, longitude e fotoperíodo (EMBRAPA.BR). Esta oleaginosa 

apresenta características importantes, como maior tolerância à seca, ao frio e ao calor 
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quando comparada a maioria das espécies normalmente cultivadas no Brasil (Oliveira, 

2004).    

Esta cultura apresenta características desejáveis sob o ponto de vista 

agronômico, como ciclo curto, elevada qualidade e bom rendimento em óleo, que fazem 

deste produto uma boa opção aos produtos brasileiros (Tavares, 2008). 

Nos últimos anos esta oleaginosa vem se apresentando como opção de rotação e 

sucessão de culturas nas regiões produtoras de grãos. A melhor tolerância à seca do que 

o milho ou o sorgo, a baixa incidência de pragas e doenças, além dos benefícios que esta 

planta proporciona às culturas subsequentes são alguns dos fatores que vêm 

conquistando os produtores brasileiros (EMBRAPA.BR).  

 

 

Figura 2.8. Girassol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(ruralsementes.com.br) 

 

Atualmente, o girassol é cultivado em vários países (Figura 2.9), em áreas que 

atingem aproximadamente 18 milhões de hectares, destacando-se como a quarta 

oleaginosa em produção de óleos, (Figura 2.10), e a quinta em área cultivada no mundo 

(Araújo, 2012).  

O país de maior área de produção de girassol é a Rússia, enquanto que o Brasil 

apresenta uma pequena área desse cultivo, com destaque para os estados de Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás com um rendimento médio de 1.420 kg.ha-1 

(Tavares, 209). 
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Figura 2.9. Produção e consumo mundial do óleo de girassol. 

Carvalho, 2011 

 

 

Figura 2.10. Produção mundial de óleos vegetais em percentuais da safra de 2011/12. 

 Carvalho, 2011 

 

O óleo de girassol é produzido industrialmente a partir das sementes de girassol. 

Esta semente é, botanicamente, um fruto composto de pericarpo (casca) e semente 

propriamente dita (polpa). Os híbridos atualmente cultivados têm até 25% de casca e 
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75% ou mais de polpa. O rendimento de óleo do fruto ou semente inteira é de 48 a 52% 

(Tavares, 2009).  

As sementes de girassol são limpas, secas, descascadas, trituradas e extraídas 

com solvente.  Finalmente, o produto assim obtido é desolventizado e sofre todo um 

processo de refinação, com diferentes etapas que incluem processos químicos e físicos 

de tratamento, como por exemplo: desgomagem, branqueamento, desodorização 

(CIENCIAVIVA.PT).  

Em todo o mundo, as matérias-primas graxas mais utilizadas para a produção de 

biodiesel são os óleos vegetais, a escolha de matéria-prima varia de uma localidade a 

outra (Quessada, 2007).  

Dentre os óleos vegetais, o óleo de girassol destaca-se por suas excelentes 

características físico-químicas. Possui alta relação de ácidos graxos 

poliinsaturados/saturados (65,3 %/11,6 %, em média), sendo que o teor de 

poliinsaturados é constituído, em sua quase totalidade, pelo ácido linoleico (65 %, em 

média) (Araújo, 2012). Na Tabela 2.4 é apresentada a composição de ácidos graxos do 

óleo de girassol.  

Como todos os óleos vegetais, o óleo de girassol é essencialmente constituído 

por triacilgliceróis (98 a 99%). Tem um elevado teor em ácidos insaturados (cerca de 

83%), mas um reduzido teor em ácido linolênico (≤ 0,4%). Este óleo é essencialmente 

rico no ácido gordo essencial (AGE), ácido linoléico. As variações no seu teor são 

consequência não só da variedade, mas também das diferenças climáticas durante o seu 

cultivo (CIENCIAVIVA.PT).  
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Tabela 2.4. Composição dos ácidos graxos presentes no óleo de girassol. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavares, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ácidos Graxos Teor percentual (g.100g-1) 

Mirístico (C14:0) 0,1 

Palmítico (C16:0) 5,8 – 6,6 

Palmitoléico (C15:1) 0,1 

Esteárico (C18:0)  3,8 – 5,2 

Oléico (C18:1) 16,0 – 23,8 

Linoléico (C18:2) 64,6 – 71,5 

Linolênico (C18:3) 0,1 – 0,4 

Arquítico (C20:0) 0,2 – 0,4 

Gadoléico (C20:1) 0,1 – 0,3 

Behêmico (C22:0) 0,6 – 0,8 

Erúcio (C22:1) - 

Lignocérico (C24:0) 0,1  

Ácidos graxos saturados 11,6 

Ácidos graxos monoinsaturados 23,1 

Ácidos graxos poliinsaturados 65,3 
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3. Estado da Arte 
 

Nesta seção serão abordados um breve histório do Biodiesel, das blendas e da 

Análise Termogravimétrica, através de publicações encontradas na literatura de 

pesquisadores que trabalharam com estes temas.  

 

 

3.1 Breve Histórico do Biodiesel  

 

A história do biodiesel data de 1895, quando dois grandes visionários, Rudolf 

Diesel e Henry Ford, Figura 3.1, descobriram nos óleos vegetais um combustível e um 

caminho para o desenvolvimento industrial (Pousa, 2007).  

 

 

Figura 3.1. a) Rudolf Diesel e b) Henry Ford 

 

a) (dieselhouse.dk) e b) (americaslibrary.gov) 

 

 

a) b) 
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Rudolf Christian Karl Diesel nasceu em 18 de março de 1858 em Paris. Foi um 

engenheiro mecânico que idealizou um dos mais importantes sistemas mecânicos da 

história da humanidade. Ele desenvolveu um motor a combustão de pistões que 

utilizava inicialmente o petróleo puro, porém percebeu em diversos experimentos que a 

queima daquele material demorava muito e uma enorme quantidade de cinzas eram 

formadas na queima (Andrade, 2009).  

De forma controlada Rudolf Diesel deu início ao estudo dos efeitos da reação 

química que ocorria durante a queima do petróleo. Ele começou a dominar técnicas de 

controle de quantidade de oxigênio e quantidade de combustível fornecido pela queima 

na máquina, com auxílio de bombas, bicos injetores, sistemas de múltiplas engrenagens 

e outros acessórios controladores de pressão (Andrade, 2009).     

No ano 1900, o próprio Rudolph Diesel apresentou um protótipo de motor na 

Exposição Universal de Paris, que foi acionado com óleo de amendoim, cultura que era 

muito difundida nas colônias francesas da África. No entanto, a abundância da oferta de 

petróleo e o seu preço acessível, determinaram que, nos anos seguintes, os derivados do 

petróleo fossem os combustíveis preferidos, reservando os óleos vegetais em outros 

usos (Silva, 2006). 

Porém, com as crises do petróleo na década de 1970, que afetaram 

significativamente todos os países importadores das matérias-primas oriundas do 

petróleo, sobretudo, os países em desenvolvimento, houve uma intensificação na busca 

por desenvolver pesquisas tendo como foco as fontes alternativas e renováveis de 

energia (Filho, 2007).  

Nesta mesma época, a ideia de usar biocombustíveis ressurgiu nos Estados 

Unidos. Um dos eventos mais importantes foi o advento do Ato Institucional do Ar 

Limpo pela Agência de Proteção Ambiental (EPA), permitindo assim a este órgão a 

regularidade dos padrões das emissões de poluentes, como exemplo, dióxidos de 

enxofre, monóxido de carbono, ozônio e óxidos de nitrogênio (NOx). Com isso pode-se 

proporcionar um ambiente para o desenvolvimento de combustíveis de queima mais 

limpa, além de ter estabelecido padrões para aditivos de combustível (Júnior, 2006). 

Em 1992, a EPA aprovou o Ato Institucional de Política Energética, ou EPACT, 

que tinha como objetivo o aumento na quantidade de combustíveis alternativos usados 

pelas frotas de transporte do governo americano a fim de reduzir a dependência do 

petróleo estrangeiro. A emenda EPACT de 1998 incluiu o uso do combustível biodiesel 

em veículos a diesel existentes e de propriedade do governo como uma alternativa 
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aceitável a compra de veículos de combustível alternativo, ou AFVs (alternative fuel 

vehicles), como estipulado no EPACT original (Júnior, 2006). 

Apesar das pesquisas sobre biocombustíveis datarem desde a década de 1920, 

foi somente nas últimas décadas do século XX que estes combustíveis foram testados 

com mais intensidade, especialmente, em centros urbanos, já se verificando a 

implantação de unidades industriais e a produção em escala comercial desses 

energéticos (Filho, 2007). 

O uso energético de óleos vegetais no Brasil foi proposto em 1975, originando o 

Pro-óleo – Plano de Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos. O objetivo 

deste plano era gerar um excedente de óleo vegetal capaz de tornar seus custos de 

produção competitivos com os do petróleo. A princípio previa-se uma mistura de 30% 

de óleo vegetal no óleo diesel, com perspectivas futuras para sua substituição integral. 

Com o avanço e o envolvimento de outras instituições de pesquisas, foi criado o 

PRODIESEL em 1980. O combustível foi testado por fabricantes de veículos a diesel 

(Salvador, 2009).  

Em virtude deste crescente interesse pelos combustíveis produzidos a partir de 

óleos vegetais, alguns pesquisadores desenvolveram trabalhos que envolviam questões 

relevantes referentes, por exemplo, a questão da otimização da produção e da matéria-

prima utilizada para síntese do biodiesel, pureza, qualidade, armazenamento e 

estocagem. A seguir serão apresentados alguns trabalhos que abrangem estes temas.  

Demirbas (2007) desenvolveu um trabalho de pesquisa cujo foco envolvia as 

questões energéticas e políticas de desenvolvimento da produção de biodiesel, a fim de 

agaranhar estudos sobre este assunto em conjunto e para dar alguma contribuição aos 

planejadores de energia, pesquisadores, engenheiros de energia de combustível, 

industriais, agricultores, engenheiros agrônomos e políticos. Este estudo apresenta um 

levantamento da situação econômica, contribuição social e política do biodiesel para o 

setor de transporte. 

Xue e pesquisadores (2011) desenvolveram um trabalho cuja relevância deste 

engloba os pesquisadores e fabricantes de motor, para que possam desenvolver  

pesquisas futuras relacionadas com a otimização e o reajuste de motores a biodiesel e 

seus sistemas pertinentes; os governos para projetar novas políticas energéticas para 

impulsionar o uso de biodiesel, tendo em conta os custos ambientais; e os usuários 

entenderem os lucros de usar biodiesel e aumentar a consciência de proteção ambiental.  
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Pereyra-Irujo (2009) e colaboradores analisaram a variabilidade na qualidade do 

biodiesel (densidade, viscosidade cinemática, o valor de aquecimento, o índice de 

cetano e valor de iodo), obtido a partir de óleo de girassol, por meio de um modelo de 

cultura validado, que prevê a composição do ácido graxo. O modelo foi executado com 

10 anos de dados meteorológicos médios de 56 estações meteorológicas na Argentina. 

Os resultados da simulação foram comparados com os padrões de biodiesel da 

Argentina, Europa e dos EUA. Os pesquisadores observaram que o biodiesel produzido 

a partir do óleo  de girassol não tem um qualidade fixa, e sim diferente, dependendo das 

condições climáticas e as práticas agrícolas.  

Guan (2009) realizou a síntese de biodiesel com óleo de girassol, usando um 

catalisador de KOH, a 25°C, na presença de co-solventes diferentes, ou seja, dimetílico 

(DME), éter dietílico (DEE), éter terc-butil metílico (TBME) e tetra-hidrofurano (THF), 

em num reator fechado. A razão molar necessária de co-solvente/metanol utilizada para 

a dissolução completa foi de  6 e o óleo de girassol foi quase completamente convertido 

em BDF após 20 min de reação, enquanto que apenas aproximadamente 78% 

de conversão foi atingido na ausência de um co-solvente. O DME poderia ser 

considerado como um co-solvente eficaz na produção de BDF e foi mais facilmente 

recuperado a partir dos produtos após a despressurização do sistema de reação.  

Segundo Balat (2011) atualmente, o biodiesel é principalmente preparado a 

partir de óleos comestíveis convencionalmente cultivados, como soja, canola, 

girassol e palma, levando, assim, para aliviar a questão ‘alimentos versus combustíveis’. 

Cerca de 7% das reservas de petróleo mundiais vegetais foram utilizados para a 

produção de biodiesel em 2007. Esta produção a partir de diferentes oleaginosas não-

comestíveis tem sido amplamente investigada ao longo dos últimos anos.  

Em todo o mundo, grandes quantidades de plantas de óleos não-comestíveis 

estão disponíveis na natureza, entre elas têm-se  jatropha árvore (J. curcas), karanja (P. 

pinnata), sementes de tabaco (N. tabacum L.), farelo de arroz, Mahua (M. indica), nim 

(A. indica), borracha planta (H. brasiliensis), de mamona, linhaça, microalgas e. J. 

curcas parecem ter várias vantagens como matéria-prima de diesel renovável. 

Devido a preocupação com a qualidade do combustível final, vários estudos 

foram realizados para discutir o aprimoramento da síntese do produto. Ma e Hanna 

(1999) preocuparam-se com os fatores que poderiam influenciar a eficácia da reação de 

transesterificação. Com base no estudo realizado observaram que os principais fatores 

que afetam a transesterificação são: razão molar entre glicerídeos e o álcool, 
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catalisadores, temperatura e tempo de reação e a quantidade de ácidos graxos livres e 

água em óleos e gorduras. A razão molar comummente aceita de álcool para glicéridos é 

de 6:1. Os catalisadores básicos são mais eficazes do que os catalisadores ácidos e 

enzimas (a quantidade de base recomendada é entre 0,1 e 1% w/w de óleos e gorduras). 

Temperaturas mais elevadas aceleraram a reação e diminuem o tempo reacional. A 

reação é lenta no início para um curto período de tempo e rapidamente formam o 

produto e depois diminui novamente (geralmente são concluídas dentro de uma hora). 

Os óleos ou gorduras utilizadas nesta reação  devem ser substancialmente anidro (≤ 

0.06%  w/w).  

Dantas (2007) e colaboradores desenvolveram um trabalho de avaliação do 

comportamento térmico e cinético de biodiesel de milho obtido por via metílica e 

etílica. Quanto as curvas TG, em ar, três etapas de decomposição térmica são 

observadas para o biodiesel sintetizado com metanol e duas etapas com o etanol. Estes 

passos estão relacionados com a vaporização e/ou combustão dos ésteres metílicos e 

etílicos, respectivamente. O óleo de milho apresentou quatro etapas de decomposição 

térmica em atmosféra de ar e só uma em nitrogênio. Estas decomposições foram 

atribuídos a vaporização e/ou decomposição de triglicérides.  

Santos (2007) e pesquisadores sintetizaram biodiesel de babaçu via rota metílica  

e caracterizaram o combustível de modo a atender  às exigências ANP. Além 

cromatografia em fase gasosa, experimentos de espectroscopia de infravermelho e 

medidas termoanalíticas, em atmosfera de ar e nitrogênio foram realizadas para 

determinar os principais processos de decomposição e eventos calorimétrico. A 

temperatura de evaporação do biodiesel babaçu foi semelhante em ambas as 

atmosferas, iniciados em cerca de 52°C, em ar, e em torno de 60°C, em nitrogênio. 

Leung e colaboradores (2010) desenvolveram um trabalho cujo objetivo envolve 

uma visão geral sobre o avanço tecnológico da produção de biodiesel através da 

transesterificação. Assim sendo, observaram que há quatro fatores principais que afetam 

a produção de biodiesel, que são, a quantidade de álcool, o tempo e a temperatura de 

reação e a concentração de  catalisador. Para assegurar uma reação completa de 

transesterificação a razão molar de álcool para triglicéridos deve ser aumentada a 6:1 

com o uso de um catalisador alcalino. 

Sharma, Singh e Upadhyay (2008) utilizaram dois diferentes métodos de síntese 

para produção de biodiesel, tais como esterificação ácida e transesterificação alcalina. 

No trabalho desenvolvido avaliaram o comportamento dos seguintes efeitos: razão 
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molar, teor de umidade e água na produção, ácidos graxos livres, temperatura, agitação 

e gravidade específica. Como, também, estudaram o comportamento comportamento 

cinético e a estabilidade do biodiesel. Observaram que tanto na esterificação como na 

transesterificação um excesso de álcool é necessário para que a reação seja completa; a 

temperatura empregada é inferior ao ponto de ebulição do álcool utilizado (metanol); a 

agitação não apresentou uma melhora significativa no rendimento reacional; para que a 

estabilidade a oxidação seja alta faz-se necessário uma quantidade elevada de ácidos 

graxos saturados. 

Atadashi e colaboradores (2010) realizaram um trabalho que revisava o conceito 

de pureza de biodiesel, qualidade e de sua aplicação em motores a diesel. Com base nas 

investigações levadas a cabo observaram que a aplicação da tecnologia de membranas 

para a separação e purificação do biodiesel foi descoberto para dar melhores resultados 

em comparação com as tecnologias convencionais; verificaram que a pureza elevada e 

qualidade do biodiesel são necessários para evitar problemas de compressão do motor 

de ignição e, ainda, puderam comprovar que a aplicação do biodiesel em motor a diesel 

não necessita de modificações na mecânica dos motores. 

 

 

3.2Blendas (Diesel/Biodiesel) 

 

Na visão de Correa e colaboradores (2008) a mistura do óleo diesel com 

biocombustíveis é uma das questões mais focadas atualmente para reduzir os níveis de 

emissão de poluentes gasosos. Em vista destas questões, a seguir, serão abordados 

trabalhos que abranjam este tema.  

Randazzo e Sodré (2011) realizaram um trabalho com misturas de óleo diesel e 

biodiesel de soja com concentrações de 3% (B3), 5% (B5), 10% (B10) e 20% (B20), 

que foram testados como combustíveis. Além disso, testaram os efeitos de etanol anidro 

como um aditivo a mistura B20 de combustível com concentrações de 2% (B20E2) e 

5% (B20E5). Os resultados mostraram que com o aumento da concentração de biodiesel 

na mistura combustível há um aumenta de dióxido de carbono (CO2) e óxidos de azoto 

(NOx), enquanto a matéria de monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC) e 

partículas (PM) de emissões são reduzidos. A adição de etanol anidro para mistura B20 

de combustível provou que pode ser uma estratégia para controlar o escape de NOX e 

efeitos do aquecimento global através da redução da concentração de CO2. No entanto, 
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pode exigir modificações de injeção de combustível, pois aumenta CO, HC e as 

emissões de partículas. 

Valente (2010) e pesquisadores investigaram os impactos sobre o consumo de 

combustível e emissões de escape de um gerador de energia diesel operar com biodiesel. 

Misturaram 5%, 20%, 35%, 50%, e 85% de biodiesel de soja em óleo diesel de petróleo, 

e 5%, 20%, e 35% de biodiesel de óleo de rícino em óleo diesel, variando carga do 

motor de 9,6 a 35,7 kW. O motor foi mantido com suas configurações originais para 

operação óleo diesel. Os resultados mostraram um aumento do consumo de combustível 

com maior concentração de biodiesel no combustível. Misturas de biodiesel de soja 

apresentaram menor consumo de combustível do que a mistura com biodiesel de rícino 

a concentração dada.  

Alptekin e Canakci (2008) estudaram a determinação da densidade e da 

viscosidade do biodiesel e suas misturas com combustíveis diesel. Portanto, seis 

biodieseis diferentes foram misturados com dois diferentes combustíveis para motores 

diesel e a densidade e as viscosidades das misturas foram determinados. Pode concluir 

que a densidade e a viscosidade da mistura aumentam com o aumento da concentração 

de biodiesel. 

Chen e colaboradores (2012) realizaram a mistura dos biodieseis produzidos a 

partir do óleos de Jatropha (Jatropha curcas) e soapnut (mukorossi Sapindus). 

Aparentemente, a pobre estabilidade a oxidação do biodiesel de óleo de Jatropha e o 

alto ponto de entupimento de filtro a frio do biodiesel de óleo de soapnut 

pode ser melhorado com sucesso para satisfazer todas as especificações de biodiesel 

com uma relação de mistura ideal. A combinação ideal de biodiesel foi aprimorada 

misturando com o diesel em diversas porcentagens volumétricas para avaliar as 

variações das propriedades dos combustíveis. As propriedades das misturas 

biodiesel/diesel com até 40% de biodiesel  mostraram ser satisfatórias.  

Norton, Cline e Thompson (2012) sintetizaram biodiesel a partir de quatro 

matérias-primas diferentes e misturaram com o petrodiesel para produzir misturas de 

combustíveis, contendo 2-20% de biodiesel, que foram posteriormente analisadas 

utilizando o método direto de cintilação líquida LSC. As misturas de combustíveis 

também foram analisados por vários laboratórios utilizando a técnica de FTIR em 

conformidade com a norma ASTM D7371, bem como por um método alternativo o IR. 

Resultados das análises LSC direto foram comparáveis  àqueles obtidos pelo método 

D7371 para as misturas de biodiesel de canola, soja e gordura branca com o diesel, e 
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eram muito mais precisos que o Método D7371 para misturas com biodiesel de côco.  

 

3.3 Análise Térmica  

 

A análise térmica é empregada em estudos, como decomposição térmica, 

determinação de umidade, de voláteis, de resíduo e teor de cinzas, oxidação térmica, 

cinética da reação, diagrama de fases, determinação de calor específico, determinação 

de transição vítrea, de fusão e, tempo de armazenamento; entre outros (Gondim, 2009).  

Por este motivo torna-se uma técnica importante para caracterização de amostras. Assim 

sendo, a seguir serão expostos trabalhos que focam seus trabalhos nesta técnica.  

Chand e colaboradores (2009) em seu estudo demonstraram a utilização da 

Análise Termogravimétrica (TGA) como um método de rastreio potencial para 

monitorar a produção de biodiesel, por transesterificação, do óleo de soja com metanol. 

O óleo de soja e biodiesel comercialmente disponível foram misturados em proporções 

variáveis, em peso, como padrões. Além disso, misturas de diferentes 

biodieseis/proporções de óleo de soja também foram criados periodicamente. As 

misturas produzidas por ambas as abordagens foram analisados com TGA sobre uma 

temperatura gama de 25-500 °C. Os resultados foram então comparados com os dados 

analíticos obtidos espectroscopia de ressonância por magnética nuclear (1H NMR). 

Verificou-se nos experimentos de TGA que uma perda de massa significativa a 150 °C 

pode estar correlacionada com a volatilização de biodiesel. As relativas perdas de 

massa, em ambos os conjuntos de misturas correlacionados bem com a proporção de 

biodiesel presente na amostras de transesterificação, e os resultados de ambos os 

métodos analíticos estão em boa concordância (aproximadamente 1,5%). Assim, TGA é 

um método simples, conveniente e econômico para o monitoramento produção de 

biodiesel.  

Santos (2010) realizou um trabalho cujo objetivo era estudar a estabilidade 

térmica e oxidativa de biodieseis provenientes dos óleos de algodão, girassol, dendê e 

do sebo bovino, assim como analisar as propriedades das blendas feitas do óleo mineral 

com biodiesel, na proporção B10. Foram determinadas as principais propriedades 

físico-químicas dos óleos vegetais e gordura animal, das respectivas amostras de B100 e 

suas misturas, além de caracterizações através de infravermelho e cromatografia a gás. 

Os resultados obtidos via TG apontam o biodiesel de algodão como o mais estável. No 
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estudo cinético, obteve-se a seguinte ordem de energia de ativação aparente: biodiesel 

de dendê > biodiesel de girassol > biodiesel de sebo > biodiesel de algodão.  

Lomonaco e pesquisadores (2012) relataram em seu trabalho a síntese de 

compostos fosforilados derivados de cardanol, um subproduto fenólico 

do caju indústria (Anacardium occidentale L.), e sua aplicação como antioxidantes para 

biodiesel. Estes compostos foram adicionados em amostras de biodiesel em três 

concentrações diferentes (500, 1000 e 2000 ppm) e as suas atividades como 

antioxidantes foram testados por análise termogravimétrica (TG), analisando o início 

(Te) e fim (To) dos valores de temperaturas como parâmetros de referência, como 

também observaram as temperaturas de procedimento integrais de degradação (IPDTs). 

Os resultados mostraram que a adição de antioxidantes aumentou a estabilidade térmica 

de biodiesel, tornando este biocombustível mais resistente ao processo termo-oxidativa. 
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4. Materiais e Métodos  
 

Nesta seção serão apresentados os reagentes e procedimentos utilizados para 

síntese do biodiesel de girassol, a partir da reação de transesterificação básica, e as 

misturas biodiesel/diesel, nas proporções de biodiesel de 5%, 10%, 15% e 20%, para as 

amostras com e sem a adição de BHT, bem como as metodologias de ensaio para as 

análises realizadas.  

 

 

4.1  Síntese do Biodiesel com e sem BHT 

 

O biodiesel de girassol foi obtido a partir do óleo de girassol, fornecido pela 

Empresa Campestre, do álcool metílico (CHEMCO) e do KOH através da reação de 

transesterificação. Suas quantidades foram: 1000g de óleo de girassol, 228g de álcool 

metílico, razão molar 1:6 (óleo:álcool), e 10g de KOH (1% m/m). 

Para o biodiesel de girassol sem o BHT, inicialmente, misturou-se, em um reator 

(EUROSTAR – da marca IKA LABORTECHNIK), o metanol e o KOH, em agitação 

constante até a homogeneização completa e formação do metóxido de potássio. Depois, 

acrescentou-se o óleo de girassol, previamente aquecido a 100°C em estufa por 3 horas 

para desumificação. A mistura permaneceu por duas horas em constante agitação, na 

temperatura ambiente, até o término da reação, Figura 4.1. 

Em seguida, transferiu-se a mistura para um funil de decantação, para separação 

das fases presentes. Onde, observaram-se nitidamente duas fases (ésteres metílicos e 

glicerina), Figura 4.2. Após 24 horas de decantação, a glicerina foi separada do 

biodiesel e este foi submetido a um processo de lavagem com água morna, para total 

remoção do catalisador, Figura 4.3. O pH da reação era controlado com uma solução de 

fenolftaleína 0,1M. Ao fim da lavagem (pH=7), os traços de umidade e de álcool do 

biodiesel, foram suprimidos através de um aquecimento na estufa a 100°C, durante três 

horas. 

O rendimento da reação, que foi de 96%, foi calculado de acordo com a equação 

4.1. 

 (Equação 4.1) 
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A obtenção de altos rendimentos da reação e a purificação final dos ésteres 

depende da eficiência com que se obtém a separação entre as fases que contêm os 

ésteres (fase superior) e o glicerol (fase inferior). 

 

 

Figura 4.1. Síntese do biodiesel de girassol via transesterificação metílica em um  reator. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2. Separação das fases ésteres metílicos, parte superior e mais clara, e a glicerina, parte inferior e 
mais escura. 
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Figura 4.3. Processo de lavagem do biodiesel de girassol, para total remoção do catalisador remanescente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Para o biodiesel de girassol com o BHT, 1000 ppm do antioxidante é adicionado 

ao biodiesel após o mesmo estar sintetizado. Ou seja, depois do processo de 

aquecimento na estufa por três horas para retirar os traços de umidade e álcool 

remanescentes.   

A Figura 4.4, que representa o fluxograma da produção de biodiesel de girassol, 

ilustra o procedimento acima mencionado.  
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Figura 4.4. Fluxograma da produção do biodiesel de girassol, com e sem BHT, a partir da reação de 
transesterificação básica. 
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4.2  Mistura das Blendas  

 

Para preparação de 500 mL de cada blenda com biodiesel de girassol sem BHT 

(B5%, B10%, B15% e B20%) a mistura diesel/bidiesel de girassol foi realizada de 

acordo com a Tabela 4.1.  

 

 

Tabela 4.1. Mistura de diesel e biodiesel de girassol sem BHT para obtenção das Blendas com 

diferentes proporções de B100%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As amostras de blendas de biodiesel de girassol com BHT foram misturadas ao 

diesel de petróleo obtido de um posto de gasolina. Logo, este já veio misturado com 

outro tipo de biodiesel. A mistura foi realizada descontando a quantidade de biodiesel já 

existente, ou seja, de 5%. Sendo assim a amostra B5% é referente ao biodiesel 

adicionado previamente ao diesel comprado no posto. A Tabela 4.2 representa os 

valores correspondentes às misturas das blendas.  

 

 

Tabela 4.2. Mistura de diesel e biodiesel de girassol com BHT para obtenção das Blendas com 

diferentes proporções de B100%. 

 

Amostra Diesel 
(mL) 

Biodiesel de 
Girassol (mL) 

B5% 475 25 

B10% 450 50 

B15% 425 75 

B20% 400 100 

Amostra Diesel 
(mL) 

Biodiesel de 
Girassol (mL) 

B10% - BHT 475 25 

B15% - BHT 450 50 

B20% - BHT 425 75 
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Para facilitar a identificação das amostras estas foram rotuladas de acordo com a 

Tabela 4.3  

 

 

Tabela 4.3. Identificação das blendas Diesel/Biodiesel (de girassol, com e sem BHT).  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3  Caracterização do óleo de girassol  

 
O óleo de girassol foi caracterizado de acordo com a Norma AOCS (American 

Oil Chemists Society), da American Society of Testing and Materials (ASTM), British 

Standart (BS EN) e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  As técnicas 

utilizadas para analisá-lo e atestar sua qualidade para o uso como matéria-prima para 

produção de biodiesel são descritas a seguir.  

 
 

Amostra Identificação 

Blenda com 5% de biodiesel de 
girassol, sem BHT 

B5% 

Blenda com 10% de biodiesel de 
girassol, sem BHT 

B10% 

Blenda com 15% de biodiesel de 
girassol, sem BHT 

B15% 

Blenda com 20% de biodiesel de 
girassol, sem BHT 

B20% 

Blenda com 5% de biodiesel de 
girassol, com BHT 

B5% - BHT 

Blenda com 10% de biodiesel de 
girassol, com BHT 

B10% - BHT 

Blenda com 15% de biodiesel de 
girassol, com BHT 

B15% - BHT 

Blenda com 20% de biodiesel de 
girassol, com BHT 

B20% - BHT 
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4.3.1 Massa específica    

 
A determinação da massa específica, de acordo com as normas ASTM D4052 e 

NBR 14065, foi realizada em um densímetro digital de bancada, da marca Anton Paar, 

modelo DMA 4500M. 

Introduz-se um pequeno volume (cerca de 0,7 mL) de amostra no tubo, limpo e 

seco, do instrumento  (previamente calibrado), usando uma seringa adequada, 

anteriormente homogeneizada 3 vezes com a amostra. Assegurar que nenhuma bolha 

fique retida no tubo. Após o instrumento indicar uma leitura estável até o quarto 

algarismo significativo, indicando que foi alcançado o equilíbrio, registrar o valor de 

massa específica obtido.  

 
 
4.3.2 Índice de Iodo    

 
Para a determinação do índice de iodo utilizou-se um Titulador Potenciométrico 

Automático, modelo AT-500N da marca KEM, de acordo com  a norma EN 14111.  

Inicialmente, foram preparadas as soluções de solvente – ciclohexano e ácido 

acético glacial (1:1); Iodeto de Potássio (100g/L); Tiosulfato de Sódio (0,1 N). 

Em seguida, pesa-se 0,15 g da amostra em uma balança analítica, marca Mettler 

Toledo (precisão de 0,0001 g), em um béquer de 500 mL. Depois, adiciona-se 20 mL da 

solução solvente, para total dissolução e 25 mL do Reagente de Wijs. Espera-se a reação 

por 1 hora em compartimento escuro. 

Ao término do período mencionado, adiciona-se, no béquer, 20 mL da solução 

de iodeto de potássio e 150 mL de água previamente aquecida (livre de CO2). Titula-se 

com a solução de tiosulfato de sódio. Previamente a este procedimento citado deve-se 

realizar a medida do branco, da mesma maneira.   

O valor do índice de iodo é obtido a partir da Equação 4.2: 

 

 

 

onde II é o índice de iodo, VA é o volume (mL) da solução de tiosulfato de sódio a 0,1N 

gasto na titulação da amostra; VB é o volume (mL) da solução de tiosulfato de sódio 

(Equação 4.2) 
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gasto na titulação da solução solvente (branco); Ct é a concentração (N) da solução de 

tiosulfato de sódio obtida na padronização e m é a massa (g) da amostra. 

O resultado do índice de iodo é expresso em g de iodo/100 g da amostra.  

 
 
4.3.3 Viscosidade Cinemática    

 

A determinação da viscosidade cinemática foi de acordo com as normas NBR 

10441 e ASTM D445 e o equipamento utilizado foi um viscosímetro automático da 

marca TANAKA, modelo AKV 202.  

Para determinação deste parâmetro é inserido no capilar aproximadamente 15 

mL da amostra. Posteriormente, deixa-o em banho térmico (cerca de 20 minutos) até a 

amostra alcançar a temperatura do teste. Em seguida, usa-se sucção para ajustar o nível 

superior da amostra para a posição da primeira marca do braço capilar. Depois, marca-

se o tempo de escoamento até a segunda marca. 

O valor da viscosidade pode ser obtido a partir da equação 4.3: 

 

 

 

onde: ν é viscosidade cinemática, mm2/s; c é a constante do capilar, (mm2/s)/s e t é o 

tempo, s. 

 
 
 
4.3.4 Índice de Acidez    

 
Para determinação do índice de acidez utilizou-se um Titulador Potenciométrico 

Automático, modelo AT-500N da marca KEM, equipado com um eletrodo indicador de 

vidro e um eletrodo de referência ou eletrodo combinado, a leitura do resultado é 

deferida ao final do ponto de equivalência de acordo com as normas ASTM D664.  

Primeiramente, pesou-se 20 g da amostra em uma balança analítica, marca 

Mettler Toledo (precisão 0,0001g), com auxílio de um béquer. Em seguida, adiciona-se 

125 mL de solução solvente, composta por 5 mL de água destilada, 495mL de iso-

propanol e 500 mL de tolueno. A solução solvente foi previamente titulada com solução 

alcoólica de hidróxido de potássio 0,1 N sendo o valor obtido, em mL, correspondente 

(equação 4.3) 
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ao branco. A solução de hidróxido de potássio foi padronizada por uma solução 

alcoólica de ácido clorídrico e assim determinada a real concentração da solução 

titulante.  

O valor do índice de acidez é obtido pela equação 4.4: 

 

 

 

onde, IA  é o índice de acidez, VA é o volume (mL) da solução alcoólica de KOH a 0,1 

N gasto na titulação da amostra; VB é o volume (mL) da solução alcoólica de KOH 

gasto na titulação da solução solvente (branco); Ct é a concentração (N) da solução de 

KOH obtida na padronização e m é a massa (g) da amostra. 

O resultado obtido é expresso em mg KOH/g (amostra). 

 
 
 
4.4  Caracterização das amostras de Biodiesel  

 

As amostras de biodiesel de girassol, com e sem BHT, foram caracterizadas de 

acordo com a Resolução N° 7/2008 da ANP. A seguir será apresentado o procedimento 

realizado em cada método de caracterização físico-química utilizado. Os procedimentos 

realizados nas análises de massa específica, índice de iodo, viscosidade cinemática e 

índice de acidez são semelhantes aos descritos na seção 4.3, por este motivo não são 

novamente abordados nesta seção.  

 
 
 
4.4.1 Ponto de Fulgor   

 

A determinação do ponto de fulgor, de acordo com as normas ASTM D93 e 

NBR 14958, foi realizada em equipamento Ponto de fulgor Pensky-Martens, vaso 

fechado e automático, da marca TANAKA, modelo APM-7/FC-7. Este equipamento 

consiste de uma cuba de teste (cobre), tampa e obturador, dispositivo de agitação, fonte 

de aquecimento, dispositivo de fonte de ignição (gás butano), banho de ar e prato 

superior.  

(Equação 4.4) 
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Para a determinação deste parâmetro, coloca–se aproximadamente 75 mL da 

amostra de biodiesel até a marca na parte interna da cuba. Em seguida, fecha-se a cuba 

com a tampa teste, o termômetro é colocado no local determinado pelo equipamento e a 

chama teste acesa. A amostra foi mantida sob agitação de 100 rpm. A fonte de ignição 

aplicada a partir de 130 ºC e depois a cada 2 ºC. O ponto de fulgor é detectado quando a 

fonte de ignição aplicada provoca um lampejo distinto no interior da cuba teste. 

 

 

4.4.2 Teor de Água    

 

A determinação do teor de água foi realizada de acordo com o método descrito 

na norma EN ISO 12937, utilizando-se um Karl Fisher Coulumétrico, modelo 831 da 

Metrohm. 

Utilizando uma seringa limpa e seca, lava-se, internamente, a seringa três vezes 

com a amostra para homogeinizá-la por completo com a mesma. A quantidade de 

amostra utilizada para lavar a seringa é descartada. Imediatamente enche-se a seringa 

com aproximadamente 1-2 ml da amostra, limpa-se a agulha com um tecido e pesa-se a 

seringa cheia de amostra, com a aproximação de 0,1 mg.  

Em seguida, penetra-se a agulha no septo do titulador. Então, inicia-se a 

avaliação e com a ponta da agulha o conteúdo é injetado.  

O valor do teor de água pode ser calculado a partir da equação 4.5:  

 

 

 

onde w é o teor de água; m2 é a massa de água obtida pelo titulador, expresso em 

microgramas (µg) e é a massa do fluido injectado com a seringa em gramas (g).  

O resultado é expresso em mg/kg.  

 

 

(Equação 4.5) 
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4.4.3 Teor de Enxofre     

 

O teor de enxofre foi determinado segundo a norma ASTM D5453 utilizando-se 

um equipamento de Espectrofotômetro de Ultravioleta da marca THERMO 

SCIENTIFIC, modelo TS 3000. 

Para realização deste ensaio utilizou-se uma seringa que medisse em microlitros, 

previamente lavada, por três vezes, com a amostra. Em seguida, realiza-se a aferição de 

20 mL da amostra em estudo. Depois de ajustar o equipamento para as condições típicas 

de análise descritas na norma inicia-se, assim, o procedimento de análise. Ao término 

faz-se a leitura do resultado.       

 

 

4.4.4 Resíduo de Carbono     

 

O Resíduo de Carbono foi determinado de acordo com a norma ASTM D4530, 

no equipamento Micro Resíduo de Carbono, da marca TANAKA, modelo ACR-M3. 

Primeiro determina-se a massa dos recipientes da amostra a serem utilizados na 

análise com uma balança analítica (precisão 0,1 mg).  

O porta-amostra, previamente tarado, foi preenchido com um volume de amostra 

de, aproximadamente, 1,5 g e colocado no equipamento a temperatura menor que 

100oC. Em seguida, realiza-se a purga com nitrogênio a 600 mL/min, por um tempo de 

aproximadamente 10 minutos. Então o fluxo do nitrogênio foi reduzido a 150 mL/min e 

o aquecimento iniciado a uma velocidade de 15oC/min até 500oC. Permanece nestas 

condições por 15 min, então desliga o equipamento e aumenta o fluxo de nitrogênio 

para 600 mL/min. 

Espera-se resfriar o forno (abaixo de 250°C) para, então, remover o recipiente da 

amostra com o auxílio de uma alça de metal. A amostra é levada para esfriar em um 

dessecador para, assim, pesá-la a temperatura ambiente.  

O valor do resíduo de carbono é obtido a partir da equação 4.6: 

 

 

 

zxonde: mR é a massa, em g, do resíduo de carbono  e m é a massa, em g, da amostra. 

(Equação 4.6) 
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4.4.5 Teor de Ésteres, Metanol e Etanol     

 

O Teor de Ésteres e o Teor de Metanol e Etanol foram determinados seguindo as 

normas EN 14103 e NBR 15343 respectivamente, em um Cromatógrafo a Gás, de 

modelo Trace GC Ultra (GC-FID), da marca Thermo Scientific.  

Para determinação do teor de metanol e etanol, a coluna capilar utilizada foi de 

sílica fundida, com fase estacionário de 100% metil silicone e dimensões 30 m x 0,32 

mm x 3µm. Foram construídas curvas de calibração e da amosta de biodiesel de acordo 

com os parâmetros exigidos na norma. Foram utilizados para preparação dos quatro 

padrões, aplicadas na construção da curva de calibração, reagentes como: metanol; 

etanol; t-butanol (padrão interno); e butanol (solvente). Todos estes reagentes são de 

alta pureza. Os padrões têm concentração entre 0-1% para metanol e etanol. 

Na determinação do teor de ésteres a coluna capilar utilizada foi de polietileno 

glicol TR-WAX (Thermo). O gás de arraste utilizado foi o hélio com uma vazão de 1 

mL.min-1 e o volume de injeção de amostra foi de 1 µL. A temperatura do detector FID 

é de 250 ºC. O forno é programado de acordo com a especificação da norma.  

A solução de padrão interno foi preparada a concentração de 2 mg/g  de metil 

heptadecanoato (C17:0) em n-heptano. Foram pesadas 0,05g da amostra no recipiente 

de análise, com o auxilio de uma balança analítica com precisão de 0,0001 g e 1 g da 

solução de padrão interno, numa proporção 5:100 (amostra e solução padrão). Foi 

utilizado o padrão FAME mix (C8-C24) para identificação e quantificação dos picos 

referente aos ésteres. 

 

 

4.4.6 Estabilidade Oxidativa     

 

Para se determinar a Estabilidade Oxidativa às amostras foram analisadas de 

acordo com método Rancimat, segundo a Norma Européia EN 14112, utilizando o 

equipamento de marca METROHM, modelo Rancimat 843.  

As amostras foram analisadas submetidas a um aquecimento em torno de 110 ºC 

e fluxo constante de ar 10 L/h. Utiliza-se cerca de 3,0 g da amostra. A medida é 

finalizada quando o sinal alcança os 100% da escala, usualmente ao alcançar 200 µS. 
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Os produtos formados pela decomposição são arrastados por um fluxo de ar para 

dentro de uma célula de medição abastecida por água destilada. O tempo de indução é 

determinado pela medida da condutividade. A avaliação é completamente automática. 

 

 

4.5  Caracterização das amostras de Blendas e do Óleo Diesel  

 

As amostras de blendas, com e sem BHT, foram caracterizadas de acordo com a 

Resolução N° 42/2009 da ANP. A seguir será apresentado o procedimento realizado em 

cada método de caracterização físico-química utilizado para caracterização das 

amostras.  

 

 

4.5.1 Massa Específica    

 

A determinação da massa específica, de acordo com as normas ASTM D4052 e 

NBR 14065, foi realizada em um densímetro digital de bancada, da marca Anton Paar, 

modelo DMA 4500M.   

A metodologia utilizada neste teste é a mesma citada no item 4.3.1 para a massa 

específica.  

 

 

4.5.2 Ponto de Fulgor     

 

A determinação do ponto de fulgor, de acordo com as normas ASTM D93 e 

NBR 14958, foi realizada em equipamento Ponto de fulgor Pensky-Martens, vaso 

fechado automático, da marca TANAKA, modelo APM-7/FC-7. 

A metodologia utilizada neste teste é a mesma citada no item 4.4.1 para o ponto 

de fulgor. 
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4.5.3 Teor de Enxofre     

 

O teor de enxofre foi determinado segundo a norma ASTM D4294 utilizando-se 

um Espectrofotômetro de Fluorescência de Raios-X da marca Shimadzu, modelo EDX 

– 800. 

O equipamento foi preparado utilizando nitrogênio líquido para manter a 

temperatura do detector em aproximadamente -170 °C. A calibração da energia foi 

realizada com placa de alumínio. Para a quantificação do teor de enxofre é utilizada 

uma curva de calibração construída com cinco padrões com concentração de enxofre 

conhecidos de 50 a 3000 ppm. 

Para determinar o teor de enxofre das amostras, inicialmente, prepara-se a célula 

de amostragem com o filme de polipropileno preenchendo a mesma com no mínimo de 

três quartos da capacidade da célula. Em seguida, a célula com a amostra é introduzida 

na cuba do equipamento para análise. O tempo de análise variou, em torno de 200 

segundos por amostra. 

 

 

4.5.4 Destilação Atmosférica     

 

Os parâmetros da destilação foram determinados seguindo as Normas NBR 9619 

e ASTM D86, utilizando um destilador automático de marca HERZOG, modelo HDA 

628, equipado com balão de destilação, condensador, banho de resfriamento, caixa 

protetora, aquecedor, suporte para balão, proveta graduada e sensor de temperatura. 

Para realização da análise, destilou-se 100 mL da amostra.  

O resíduo gerado nesta análise, das diferentes amostras, é coletado para ser 

caracterizado pela técnica de Análise Termogravimétrica.  

 

 

4.6  Caracterização das amostras de resíduos 

 

Para caracterização das amostras de resíduos, cuja identificação está 

representada na Tabela 4.4,  utiliza-se a Análise Termogravimétrica.  
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Tabela 4.4. Identificação das amostras de resíduos geradas na destilação atmosférica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.1 Análise Termogravimétrica      

 

As curvas TG e DTG dos resíduos gerados da destilação atmosférica foram 

obtidas simultaneamente em uma termobalança da marca SHIMADZU TG-DTA, 

modelo SDT - 60, com a variação de temperatura de 30 a 600 ºC e razão de 

aquecimento 10 ºC.min-1, sob atmosfera de nitrogênio, com vazão de 100 mL.min-1. 

Para realizar a análise foi utilizado cadinho de alumina de aproximadamente 

70µL e massa da amostra de, aproximadamente, 20 mg. 

Este procedimento de análise foi realizado para todas as amostras, ou seja, óleo 

de girassol, biodiesel de girassol, diesel mineral, blendas e resíduos. 

 

 

 

Amostra Identificação 

Resíduo da blenda B5% R- B5% 

Resíduo da blenda B10% R- B10% 

Resíduo da blenda B15% R- B15% 

Resíduo da blenda B20% R- B20% 

Resíduo da blenda B5% - BHT R- B5% - BHT 

Resíduo da blenda B10% - BHT R - B10% - BHT 

Resíduo da blenda B15% - BHT R - B15% - BHT 

Resíduo da blenda B20% - BHT R - B20% - BHT 
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6. Conclusão 
 

Diante das técnicas de caracterização físico-químicas, abordadas no capítulo 4, 

utilizadas para analisar as amostras, mencionadas no capítulo 5, conclui-se que:   

As propriedades analisadas da matéria-prima utilizada para produção de 

biodiesel encontraram-se dentro dos limites aceitos para os ensaios realizados. 

Verificou-se, também, que o óleo de girassol é eficaz para a produção de biodiesel.  

O rendimento reacional da síntese do biodiesel com metanol foi de 96%, 

comprovando a eficiência do óleo de girassol para esta finalidade.  

O biodiesel de girassol apresentou-se fora das especificações da norma regente 

para os ensaios de teor de água e estabilidade oxidativa. Para corrigir este último, 

adicionou-se a amostra de B100 1000 ppm do antioxidante BHT. Verificou-se que a 

estabilidade aumentou significativamente, porém a quantidade adicionada não foi 

suficiente para que a amostra atingisse a especificação mínima da norma. Logo, 

evidencia-se que o BHT é eficaz para melhorar este parâmetro. Para os demais ensaios 

realizados a amostra estava conforme.  

Verificou-se que a amostra de óleo diesel AS 1800 encontrava-se em 

conformidade com os ensaios realizados, de acordo com a Resolução vigente citada. 

De acordo com as curvas TG/DTG das amostras de diesel puro e resíduo do 

diesel puro, oriundo da destilação atmosférica da amostra, pode-se averiguar que estas 

apresentaram uma única perda de decomposição térmica referentes, respectivamente, à 

volatilização e/ou decomposição dos hidrocarbonetos constituintes do combustível e a 

decomposição dos hidrocarbonetos pesados oriundos das frações mais pesadas 

constituintes do diesel mineral.   

Ainda a partir da análise termogravimétrica, observa-se que o diesel apresentou 

temperatura inicial de decomposição em torno de 50°C, enquanto que seu resíduo em 

torno de 190°C corroborando com o comportamento esperado para estas amostras.  

Para as blendas com biodiesel de girassol sem BHT, as amostras B5% e B10%, 

encontraram-se em conformidade com a legislação vigente para os ensaios realizados. 

As amostras B15% e B20%, na análise de destilação, no ponto de 50% de recuperado, 

ambas apresentaram-se um pouco acima da norma citada. Contudo, estas estão em 

conformidade com a legislação para os ensaios realizados.  

Verificou-se que à adição de biodiesel de girassol ao diesel contribuiu para o 

aumento dos valores de massa específica, ponto de ebulição e ponto de fulgor e um 
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valor decrescente para o teor de enxofre. Apenas a amostra B5% apresentou um teor de 

enxofre superior ao do diesel mineral, mas este comportamento não era esperado.  

A partir das curvas TG/DTG realizadas para as blendas sem BHT observou-se 

que todas apresentaram comportamento térmico semelhante, ou seja, uma única perda 

de decomposição térmica referentes à volatilização e/ou decomposição dos 

hidrocarbonetos e outros componentes constituintes da amostra, como os ésteres 

metílicos. Observa-se, ainda, que grande parte da amostra degrada-se em altas 

temperaturas gerando pouca quantidade de resíduo, porém a partir dos 50°C alguns 

componentes já são degradados. Evidencia-se, também, que a quantidade gerada do 

resíduo não é afetada com a  adição de maiores proporções de biodiesel nas misturas e 

que esta adição contribui para redução da estabilidade térmica dos resíduos 

carbonáceos, em comparação ao diesel puro, com exceção do B20%.  

Para as blendas com BHT observa-se que todas as amostras encontram-se em 

conformidade com a legislação para os ensaios realizados. Estando, apenas, a amostra 

B20% - BHT um pouco acima da especificação na análise de destilação no ponto de 

50% de recuperado, porém a mesma apresenta-se conforme.  

As curvas TG/DTG das blendas com BHT também apresentaram uma única 

perda de decomposição térmica, comprovado pelas curvas DTG, referentes à 

volatilização e/ou decomposição dos hidrocarbonetos e outros constituintes da amostra, 

como os ésteres metílicos do biodiesel de girassol com BHT e os do biodiesel 

previamente adicionado.  

As blendas degradaram-se em temperaturas iniciais em torno de 48°C e  pode-se 

perceber que a quantidade gerada do resíduo é acrescida em função da  adição de 

maiores proporções de biodiesel nas misturas, mas ainda, assim, a adição do BHT não 

influenciou tanto na geração de maiores proporções de resíduo carbonáceo.  

Para os resíduos das blendas sem BHT verifica-se que estes degradam-se em 

temperaturas elevadas, com presença de duas decomposições, aumentando 

progressivamente a temperatura inicial de decomposição mediante a adição de biodiesel 

à amostra. Como os resíduos são constituídos de moléculas de maior peso molecular, 

então, estes apresentam boa estabilidade térmica. O percentual residual do resíduo 

aumenta com a adição de maiores proporções de biodiesel nas misturas.  

Já para os resíduos com BHT as amostras degradam-se inicialmente em 

temperaturas mais elevadas que os resíduos de blendas sem BHT. O ocorrido pode ser 

atribuído, principalmente, à adição do BHT, que conferiu um aumento de estabilidade 
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das moléculas, consequentemente um aumento da estabilidade térmica,  como, também, 

pode ter sofrido influência da presença do outro biodiesel na mistura. Contudo, o 

antioxidante pode vir a contribuir positivamente na degradação do resíduo em elevadas 

temperaturas, remanescendo, assim, uma quantidade de resíduo inferior, quando 

comparado com o resíduo das blendas sem BHT. 

A partir do exposto verifica-se que as matérias-primas utilizadas apresentaram-

se em conformidade para utilização, bem como eficazes nos seus processos. Assim 

como, as análises realizadas permitiram examinar com precisão as amostras citadas no 

trabalho.  

 

 

6.1 Recomendações Futuras  

 

•  Estudar a influência do antioxidante na geração do resíduo, bem como, na 

estabilidade térmica do mesmo;  

• Utilizar outros biodieseis e realizar a comparação dos mesmos na geração 

do resíduo carbonáceo;  

• Sintetizar blendas com misturas de resíduos e estudar a estabilidade 

térmica das misturas e dos resíduos gerados na destilação atmosférica das 

mesmas;  

• Testar a adição de percentuais superiores aos 20% de biodiesel na amostra 

e certificar o comportamento térmico da mistura e do resíduo;  

• Sintetizar o biodiesel de girassol via rota etílica e fazer a comparação sobre 

o rendimento reacional.  

• Realizar a mistura das blendas com biodiesel etílico e observar o 

comportamento térmico das misturas e dos resíduos.  
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