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RESUMO 

 

 

A busca por novas fontes de energia, que sejam ecologicamente corretas, cresce a cada dia. 

Dentre essas energias alternativas, o biodiesel é um dos biocombustíveis que vem tendo 

destaque na produção mundial.  No Brasil, a Lei nº 11.097, determina que todo diesel vendido 

no país, deve ser constituído pela mistura de óleo diesel/biodiesel, denominado BX, onde X 

representa o percentual em volume de biodiesel no óleo diesel, conforme especificação da 

Agência Nacional do Petróleo (ANP). Entre as principais propriedades que devem ser 

controladas para garantir a qualidade do biodiesel estão as estabilidades térmica e oxidativa, 

as quais dependem, basicamente, da composição da matéria prima utilizada. Este trabalho tem 

como objetivo 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. O estudo das estabilidades térmica e oxidativa foram realizados através 

de Termogravimetria (TG), Calorimetria Exploratória Diferencial sob Pressão (PDSC) e 

Rancimat. As amostras de biodiesel obtidas estão dentro das especificações estabelecidas pela 

Resolução da ANP No7/2008. As misturas analisadas e o diesel mineral apresentaram todos os 

resultados em conformidade com as especificações da Portaria da ANP Nº15/2006. Os 

resultados obtidos via TG apontam o biodiesel de algodão como o mais estável. No estudo 

cinético, obteve-se a seguinte ordem de energia de ativação aparente: biodiesel de dendê > 

biodiesel de girassol > biodiesel de sebo > biodiesel de algodão. Em relação à estabilidade 

oxidativa os resultados obtidos via PDSC e Rancimat indicaram que o biodiesel de dendê foi 

o mais estável, e em seguida o de sebo. Dentre os B100 estudados, o de dendê e sebo bovino, 

se encontraram dentro dos padrões exigidos na Resolução ANP N°7 (tempo de indução 6h), 

os ensaios foram realizados de acordo com a norma Européia EN14112, a temperatura de 

110°C. A maior estabilidade do biodiesel de dendê pode ser atribuído à sua composição 

química. 

 

Palavras Chave: Biodiesel. Misturas. Estabilidade Oxidativa. Estabilidade Térmica. 

Rancimat.Calorimetria Exploratória Diferencial sob Pressão. 



 

ABSTRACT 

 

 

The search for new sources of environmentally friendly energy  is growing every day. Among 

these alternative energies, biodiesel is a biofuel that has had prominence in world production. 

In Brazil, law 11.097, determine that all diesel sold in the country must be made by mixing 

diesel/biodiesel.  The latter called BX, , where X represents the percent volume of biodiesel in 

the diesel oil, as specified by the ANP. In order to guarantee the quality of biodiesel and its 

mixtures, the main properties which should be controlled are the thermal and oxidative 

stability. These properties depend mainly of the chemical composition on the raw materials 

used to prepare the biodiesel. This dissertation aims to study the overall thermal and oxidative 

stability of biodiesel derived from cotton seed oil, sunflower oil, palm oil and beef tallow, as 

well as analyze the properties of the blends made from mineral oil and biodiesel in proportion 

B10. The main physical-chemical properties of oils and animal fat, their respective B100 and 

blends were determined. The samples were characterized by infrared and gas chromatography 

(GC). The study of thermal and oxidative stability were performed by thermogravimetry 

(TG), pressure differential scanning calorimeter (PDSC) and Rancimat. The obtained 

biodiesel samples are within the specifications established by ANP Resolution number 

7/2008. In addition, all the blends and mineral diesel analyzed presented in conformed with 

the ANP Regularion specifications number 15/2006. The obtained results from TG curves  

data indicated that the cotton biodiesel is the more stable combustible. In the kinetic study, we 

obtained the following order of apparent activation energy for the samples: biodiesel from 

palm oil > sunflower biodiesel > tallow biodiesel > cotton biodiesel. In terms of the oxidative 

stability, the two methods studied showed that biodiesel from palm oil is more stable then the 

tallow. Within the B100 samples studied only the latter were tound to be within the standard 

required by ANP resolution N° 7. Testing was carried out according to the EN14112. This 

higher stability its chemical composition. 

 

Keywords: Biodiesel. Blends. Oxidative Stability. Thermal Stability. Rancimat. Differential 

Scanning Calorimetry Pressure (PDSC). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a matriz energética mundial está apoiada nos combustíveis fosseis. No 

entanto, o panorama mundial está mudando rapidamente, por motivos ligados a três das 

grandes preocupações da humanidade nesse início de século: meio ambiente energia e 

economia global. Embora à primeira vista possam parecer distintas estas três áreas estão, na 

realidade, completamente interligadas. As duas primeiras já há algum tempo, estão na 

percepção do cidadão comum, devido aos evidentes problemas ambientais causados pela 

queima de combustíveis fósseis. Quanto à economia, só o tempo dirá quais os efeitos 

permanentes que esta crise no sistema financeiro internacional terá sobre o setor energético 

(VICHI; MMANSOR, 2009 ). 

Em virtude dessa situação, a sociedade está à procura de novas fontes de energia, que 

sejam baratas, renováveis e menos poluentes, uma vez que o mundo enfrenta e sofre as 

conseqüências do efeito estufa e aquecimento global, causados e agravados pelo uso de 

combustíveis fósseis. Neste contexto, vem-se intensificando o incentivo ao desenvolvimento 

de novas tecnologias energéticas que supram as necessidades exigidas pelo mundo 

globalizado. Dentre várias possibilidades, uma das alternativas é o biodiesel, definido pela Lei 

Nº 11.097, como um “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 combustível de origem 

fóssil”.  Essa mesma lei determina que todo diesel vendido no Brasil, deve ser constituído 

pela mistura de  óleo diesel/biodiesel – BX – combustível comercial composto de (100-X) % 

em volume de óleo diesel, conforme especificação da ANP, e X % em volume do biodiesel, 

que deverá atender à regulamentação vigente. Atualmente é adicionado biodiesel ao óleo 

diesel na proporção de 5%, em volume (BRASIL, 2009).   

Este biocombustível pode ser produzido a partir de diferentes óleos vegetais (girassol, 

dendê, algodão, soja, canola, mamona, pinhão manso entre outros), assim como, de gordura 

animal. O Brasil está em posição favorável diante desta realidade, devido sua grande área 

territorial com potencial agrícola para produção de leguminosas, bem como, para criação de 

animais e conseqüente produção de sebo. 

A produção de biodiesel a partir de sebo bovino teve um grande aumento no ano de 

2009, chegando a aproximadamente 20 % do biodiesel produzido no país (ANP, 2009). 

Este biocombustível apresenta muitas vantagens, dentre estas, algumas merecem 

destaque como o fato de poluir menos que o diesel fóssil, que tem em sua composição óxido 
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de enxofre, por ser uma fonte de energia renovável, pois sua matéria prima  pode ser cultivada 

e a sua produção ajuda a diminuir os efeitos da emissão de CO2, uma vez que o seqüestro de 

carbono feito na plantação da leguminosa compensa  o gás carbônico produzido na queima do 

biodiesel, além de desenvolver o setor primário, podendo gerar rendas tanto aos grandes, 

como aos pequenos  agricultores (DARIO ; VERGÍLIO; TÂNIA,  2008).  

O mundo tem grande interesse na produção e comercialização deste biocombustível, 

em função da crescente exigência pela redução da emissão de gases poluentes que resultaram 

em acordos como o Protocolo de Kyoto. O principal país produtor de biodiesel do mundo é a 

Alemanha, seguido dos Estados Unidos, Brasil, França e Itália. Para cumprir as metas do 

Protocolo e atingir as quantidades necessárias para a mistura do óleo diesel/biodiesel 

utilizados pelos países, espera-se uma demanda mundial de no mínimo 33,5 milhões de 

toneladas de biodiesel em 2011(OSAKI; BATALHA, 2008). 

Em função da importância do biodiesel e da regulamentação estabelecida pela 

resolução N° 7 da ANP, o controle do seu padrão de qualidade torna-se imprescindível para 

que se tenha um produto com qualidade assegurada em qualquer situação, garantindo desta 

forma os direitos dos consumidores e preservando o meio ambiente. Dentre as propriedades 

analisadas, a estabilidade oxidativa vem sendo estudada por vários pesquisadores. A 

estabilidade oxidativa é definida como a resistência da amostra a oxidação. Ela é expressa 

pelo período de indução, ou seja, pelo tempo em horas, entre o início da medição e o 

momento em que ocorre um aumento brusco na formação de produtos da oxidação 

(ALMEIDA, 2007). 

A diferença das propriedades entre o diesel, óleos vegetais e biodiesel resultam, 

principalmente, da diferença estrutural entre esses grupos de substâncias. O diesel é 

constituído de hidrocarbonetos com número médio de carbonos em torno de quatorze.  Já os 

óleos vegetais são compostos por ácidos graxos, cujas cadeias apresentam números de 

carbono variando entre dez e dezoito, com valor médio de quatorze a dezoito, podendo ser 

estes saturados ou insaturados, dependendo do tipo de óleo e ou gordura 

(STAMATELOS,1997). Desta forma, as matérias prima utilizadas para produção do 

biodiesel, são susceptíveis a auto-oxidação e, conseqüentemente, este também, sendo até mais 

propício devido ao seu grupo funcional éster.  Uma baixa estabilidade oxidativa, ocasiona um 

aumento na viscosidade, eleva a acidez, dentre outros problemas. 

A rancificação oxidativa normalmente, não ocorre com ácidos graxos saturados, pois a 

formação de radicais livres é energeticamente desfavorável, já a presença de duplas ligações 

na cadeia, diminui a energia necessária para ruptura homolítica das ligações C-H na posição 
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alílica, viabilizando sua oxidação (KNOTHE et al., 2007). A oxidação é causada pela reação 

do oxigênio atmosférico com os ácidos graxos insaturados dos óleos/gorduras, sendo afetada 

por fatores como temperaturas elevadas e alta luminosidade, condições que aceleram o 

processo. Desta forma, se faz necessário estudar o biodiesel produzido a partir de diferentes 

matérias primas, que possuam percentuais de compostos saturados e insaturados distintos, 

para então avaliar como se dá o processo oxidativo. 

O método padrão para a determinação da estabilidade oxidativa (Período de Indução) é 

o Rancimat, porém muitos pesquisadores têm procurado técnicas mais rápidas e eficientes 

para determinação do período de indução, e em muitos estudos tem sido utilizado a 

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), pois a oxidação é um fenômeno exotérmico e o 

tempo de análise média é de 4 horas, bem menor do que através dos métodos convencionais 

(GONDIM, 2009). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho foi estudar a estabilidade oxidativa e térmica do biodiesel, 

produzido com os óleos de girassol, dendê, algodão e com uma gordura animal (sebo bovino), 

através de diferentes métodos. Assim como fazer a mistura óleo diesel/biodiesel, na proporção 

B10, para poder verificar se as suas características encontram-se dentro das especificações 

exigidas. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Caracterizar os óleos de girassol, dendê, algodão e o sebo bovino, no intuito de 

analisar se estes estão aptos para produção do biodiesel; 

• Obter o biodiesel de girassol, dendê, algodão e sebo bovino através da rota metílica e 

catálise homogênea básica; 

• Determinar as propriedades físico-químicas dos biodieseis em estudo, bem como o 

teor de metanol e/ou etanol, e dos ésteres no biodiesel de algodão, girassol, dendê e 

sebo bovino por cromatografia gasosa; 

• Caracterizar o diesel mineral e obter as misturas óleo diesel/biodiesel, na proporção B 

10 e caracterizá-las; 

• Comparar os valores das misturas com o diesel mineral sem a adição de misturas; 

• Analisar a caracterização estrutural das matérias primas, dos seus respectivos B100 

sintetizados e das misturas, utilizando a técnica de Espectroscopia de Absorção na 

Região do Infravermelho; 

• Estudar a estabilidade térmica dos óleos de algodão, girassol, dendê e do sebo bovino, 

dos biodieseis provenientes e das misturas, utilizado a termogravimetria; 

• Determinar os parâmetros cinéticos: energia de ativação aparente (Ea) e ordem de 

reação (n) para as reações de decomposição térmica das matérias primas, dos referidos 

biodieseis e das misturas, através de dados termogravimétricos em condições não 

isotérmicas; 
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• Avaliar e comparar a estabilidade oxidativa do biodiesel metílico de girassol, dendê, 

algodão e sebo bovino, pelo método de P-DSC e Rancimat; 

• Comparar os biodieseis em estudo, quanto a todas as características estudadas, em 

especial a estabilidade térmica e oxidativa. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 SITUAÇÃO ENERGÉTICA MUNDIAL 

 

 

O mundo encontra-se em constante busca de energias, que possam suprir as 

necessidades de desenvolvimento de cada país. A seguir será feito um breve relato sobre 

algumas das principais fontes de energia usadas no mundo. 

 

3.1.2 Energias não renováveis 

 

3.1.2.1 Carvão Mineral 

 

O carvão mineral foi o primeiro combustível fóssil a ser usado em larga escala, e ainda 

ocupa uma posição de destaque no cenário mundial, sendo utilizado com mais ênfase em 

processos industriais (HUBE et al., 2008). A utilização de carvão no Brasil é praticamente 

restrita aos processos industriais, com grande predomínio do setor siderúrgico. Este processo 

exige a utilização de carvão de grau metalúrgico, que é importado em sua totalidade. Na 

geração de eletricidade, utiliza-se o chamado carvão vapor, produzido no país (VICHI; 

MMANSOR, 2009 et al., 2009). É considerado um “combustível sujo”, pois emite gases em 

uma grande proporção, mas novas técnicas de utilização “limpa” do carvão vêm fazendo com 

que esta fonte seja considerada uma matriz energética mais limpa (LAMPRECHT, 2007). 

 

3.1.2.2 Gás Natural (GN) 

 

Um combustível fóssil que teve destaque nos últimos anos foi o gás natural. Desde 

1980, as reservas comprovadas de gás natural têm crescido a uma taxa de 3,4% ao ano. Para 

efeito de comparação, as reservas de petróleo crescem 2,4% ao ano. O volume das reservas 

comprovadas dobrou neste período, devido principalmente a sucessos exploratórios e novas 

técnicas de avaliação de alguns campos existentes (CHRISTOU et al., 2008). Quanto ao gás 

ainda não descoberto, a quantidade tem sido subestimada, segundo os especialistas. A 

exploração de GN está em estágio menos desenvolvido que a do petróleo, e muitos campos 

ainda não foram totalmente mapeados. 
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O consumo desse combustível no Brasil se dá, principalmente nos setores industrial e 

energético, mas a utilização no setor de transportes vem aumentando significativamente nos 

últimos anos. Porém, o país tem enfrentado alguns problemas no fornecimento devido às 

instabilidades políticas na Bolívia, principal fornecedor externo, o que tem levado a flutuação 

de preços indesejáveis, que afetam principalmente o setor industrial. 

 

3.1.2.3 Petróleo e Derivados 

 

De todas as energias fósseis o petróleo é a que ocupa o maior destaque na matriz 

energética mundial, como pode-se visualizar na Figura 1. 

 

  
Figura 1- Oferta de energia no mundo discriminada por setores 

Fonte: Vichi; Mmansor (2009). 
 

As reservas comprovadas de petróleo, avaliadas pelo Conselho Mundial de Energia e 

pela British Petroleum  ainda são suficientes para permitir uma base de consumo a médio 

prazo (STATISTICAL, 2008). A localização das reservas comprovadas pode ser vista na 

Tabela 1 (TZIMAS et al, 2005). 

Além destas reservas, há segundo algumas estimativas otimistas, a possibilidade de 

recuperação de 244 bilhões de toneladas adicionais, ou seja, um valor 52% superior às 

reservas atuais comprovadas  (BGR, 2007). Entretanto, espera-se um aumento do consumo de 

petróleo durante os próximos anos, de 85 milhões de barris/dia em 2006 para 118 milhões de 

barris/dia em 2030 (KOH, 2008). Trata-se de uma combinação perigosa, especialmente por 
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que já atingimos o estágio em que sete dos dez maiores consumidores de petróleo não 

produzem petróleo suficiente para suprir suas demandas. Cria-se assim o problema, cada vez 

mais grave, da “segurança energética”. Cabe ressaltar que os derivados de petróleo por serem 

os mais consumidos são os que geram maiores problemas ambientais. 

 

Tabela 1 Localização das reservas comprovadas de petróleo 

Região Reservas 

(trilhões de barris) 

Participação 

(%) 

Oriente Médio 755,3 61,0 

Europa e Eurásia 143,7 11,6 

África 117,5 9,5 

América do Sul e 

Central 

111,2 9,0 

América do Norte 69,3 5,6 

Ásia/Pacífico 40,8 3,3 

Total 1237,8 100 

                                          Fonte: BP Annual Satistical Review 2008 

 

O principal produto derivado de petróleo consumido no Brasil é o óleo diesel,  

apresentando um consumo anual referente a mais de 40 bilhões de litros (Figura 2). 

 

 
Figura 2-Estrutura do consumo de derivados de petróleo no Brasil  

Fonte: Vichi; Mmansor (2009). 
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Óleo diesel é um combustível derivado do petróleo constituído de uma mistura 

complexa de hidrocarbonetos. Produzido a partir do refino do petróleo, ele é formulado 

através da mistura de gasóleos, nafta pesada, diesel leve e diesel pesado, proveniente de 

diversas etapas de processamento do petróleo pesado. A composição em hidrocarbonetos do 

óleo diesel é diversificada, podendo variar de hidrocarbonetos com 9 a hidrocarbonetos com 

20 átomos de carbono, os quais podem ser classificados em categorias, tais como: parafinas, 

oleofinas, naftênicos e aromáticos de acordo com o tamanho e a  estrutura química. A 

predominância depende do petróleo que o originou, assim como do processamento e 

tratamento a que foi submetido no refino. É utilizado em motores de combustão interna e 

ignição por compressão, empregados nas mais diversas aplicações: automóveis, ônibus, 

caminhões, locomotivas, máquinas de grande porte, navios, dentre outos (GALVÃO, 2007). 

Seu principal problema e que não é renovável, nem ecologicamente correto, desta 

forma o seu uso contínuo, pode gerar futuras crises energéticas e agravar ainda mais os 

problemas ambientais que o mundo vem sofrendo. Na queima destes combustíveis são 

emitidas quantidades imensas de poluentes como dióxido e monóxido de carbono, óxidos de 

nitrogênio (NOx) e compostos sulfurados, os quais estão diretamente associados a problemas 

de efeito estufa e chuva ácida (ALTIPARMAK et al., 2007). 

Os veículos movidos a óleo diesel são particularmente grandes emissores de material 

particulado e a presença de partículas de carvão (muito finas) também é prejudicial à saúde, 

pois quando inaladas, estimulam o desenvolvimento de tumores, especialmente se associadas 

com HC aromáticos. Aproximadamente 80% do material particulado é fuligem (fumaça 

negra) e esta é composta principalmente de carvão, o qual absorve substâncias tóxicas, 

irritantes, e cancerígenas (KNOTHE et al., 2005). A fumaça negra é o carbono emitido na 

forma livre, denominado “coque”. Esta forma de carbono compreende um dos três 

componentes das emissões de particulados de escapamento dos combustíveis. O segundo é o 

material hidrocarbônico, o qual é absorvido nos agregados de carbono (chamados de fração 

solúvel) e também resulta da combustão incompleta do combustível. O terceiro componente é 

representado pelos sulfatos, que dependem do teor sulfídrico do combustível e da água retida. 

Os ônibus urbanos são considerados os maiores vilões devido ao grande número deles que 

circulam nos centros urbanos para fazer o transporte coletivo. 
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3.1.3 Aspectos Ambientais – Protocolo de Kyoto 

 

 

A maioria dos problemas ambientais existentes na atualidade são causados pela ação 

direta ou indireta do homem, dentre eles o aquecimento global do planeta, causado pelo 

chamado efeito estufa, é o que vem tendo maior destaque (Figura 3). A maior parte desta 

poluição é proveniente das emissões provocadas pela utilização de combustíveis de origem 

fóssil nos motores (PASQUALINO, 2006).  Vários gases que existem naturalmente na 

atmosfera, quando emitidos em excesso , intensificam o efeito estufa. Os gases metano (CH4), 

óxido nitroso (NO2), ozônio (O3), hidrofluorcarbonos (HFCs) e dióxido de carbono (CO2 ), 

são atualmente os que mais contribuem para o incremento da temperatura do planeta 

(LEBEDEVAS et al., 2006). O aumento da temperatura do planeta até o ano de 2100 pode 

gerar conseqüências como o aumento do nível do mar em até 95 cm (modificando a geografia 

de toda a área costeira), elevar a freqüência e a intensidade de eventos climáticos como 

tempestades e furacões, modificar a composição das florestas, reduzir os recursos hídricos 

para o consumo humano e ocasionar a extinção de espécies da fauna e flora (KENTHORAI et 

al., 2009). 

Diante dos problemas ambientais já existentes no mundo e da previsão do que pode 

acontecer daqui a alguns anos, caso a poluição continue nas proporções hoje alcançadas, os 

paises se reuniram e formularam o protocolo de Kyoto.  Este protocolo é um acordo 

internacional para reduzir as emissões de gases-estufa dos países industrializados e para 

garantir um modelo de desenvolvimento limpo aos países em desenvolvimento. O documento 

prevê que, entre 2008 e 2012, os países desenvolvidos reduzam suas emissões em 5,2% em 

relação aos níveis medidos em 1990 (COPELAND et al., 2005; EMILSON et al., 2009). 

 

 

 



30 

 
Figura 3- Esquema de funcionamento do efeito estufa. 

Fonte: http://www.edp.pt/NR/rdonlyres/55912745-E210-45A5-A238-
CD25F5F47E11/0/EfeitoEstufa.gif. 
 

 

O tratado foi estabelecido em 1997 em Kyoto, Japão, e assinado por 84 países. O 

acordo impõe níveis diferenciados de reduções para 38 dos países, considerados como os 

principais emissores de dióxido de carbono e de outros cinco gases causadores do efeito 

estufa. Para os países da União Européia, foi estabelecida a redução de 8% com relação às 

emissões de gases em 1990. Para os Estados Unidos, a diminuição prevista foi de 7% e para o 

Japão de 6% (EDERINGTON et al., 2005; CAPLAN et al., 2003). O Brasil, 17º na lista, 

apesar de estar entre os 20 maiores poluidores emite 78 milhões de toneladas, menos do que a 

vigésima parte do total dos EUA. A emissão per capita no Brasil é de 0,48 toneladas anuais. 

1. A radiação solar atravessa a atmosfera terrestre. 

2. A terra absorve a radiação solar, emitindo 
parte desejada para o espaço, sob a forma de 
calor. 

3. Alguns gases como o dióxido de carbono, metano, dentre 
outros, impedem que esta energia escape, fazendo com que 
aumente a temperatura da superfície terrestre: é o efeito estufa. 
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Além da redução das emissões de gases, o protocolo de Kyoto estabelece outras 

medidas, como o estímulo à substituição do uso dos derivados de petróleo pela energia 

elétrica e gás natural. 

 

 

3.2 ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

 

Tendo em vista os problemas ambientais, econômicos e sociais, descritos anteriormente, 

que podem ser causados pelo uso abusivo e exclusivo de energias fósseis, despertou-se para a 

necessidade de desenvolver energias alternativas sustentáveis que causem menor impacto 

ambiental.  

Dentre as várias possibilidades de energias alternativas, tem-se as seguintes formas: 

energia solar; energia eólica e energia por biomassa. 

A energia solar, que é a energia primária mais abundante para nosso planeta.  A 

quantidade de radiação solar que atinge o planeta anualmente equivale a 7.500 vezes o 

consumo de energia primária de sua população. Se apenas 0,1% da energia solar fosse 

convertida com uma eficiência de 10%, a energia gerada seria quatro vezes maior que a 

capacidade mundial total de geração de energia, que é de 3000 GW. Além da utilização no 

aquecimento de água, pode ser usada para a geração de eletricidade. No Brasil, a capacidade 

instalada é estimada entre 12 e 15 MW, igualmente divididos entre sistemas de 

telecomunicações e sistemas rurais remotos. (WORLD ENERGY, 2007; HOTZA, 2008). 

A energia eólica também apresenta grande potencial. Segundo estimativas do 

Conselho Mundial de Energia, se 1% da área terrestre fosse utilizada na geração de energia 

eólica, a capacidade mundial de geração seria equivalente ao total gerado através de todas as 

outras fontes. No Brasil, o potencial eólico é de 143 GW, dos quais 30 GW poderiam ser 

efetivamente transformados em projetos em médio prazo (ARCHER et al., 2005).  

Uma das energias renováveis que tem sido enfoque de muitos estudos é a biomassa, 

tendo-se um maior destaque para os biocombustíveis, que podem ser definidos como 

combustíveis renováveis derivados de matéria-prima biológica, que incluem o bioetanol, ou 

simplesmente etanol, o biodiesel e biogás (metano). 

O etanol é o biocombustível mais utilizado atualmente e possuiu a produção que mais 

cresce no mundo (MURRAY et al., 2005). Os maiores produtores mundiais de etanol são 

Estados Unidos (16,1 bilhões de barris), o Brasil (16 bilhões de barris) e a China (3,8 bilhões 
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de barris). O etanol é produzido principalmente a partir da cana-de-açúcar (Brasil) e milho 

(EUA), embora possam ser usados outros insumos, incluindo cereais, gramíneas, resíduos da 

agricultura e resíduos municipais. (CEDIGAZ, 2009;U.S., 2009). Cabe ressaltar que a 

produção de biodiesel, utilizando como matéria prima os óleos vegetais e gorduras animais 

estão crescendo rapidamente e que a utilização destes biocombustíveis de forma geral, 

mostra-se um agente com potencial na redução dos gases causadores do efeito estufa, como se 

pode observar na Figura 4. 

 

 

Figura 4 Redução percentual da emissão de GEE pelo uso de biocombustíveis  
      Fonte: Vichi; Mmansor (2009) 
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3.2.1 Óleo Vegetal e Gordura Animal 

 

 

Os óleos e gorduras são substâncias de origem vegetal, animal ou microbiana, 

insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. A distinção entre um óleo e uma 

gordura se faz na aparência e nas propriedades físicas dessas substâncias. Na temperatura 

ambiente, as gorduras são sólidas e os óleos são líquidos. Os principais fatores que 

determinam se um lipídio é uma gordura ou um óleo, é o seu grau de insaturação e ponto de 

fusão. Assim, um lipídio contendo alto grau de ácidos graxos saturados será sólido em 

temperatura ambiente, com moderado grau de insaturação pode tornar-se sólido no 

refrigerador, enquanto que uma alta insaturação possibilita-lhe permanecer líquido no 

congelador (SOLOMONS ; GRAHAM 2007). 

De um modo geral, os óleos são definidos como substâncias líquidas à temperatura 

ambiente, enquanto que as gorduras caracterizam-se como substâncias sólidas. As gorduras de 

origem vegetal resultam de processos de hidrogenação de óleos vegetais.  

Os óleos e gorduras são formados, principalmente, por triglicerídeos ou 

triacilgliceróis, resultante da combinação entre três moléculas de ácidos graxos e uma 

molécula de glicerol, mas possuem também outros constituintes minoritários, tais como: 

monoacilglicerídeos, diacilglicerídeos, tocoferóis, esteróis, fosfolipídios, ácidos graxos livres, 

cerídeos e carotenóides. 

Os ácidos graxos presentes nos óleos e gorduras são constituídos, geralmente, por 

ácidos carboxílicos que contêm de 4 a 30 átomos de carbono na sua cadeia molecular, as quais 

podem ser saturadas ou insaturadas. Os ácidos graxos saturados, encontrados na maioria dos 

óleos e gorduras são o láurico (C12), mirístico (C14), palmítico (C16) e esteárico (C18). Estes 

organizam-se com facilidade em cristais e como as atrações de van der Waals são fortes, 

possuem pontos de fusão relativamente elevados. Os pontos de fusão aumentam com o 

aumento do peso molecular. 

Os ácidos graxos insaturados são encontrados livres ou ligados ao glicerol e 

apresentam uma ou mais duplas ligações entre os carbonos nas suas moléculas. Eles 

predominam sobre os saturados, particularmente nas plantas superiores e em animais que 

vivem em baixas temperaturas. Os ácidos graxos insaturados diferem entre si quanto ao 

número de átomos de carbono, duplas ligações, localização das insaturações e configuração.  

Na maioria dos ácidos monoiinsaturados, a dupla ligação localiza-se entre os átomos 

de carbono 9 e 10. Nos ácidos poliinsaturados, com freqüência, a primeira insaturação situa-se 
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no carbono 10, e as demais duplas entre esta e a extremidade não carboxilada da cadeia 

hidrogenada, separados por um grupo metileno (─CH2─). Também apresentam simetria, 

existindo um predomínio de isômeros cis, especialmente nos óleos e gorduras naturais. A 

configuração cis da ligação dupla de um ácido graxo insaturado impõe uma curva rígida à 

cadeia de carbono que interfere com a organização cristalina, causando a redução da atração 

de van der Waals, entre as moléculas, conseqüentemente, ácidos graxos insaturados possuem 

pontos de fusão mais baixos (RIBEIRO ; SERAVALII 2007; VISENTAINER ; FRANCO 

2006; ALLINGER et al., 1978). A estrutura dos principais ácidos graxos insaturados e 

saturados constituintes dos óleos vegetais e gordura animal, pode ser vista na Figura 5. 

 

 
Palmítico 

Esteárico  

Linoléico  

 

Oléico  

Linolênico  

 

Figura 5- Estrutura dos principais ácidos graxos constituintes do óleos vegetais e da gordura animal. 
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O uso direto de óleos vegetais como combustível para motores é problemático devido 

a sua alta viscosidade, maior densidade e baixa volatilidade. A viscosidade de alguns óleos 

vegetais chega a alcançar valores, de 11 a 17 vezes, maiores que as do diesel mineral e isto, 

gera problemas no funcionamento dos motores que os usem. (DEMIRBAS 2005; 

HRIBERNIK 2007). Dentre os vários problemas tem-se combustão incompleta, formação de 

depósitos de carbono nos sistemas de injeção, diminuição da eficiência de lubrificação, 

obstrução nos filtros de óleo e sistemas de injeção, comprometimento da durabilidade do 

motor e emissão de acroleína (substância altamente tóxica e cancerígena) formada pela 

decomposição térmica do glicerol (SCHWAB et al., 1988). 

Várias abordagens diferentes têm sido consideradas para contornar esses problemas, 

sendo que a transformação de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal em ésteres de 

álcoois de cadeia curta tem importância estratégica para o setor energético, pois possibilita a 

obtenção do biodiesel, com características físico-químicas semelhantes ao óleo diesel 

(KNOTHE et al., 2006).  

O Brasil com sua enorme área territorial cultivável, apresenta vantagem para produção 

de oleaginosas , assim como para pecuária, e desta forma possui uma diversidade de 

oleaginosas promissoras para a produção de biocombustíveis, sendo essas produzidas em 

diferentes regiões a depender da forma de cultivo, clima, solo e zoneamento existente. Na 

Figura 6, pode-se visualizar essa diversificação.   

Em virtude da variedade de oleaginosas cultiváveis e gorduras animais, se fará uma 

descrição das usadas neste trabalho, enfocando a produtividade, características físico-

químicas, bem como sua composição.   
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Figura 6- Potencialidade Brasileira na Produção de Oleaginosa e sebo  em cada Região 
Fonte:  Aranda et al., 2008.         

 

 

3.2.1.1 Algodão 

 

O algodoeiro herbáceo (Gossypium hisutum) é uma planta de grande complexidade 

morfológica, possuindo particularidades importantes utilizadas, inclusive, na identificação da 

espécie dentro do gênero Gossypium e da família Malvacea, da qual ele faz parte ( Figura 7). 

A planta de algodoeiro herbáceo possui uma estrutura organográfica singular com dois tipos 

de ramificação, apresentando ramos frutíferos e vegetativos, dois tipos de macrofilo 

(frutíferos e vegetativos) flores completas possuindo um terceiro verticilo floral, as brácteas, 

que faz uma proteção extra e pode possuir, na base interna e externamente, glândulas de 

secreção, além de apresentar prófilos, folhas sem bainha com duas estípulas, dois tipos de 

glândulas e pelo menos duas gemas na base de cada folha. o algodoeiro é uma planta de clima 

quente, que não suporta o frio. O período vegetativo varia de cinco a sete meses, conforme a 

quantidade de calor recebida, e exige verões longos, quentes e bastante úmidos. A cultura 
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requer renovação dos solos, mediante o uso de fertilizantes, rotação de culturas ou ainda, 

simplesmente, descanso por certo período.   

 

        
Figura 7-Pés de algodão e suas sementes 

Fonte:  Iapar E Terrastock(2009) 
 

Os principais produtores mundiais de algodão têm sido tradicionalmente a China, os 

Estados Unidos e o Usbequistão, seguidos por Índia, Paquistão e Brasil (BIOMANIA, 2006). 

No Brasil os estados que mais produzem algodão arbóreo (em caroço) têm sido Paraná, São 

Paulo e Bahia.  

A cultura do algodão no Rio Grande do Norte poderá encontrar no biodiesel o 

caminho para sua tão sonhada retomada. É o que estimam os pesquisadores da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária do RN (EMBRAPA), que enxergam na produção do 

combustível a partir do caroço a saída para valorizar o produto e aumentar os ganhos da 

agricultora familiar [BIODIESELBR, 2008]. De acordo com Boccardo (2004), o rendimento 

em óleo de algodão varia de 0,1-0,2 (t/ha), com três meses de colheita e com ciclo  máximo de 

eficiência anual. 

  O óleo de algodão é extraído da semente que também é conhecida como caroço do 

algodão e contém uma média de 14 a 25% de óleo. (BELTRÃO, 1999), tendo sua composição 

variada por ácidos graxos saturados e insaturados, como pode-se visualizar na Tabela 2.  As 

propriedades  físico-químicas do referido óleo encontra-se na Tabela 3 ( CAMPESTRE, 

2009). 
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Tabela 2- Valores de referência  da composição dos ácidos graxos do óleo de algodão 

ÁCIDOS GRAXOS  VALORES DE REFERÊNCIA (%) 

Ácido Mirístico (C14:0) 0,4 – 2,0 
Ácido Palmítico (C16:0) 17,0 - 31,0 
Ácido Palmitoleico (C16:1) 0,5 - 2,0 
Ácido Esteárico (C18:0) 1,0 - 4,0 
Ácido Oleico  (C18:1) 13,0 - 44,0 
Ácido Linoleico  (C18:2) 33,0 - 59,0 
Ácido Linolênico  (C18:3) 0,1 - 2,1 
Outros < 3,0 

Fonte: Valores de Referência: RDC No482, de 23/09/1999, da Agência Nacional da Vigilância 
Sanitária – ANVISA 

 

Tabela 3-  Valores de referência das Características Físico–Química de óleo de Algodão 

PROPRIEDADES VALORES DE REFERÊNCIA 

Massa Específica a 20°C ( g/c m³) 0,915 - 0,923 

Índice de Refração 40ºC  1,458 - 1,466 

Índice de Iodo (g I2 / 100g) 99 – 119 

Índice de Saponificação ( mg KOH/g) 189 – 198 

Matéria Insaponificável (%) < 1,5 

Acidez (g ácido oléico/100g) < 0,3 

Índice de Peróxido (meq/ Kg) < 10,0 

Fonte: Valores de Referência: RDC No482, de 23/09/1999, da Agência Nacional da Vigilância 
Sanitária – 

 

Observa-se um percentual alto de compostos insaturados, o que pode acelerar o 

processo oxidativo, ocasionando em uma baixa estabilidade oxidativa, fato este que pode ser 

confirmado pelos valores de referência do índice de iodo (SHAHID E JAMAL, 2007).   
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3.2.1.2 Girassol  

 

 

O girassol (helianthus annuus) possui uma cultura de ampla capacidade de adaptação 

às diversas condições de latitude, longitude e fotoperíodo, (Figura 8). Nos últimos anos, 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 o girassol proporciona às culturas subseqüentes são alguns 

dos fatores que vêm conquistando muitos produtores, além de ser totalmente aproveitada, 

desde as sementes, até as flores e os ramos. Em áreas onde se faz rotação de culturas com o 

girassol, observa-se um aumento de produtividade de 10% nas lavouras de soja e entre 15 e 

20% nas de milho. Este vem sendo utilizado, principalmente, para extração de óleo, além 

disso, a massa resultante da extração do óleo rende uma torta altamente protéica, usada na 

produção de ração (MOSER, 2009).   

 

      
Figura 8-Pés de girassol e suas sementes 

Fonte: Ciência e vida, 2009. 
 

Os maiores produtores do grão girassol são Argentina, Rússia, Ucrânia, USA, China, 

França e Índia. A produção brasileira ainda é pouco expressiva, mas atualmente o produto 

vem se consolidando e conquistando o seu espaço no mercado, de modo que esta oleaginosa 

já ocupa o quarto lugar em volume de produção, perdendo apenas para a soja, palma e colza. 

Os resultados provenientes dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos no país demonstram a 

existência de um importante acervo de tecnologias que garante o desenvolvimento da 

produção do girassol, para diferentes regiões brasileiras, em condições muito favoráveis. Os 

resultados desse sistema são medidos por seu rendimento físico por hectare, em dois níveis de 

produção: 1.145 kg e 1.980 kg  (EMBRAPA, 2009). Das sementes do girassol se extrai um 

óleo com um ótimo rendimento em torno de 48 a 52%, a composição dos ácidos graxos e a 
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caracterização físico-química de referência deste, encontram-se nas Tabelas 4 e 5 

respectivamente (CAMPESTRE, 2009). 

 

Tabela 4 - Valores de referência da composição dos ácidos graxos  do óleo de Girassol. 

ÁCIDOS GRAXOS  VALORES DE REFERÊNCIA (%) 

Ácido Mirístico (C14:0) < 0,5 
Ácido Palmítico (C16:0) 3,0 - 10,0 
Ácido Palmitoleico (C16:1) < 1,0 
Ácido Esteárico (C18:0) 1,0 - 10,0 
Ácido Oleico  (C18:1) 14,0 - 35,0 
Ácido Linoleico  (C18:2) 55,0 - 75,0 
Ácido Linolênico  (C18:3) < 0,3 
Outros < 3,0 

Fonte:Valores de Referência: RDC Nº482, de 23/09/1999, da Agência Nacional da Vigilância 

Sanitária – ANVISA. 

 

Tabela 5 - Valores de referência das Características Físico–Química de óleo de girassol. 

PROPRIEDADES VALORES DE REFERÊNCIA 

Massa Específica a 20°C ( g/c m³) 0,915 - 0,920 

Índice de Refração 40ºC  1,467 - 1,469 

Índice de Iodo (g I2 / 100g) 110 – 143 

Índice de Saponificação ( mg KOH/g) 188 – 194 

Matéria Insaponificável (%) < 1,5% 

Acidez (g ácido oleico/100g) < 0,3 

Índice de Peróxido (meq/ Kg) < 10,0 

Fonte: Valores de Referência: RDC Nº482, de 23/09/1999, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária – 
ANVISA. 

 

Pelos dados de referência, observa-se um alto percentual de ácidos graxos    

poliinsaturados. 
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3.2.1.3 Dendê 

 

O dendezeiro (Elaeais guineensis Jaquim) é uma palmeira originária da costa oriental 

da África, (Figura 9). Um plantio corretamente conduzido inicia a produção ao final do 

terceiro ano após o plantio, com uma produção entre 6 a 8 toneladas de cacho por hectare, 

atingindo o pique máximo de produção no oitavo ano, podendo atingir 25 toneladas de cacho 

por hectare, produção que permanece nesse nível até o 17º ano, declinando ligeiramente até o 

final de sua vida útil produtiva, que ocorre por volta dos 25 anos. Dos frutos do dendezeiro, 

podem ser extraídos dois tipos de óleo: óleo de polpa, conhecido no Brasil como azeite de 

dendê, e óleo de palmiste (CEPLAC, 2009). 

 

 

           
Figura 9- Pé de dendê e seus frutos  

Fonte: Deser e agrosoft  2009. 
 

O rendimento em óleo representa 22% do peso dos cachos para o óleo de polpa e 2% 

para o óleo de palmiste. Esta como planta perene arbórea apresenta grande potencial para 

absorver gás carbônico, perdendo somente para o eucalipto, podendo contribuir com a 

redução de emissão de carbono para a atmosfera através da fixação deste elemento na 

biomassa. Estima-se que este é capaz de contribuir com o seqüestro de 29,3t de 

carbono/há/ano na fase adulta, possibilitando a sua utilização em áreas desflorestadas, 

contribuindo, desta forma, para a conservação de energia e recursos naturais 

(PRATEEPCHAIKUL ,APICHATO, 2003) . 

Na produção e consumo dessa oleaginosa, o Brasil situa-se no 11º e no 13º lugares, 

respectivamente. O Pará (70% da produção), Bahia e Amapá são os maiores produtoras de 

óleo do Brasil (SEAGRI, 2009). 
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O óleo de dendê é formado por ácidos graxos que possui elevado peso molecular, 

girando em torno de 887, em dependência dos ácidos graxos que fazem parte de sua 

composição e que também influenciam nas suas propriedades (Ver Tabelas 6 e 7). 

 

 

 

Tabela 6 - Valores de referência da composição dos ácidos graxos  do óleo de dendê 

ÁCIDOS GRAXOS  VALORES DE REFERÊNCIA (%) 

Ácido Láurico ( C12:0) < 0,4 
Ácido Mirístico (C14:0) 0,5 - 2,0 
Ácido Palmítico (C16:0) 35,0 - 47,0 
Ácido Palmitoleico (C16:1) < 0,6 
Ácido Esteárico (C18:0) 3,5 - 6,5 
Ácido Oleico  (C18:1) 36,0 - 47,0 
Ácido Linoleico  (C18:2) < 0,5 

Ácido Araquídico (C20:0)  < 1,0 

Fonte: Valores de Referência: RDC No482, de 23/09/1999, da Agência Nacional da Vigilância 
Sanitária - ANVISA. 

 

Tabela 7 - Valores de referência das Características Físico–Química de óleo de dendê.  

PROPRIEDADES VALORES DE REFERÊNCIA 

Massa Específica a 20°C ( g/c m³) 0,891 - 0,899 

Índice de Refração 40ºC  1,454 - 1,456 

Índice de Iodo (g I2 / 100g) 50 – 60 

Índice de Saponificação ( mg KOH/g) 190 – 209 

Matéria Insaponificável (%) < 1,2% 

Acidez, óleo bruto ( g ácido oleico/100g                    < 5,0 % 

Índice de Peróxido (meq/kg)                  < 10,0% 

Ponto de Fusão ° C 33 – 40 

Fonte: Valores de Referência: RDC Nº 482, de 23/09/1999, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária - 
ANVISA. 
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A quantidade de ácidos graxos saturados e insaturados são praticamente iguais 

(CAMPESTRE, 2009). 

 

3.2.1.4 Gordura Animal – Sebo Bovino 

 

As gorduras animais representam uma fonte de biomassa que já está sendo bastante 

utilizada como matéria-prima para produção de biodiesel. Considerando os problemas de 

abastecimento que vêm ocorrendo com algumas matérias-primas vegetais, a gordura animal – 

principalmente de bovinos – adquiriu significativa importância, inclusive pelo fato dos 

projetos industriais poderem estar acoplados a plantas industriais já existentes no abate de 

animais. Isto garantiria o abastecimento ao longo do ano, sem maiores preocupações com a 

procura e principalmente gasto com transporte em relação à matéria-prima, podendo gerar 

economia ao produtor de biodiesel (KRAUSE, 2008). O sebo bovino é hoje no Brasil a 

segunda maior matéria prima utilizada para produção de biocombustível ( Ver na Figura 10). 

 

 

 
Figura 10-  Matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel no Brasil – janeiro a 

dezembro 2008 ( % ), (ANP, 2009) 
 

 

Este material graxo é um resíduo industrial que pode ser reaproveitado e utilizado para 

produção de energia, desta forma despertou-se para o papel estratégico que essa matéria prima 

dispõe como a questão da produtividade do óleo (100%), o abastecimento sem concorrência, o 

preço da sua produção, no qual  1 kg de sebo bovino se transforma em 1 quilograma de óleo, 

ao passo que 1 kg de soja se transforma em 170 g de óleo, restando ainda comparar custos de 
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aquisição e sua variabilidade no tempo. O fator ambiental também merece destaque, pois evita 

a disposição inadequada de resíduos animais, que na maioria dos casos não recebem nenhum 

tipo de tratamento e acabam chegando nos rios e córregos provocando inúmeros problemas no 

meio ambiente, como o processo de eutrofização (IMAHARA; MINAMI; SAKA, 2006). 

A gordura animal difere de alguns óleos vegetais, com relação as suas propriedades 

químicas. Alguns óleos vegetais apresentam em sua composição uma maior quantidade de 

ácidos graxos insaturados, já nas gorduras animais, como sebo ou banha, ocorre o contrário, 

eles apresentam na sua composição uma quantidade maior de ácidos graxos saturados, como 

pode-se observar nas Tabela 8 e 9 (CAMPESTRE, 2009). O tempo de estabilidade à oxidação 

aumenta com o aumento de compostos saturados no biodiesel. Porém, o ponto de névoa 

aumenta para o biodiesel com o aumento da concentração de compostos saturados e como 

conseqüência o desempenho do motor pode diminuir (CUNHA, 2008). 

Tabela .8 - Valores de referência da composição dos ácidos graxos  do sebo bovino. 

ÁCIDOS GRAXOS  VALORES DE REFERÊNCIA (%) 

Ácido Mirístico (C14:0) 1,0-6,0 

Ácido Palmítico (C16:0) 20,0- 37,0 

Ácido Palmitoleico (C16:1) 1,0-9,0 

Ácido Margárico (C17:0) 1,0- 3,0 

Ácido Esteárico (C18:0) 25,0-40,0 

Ácido Oleico  (C18:1) 31,0-50,0 

Ácido Linoleico  (C18:2) 1,0-5,0 

Fonte: Valores de Referência: Physical and Chemical Characteristics of Oils, Fats, and Waxes - AOCS 
. 

Tabela 9- Valores de referência das Características Físico–Química do sebo bovino.  

PROPRIEDADES VALORES DE REFERÊNCIA 

Massa Específica a 20°C ( g/c m³) 0,903-0,907 

Índice de Refração 40ºC  1,450-1,458 

Índice de Iodo (g I2 / 100g) 33-47 

Índice de Saponificação ( mg KOH/g) 190-200 

Matéria Insaponificável (%) < 0,5% 

Ponto de Fusão ° C 45-48 

Fonte: Valores de Referência: Physical and Chemical Characteristics of Oils, Fats, and Waxes – 
AOCS 
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3.3 BIODIESEL 

 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), através da lei n° 

11.097 de 13 de janeiro de 2005, definiu o Biodiesel como:  

 

Biocombustível derivado da biomassa renovável para uso em motores a 

combustão interna ou, conforme regulamento para outro tipo de geração de 

energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustível de origem 

fóssil.  

 

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

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

fontes renováveis como óleos vegetais, gorduras animal e/ou residual, cuja utilização está 

associada à substituição de combustíveis fósseis em motores de ignição por compressão. 

A implementação desse biocombustível na matriz energética , apresenta-se como um 

grande potencial,  uma vez que é oriundo de fontes renováveis,não são tóxicos, são 

biodegradáveis, praticamente livres de enxofre e materiais carcinogênicos e por possui 

oxigênio na sua molécula, comparando com o diesel de petróleo, sua queima ocorre de 

maneira mais limpa (DEMIRBAS ,2008; HANH ,2008). Desta forma, a utilização do 

biodiesel resulta em vantagens e desvantagens  nos mais diversos âmbitos da sociedade. 

 

3.3.1 Impactos ambientais 

 

Uma das vantagens associadas à utilização de biocombustíveis está relacionada à 

redução nas emissões de gases nocivos para o ambiente. Os estudos realizados em relação ao 

biodiesel mostram que a utilização do mesmo ou de misturas deste com o diesel fóssil 

apresentaram as seguintes características (MACLEOD et al., 2008; KEGL 2008; LAPUERTA 

et al 2008; CHIEN et al., 2009): 

 

• Redução das emissões de dióxido de carbono. O gás carbônico liberado durante a 

combustão do biodiesel nos motores pode ser absorvido durante a fase de crescimento 

das próprias plantas oleaginosas utilizadas para a obtenção dos óleos vegetais, 
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favorecendo então, a fixação do carbono atmosférico como matéria orgânica, e 

promovendo a diminuição de CO2.  

• Redução das emissões de dióxido de enxofre (SO2), uma vez que o biodiesel é 

praticamente isento de  enxofre; 

• Reduções significativas nas emissões de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPAs); 

• Diminuição das emissões de material particulado; 

• Aumento nas emissões de óxidos de nitrogênio. As emissões de NOx de biodiesel 

(B100) são aproximadamente 9% maiores do que as do diesel convencional. 

Entretanto, composição dos ésteres alquílicos permite a utilização de tecnologias como 

o uso de catalisadores para o controle deste poluente. 

 

Além destas características, quando se faz uso de gordura de origem animal tem-se um 

aspecto ambiental a mais que é o aproveitamento de matérias-primas residuais como 

biocombustíveis que, embora não sejam consideradas fontes renováveis, são resíduos que 

jogados na natureza se transformam em poluentes de grande demanda de oxigênio. 

 

3.3.2 Impactos Sociais 

 

O grande mercado energético brasileiro e mundial poderá dar sustentação a um imenso 

programa de geração de emprego e renda a partir da produção do biodiesel. Estudos 

desenvolvidos pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, da Integração Nacional e das Cidades mostram que a cada 1% de substituição 

de óleo diesel por biodiesel, produzido com a participação da agricultura familiar, podem ser 

gerados cerca de 45 mil empregos no campo, com uma renda média anual de 

aproximadamente R$ 4.900,00 por emprego. A inclusão social e o desenvolvimento regional 

especialmente através da geração de emprego e renda, devem ser os orientadores básicos das 

ações direcionadas ao biodiesel, o que implica dizer que sua produção e consumo devem ser 

promovidos de forma descentralizada e não excludente em termos de rotas tecnológicas e 

matérias-primas utilizadas. O uso de gorduras animais residuais também tem implicação no 

campo, pois a atividade pecuária também gera importantes postos de trabalho assim como a 

criação de frangos e porcos de corte em granjas e sítios (POUSA et al., 2007; PENTEADO, 

2005; NAE, 2009). 
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A Produção do biodiesel, pode desta forma ser considerada socialmente correta, pois 

além de outros programas sociais, contribui para a fixação do homem no campo, geração de 

empregos e um grande desenvolvimento no setor primário. 

 

3.3.3 Impactos Econômicos 

 

O biodiesel pode ser um importante produto para exportação e para a independência 

energética nacional, associadas à geração de emprego e renda nas regiões mais carentes do 

Brasil. Uma vez que, importa-se, anualmente, cerca de 40 milhões de barris de óleo diesel, o 

que representa uma despesa na nossa balança de pagamentos de pelo menos 1,2 bilhões de 

dólares. Considerando-se os vários setores da economia que sofrerão impactos positivos ou 

negativos com a implantação do biodiesel, cenários de produção, distribuição e uso devem ser 

estabelecidos. Um deles é a possibilidade de implantação de um sistema de mini-usinas 

produtoras de biodiesel, gerando mudanças na matriz energética nacional e em segmentos, 

como o agrícola e o industrial do próprio biodiesel (KRAUSE, 2008; PENTEADO , 2005). 

 

3.3.4 Reação de Transesterificação 

 

Existem vários processos de produção do biodiesel, no entanto, atualmente a 

transesterificação é o método mais  utilizado em todo o mundo. O método consiste em reagir 

um lipídeo (conhecidos como triacilglicerídeos ou triglicerídeos) com um mono-álcool de 

cadeia curta (metílico ou etílico), na presença de um catalisador (base ou ácido), resultando na 

produção de uma mistura de ésteres alquílicos de ácidos graxos (denominado de biodiesel) e 

glicerol, conforme ilustra a Figura 11, (TAPANES et al.,  2008; SUAREZ et al., 2007). 

Sendo, R1, R2 e R3 cadeias carbônicas dos ácidos graxos e R4 o grupo alquíl do álcool. 



48 

 
Figura 11-Reação Geral de Transesterificação do Triacilglicerídeo 

 Fonte: SUAREZ et al. (2007). 

 

Nesta reação é promovida a quebra da molécula do triacilglicerídeo, por uma 

seqüência de três reações reversíveis e consecutivas, em que os monoglicerídeos e os 

diglicerídeos são os intermediários. Inicialmente, a molécula de triacilglicerídeo é convertida 

em diglicerídeo, depois em monoglicerídeo e, finalmente, em glicerol, produzindo um mol de 

éster a cada etapa reacional e liberando a glicerina como sub-produto. (CANDEIA ,2008; 

SUAREZ et al., 2007). O mecanismo reacional em etapas está apresentado na Figura 12. 
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Figura 12-  Mecanismo em Etapas da Reação de Transesterificação  

Fonte: SUAREZ et al. (2007). 

 

A Transesterificação dos óleos ou gorduras pode ser afetada por vários fatores, os mais 

importantes são: presença de ácidos graxos livres, umidade, tipo de álcool utilizado, razão 

molar de álcool/óleo, concentração e tipo de catalisador, tempo e temperatura de reação 

(DEMIRBAS, 2008 ; CRABBE ,2001). 

 

3.3.4.1 Presença de Ácidos Graxos Livres e Umidade 

 

 

O teor de ácidos graxos livres e a umidade são parâmetros importantes para determinar 

a viabilidade do processo de transesterificação de óleos vegetais e principalmente de gorduras 

animais, uma vez que estas são resíduos de processamento de alimentos, ou qualquer outro 
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tipo de matéria-prima apropriada para transesterificação básica. Para produzir uma reação 

catalisada por base, o teor de ácidos graxos livres precisa estar abaixo de 3%. Quanto mais 

alta a acidez da matéria-prima, menor é a eficiência de conversão. Assim em reações com alta 

acidez é necessário usar maior quantidade de catalisador básico para neutralizar a acidez e 

melhorar o rendimento. 

No entanto, o excesso ou a insuficiência de catalisador podem causar a formação de 

sabões (DORADO et al., 2002; ATAYA et al.;2007). 

 

3.3.4.2 Tipo de Álcool e Razão Molar Álcool/Óleo 

 

A razão molar de álcool/óleo é uma das mais importantes variáveis que afetam o 

rendimento de ésteres na reação de transesterificação. Uma razão estequiométrica de três 

moles de álcool para um mol de triacilglicerol é requerida para um rendimento de três moles 

de ésteres de ácidos graxos e um mol de glicerol. Porém, a transesterificação é uma reação em 

equilíbrio, que exige um excesso de álcool para direcionar a reação na formação de ésteres. 

Para uma máxima conversão de ésteres, a relação molar deve ser maior ou igual a 6:1 

(MEHER et al., 2006). 

A produção de ésteres etílicos via catálise básica torna-se mais difícil comparada com 

a produção de ésteres metílicos, pela formação de emulsão estável indesejada durante a 

etanólise. Metanol e etanol são imiscíveis em triglicerídios à temperatura ambiente, sendo as 

reações normalmente agitadas mecanicamente para aumentar a transferência de massa, 

formando emulsões durante a reação. Porém nas metanólises, estas emulsões formam 

facilmente, duas camadas, uma inferior (glicerol) e outra superior rica em ésteres, e na 

etanólise elas são mais estáveis, o que dificulta a separação e purificação dos ésteres.  

As emulsões são em parte causadas pela formação de intermediários mono e 

diacilgliceróis, os quais possuem grupos hidroxilas e cadeias de hidrocarbonetos não polares, 

sendo agentes superficiais fortemente reativos quando em concentrações elevadas, impedindo 

a transferência de massa esperada de acordo com a cinética da reação homogênea. O grupo 

não polar, que é maior no etanol em relação ao metanol é o suposto fator critico que estabiliza 

as emulsões (BANERJEE et al., 2009; MENDONÇA et al., 2009). 
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3.3.4.3 Tipo e Concentração de Catalisador 

 

A reação de transesterificação pode ser realizada com catálise homogênea ou 

heterogênea. A catálise homogênea é o processo mais comumente empregado devido sua 

rapidez e eficiência. No entanto, esta apresenta o problema da difícil separação do catalisador 

ao final da reação e a indesejável formação de sabões, os quais são responsáveis pela 

diminuição do rendimento da reação, dificultando os processos de separação do glicerol e a 

purificação do biodiesel As vantagens do processo catalítico heterogêneo é a redução 

significativa do número de etapas de purificação, minimizando os custos de produção e o fato 

do catalisador ser recuperado e reutilizado em reações posteriores. Atualmente, pesquisas têm 

se voltado para a busca de catalisadores que apresentem propriedades básicas conforme o 

processo tradicional e com as características do processo heterogêneo no intuito de elevar os 

níveis de conversão a biodiesel. Entretanto a catálise heterogênea ainda precisa ser muito 

estudada, para poder alcançar os mesmos rendimentos de conversão, com os mesmos custos 

de produção da catálise homogênea básica (XIE  et al., 2006 ; KAWASHIMA et al., 2008) . 

A transesterificação via catálise homogênea  básica de um triacilglicerol, ocorre mais 

rapidamente que a catalisada por um ácido, além de serem menos corrosivos , o que os levam 

a serem mais usados  em processos industriais. Os catalisadores mais utilizados são os 

alcoóxidos , hidróxidos  e carbonatos  de sódio e potássio. Os alcoóxidos alcalinos (como CH 

ONa para metanólises) são os catalisadores mais reativos, visto que apresentam rendimentos 

elevados em um pequeno tempo de reação, mesmo em concentrações molares baixas. 

Hidróxidos de metais alcalinos (KOH e NaOH) são mais acessíveis em preço do que os 

respectivos alcoóxidos mas são menos reativos. Contudo eles são uma boa alternativa dando 

uma mesma conversão, desde que suas concentrações sejam aumentadas em 1 a 2%. 

Entretanto, se a mistura usada álcool/óleo tiver alguma umidade, ou mesmo um pouco de 

água, que é produzida pela reação do hidróxido com álcool, leva consequentemente a 

formação de sabão (Figura 13), que é indesejável reduzindo o rendimento de ésteres e 

dificultando a recuperação do glicerol devido a emulsões formadas . Os catalisadores básicos 

podem ser utilizados tanto com álcool metílico como etílico (JITPUTTI et al., 2006; 

ENCINAR et al., 2007). 
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Figura 13-Reação de saponificação dos ácidos graxos dos ésteres alquílicos 

 

3.4 USO ATUAL DO BIODIESEL NO BRASIL 

 

Pela Lei N° 11097 de 13 de Janeiro de 2005 (BRASIL, 2005), os biocombustíveis 

derivados de óleos e gorduras foram inseridos na matriz energética brasileira. Segundo essa 

lei está previsto o uso opcional de B2 (2% de biodiesel e 98% de diesel de petróleo) até o 

início do ano de 2008, quando passará a ser obrigatório. Entre 2008 e 2013 o uso de B5 será 

opcional e passará a ser obrigatório após esse período. 

Desde 1º de julho de 2009, o óleo diesel comercializado em todo o Brasil contém 4% de 

biodiesel. Esta regra foi estabelecida pela Resolução nº 2/2009 do Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE), publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 18 de maio de 

2008, que aumentou de 3% para 4% o percentual obrigatório de mistura de biodiesel ao óleo 

diesel. A contínua elevação do percentual de adição de biodiesel ao diesel demonstra o 

sucesso do Programa Nacional de Produção e uso do Biodiesel e da experiência acumulada 

pelo Brasil na produção e utilização em larga escala de biocombustíveis (ANP, 2009). 

O Brasil está entre os maiores produtores e consumidores de biodiesel do mundo, com 

uma produção anual, em 2008, de 1,2 bilhões de litros e uma capacidade instalada, em janeiro 

de 2009, para 3,7 bilhões de litros.  

A venda de diesel BX – nome da mistura de óleo diesel derivado do petróleo e um 

percentual (4%, atualmente) de biodiesel – é obrigatória em todos os postos que revendem 

óleo diesel, sujeitos à fiscalização pela ANP. A adição de até 5% de biodiesel ao diesel de 

petróleo foi amplamente testada, dentro do Programa de Testes coordenado pelo Ministério de 

Ciência e Tecnologia, que contou com a participação da Associação Nacional dos Fabricantes 
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de Veículos Automotores (Anfavea). Os resultados demonstraram, até o momento, não haver 

a necessidade de qualquer ajuste ou alteração nos motores e veículos que utilizem essa 

mistura (ANP, 2009). 

 

 

3.5 BIODIESEL E ESTABILIDADE OXIDATIVA 

 

 

O período de indução (atualmente chamado também de índice de estabilidade oxidativa) é 

um parâmetro comparativo muito utilizado para controle de qualidade de matérias-primas, e 

eficiência da adição de antioxidantes, entre outros. 

O óleo diesel é composto por longas cadeias de hidrocarbonetos parafínicos, oleofínicos e 

aromáticos, o que o torna estável, em relação à estabilidade oxidativa.  Já o biodiesel possui 

em sua constituição ésteres metílicos ou etílicos, sendo a composição deste dependente da 

matéria prima que  deu origem.  Óleos e gorduras são produtos susceptíveis ao processo de 

oxidação devido sua composição química, consequentemente o biodiesel proveniente deste, 

também sofrem a auto-oxidação ou rancidez oxidativa ( KNOTHE,  2006). 

A rancificação oxidativa normalmente não ocorre com ácidos graxos saturados, já que a 

formação de radicais livres, neste caso, é energeticamente desfavorável. A presença de duplas 

ligações na cadeia, por outro lado, diminui a energia necessária para a ruptura homolítica das 

ligações C-H na posição alílica, viabilizando sua oxidação (BOUAID et al., 2007). 

A oxidação é proveniente de sucessivas reações radicalares que ocorrem nas insaturações 

dos ésteres das cadeias graxas, em contato com o oxigênio atmosférico, sendo acelerada pela 

presença de íons metálicos, luz, temperatura, radiação ionizante e outros agentes oxidantes, de 

modo a formar peróxidos e, conseqüentemente, outros produtos oxidativo. A oxidação 

acontece através da reação em cadeia de radicais livres e pode ser dividida em três etapas, que 

são distinguidas pelos produtos formados e pelas características sensoriais de cada uma  

( LIANG et al .; 2006 ). 

Na fase inicial ou de indução formam-se os radicais livres, não havendo alterações no 

odor. Ocorre um baixo consumo de oxigênio e baixa formação de peróxido. A formação do 

radical livre (R•) se dá pela supressão de um átomo de hidrogênio do carbono α-metileno 

adjacente à dupla ligação alílica do ácido graxo insaturado e ou estér. A formação dos 

primeiros radicais livres pode ser explicada pela ação da luz sobre o grupo alílico, pela 

presença de cátions de metais com Fe, Cu, Cr e pelo ataque do oxigênio singleto (¹O2) 
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diretamente a dupla ligação. A segunda etapa da oxidação de óleos e gorduras é a propagação 

e já apresenta cheiro e sabor desagradáveis que tendem a aumentar rapidamente. A quantidade 

de peróxidos e de seus produtos de decomposição aumenta rapidamente nesta fase. Esta é a 

etapa mais importante do processo. A terceira etapa, ou terminação, caracteriza-se por odor e 

sabor fortes, alterações da cor, da viscosidade e da composição do óleo e gordura (BOBBIO ; 

BOBBIO , 2001; RIBEIRO ; SERAVALLI ,2007 ). 

Os produtos finais são derivados da decomposição dos hidroperóxidos, que são formados 

durante a oxidação, gerando aldeídos, ácidos e outros compostos oxigenados como produtos 

do processo de oxidação em cadeia. Entretanto, duplas ligações também podem ser orientadas 

a reações de polimerização que levam aos produtos de maior massa molar e, eventualmente, a 

um aumento da viscosidade do combustível. Isto pode ocasionar a formação de espécies 

insolúveis que poderão entupir linhas e bombas de combustíveis (CANDEIA, 2008). 

O mecanismo da autoxidação, está ilustrado na Figura 14 . 

 

 
.  R• = Radical livre, RH = Ácido graxo insaturado, ROO• = Radical peróxido, ROOH = 

Hidroperóxido 

Figura 14- Esquema Geral da Autoxidação de Ácidos Graxos Poliinsaturados  

Fonte: Ramalho et. al (2006) 

 

Este mecanismo é iniciado com a formação de radicais livres, espécies reativas  do 

oxigênio estruturamente estáveis (Tabela 10). 
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Tabela 10-  Espécies reativas do oxigênio 

RADICAIS LIVRES NÃO RADICAIS 

Radical hidroxila (OH•) Peróxido de hidrogênio (H2O2) 

Radical nítrico ( NO•) Ácido hipocloroso (HOCl) 

Radical superóxido ( O2
- •) Oxigênio singleto ( 1 O2) 

Radical peroxil ( ROO•) Ozônio ( O3) 

Radical alcoxil ( RO•)   

Fonte: Almeida (2007). 

 

A estabilidade oxidativa é definida como a resistência da amostra à oxidação. Ela é 

expressa pelo período de indução – tempo entre o início da medição e o momento em que 

ocorre um aumento brusco na formação de produtos da oxidação que é dado em horas. Pela 

estabilidade a oxidação é que se determina a degradação do biodiesel e das suas misturas. Está 

relacionada ao tempo necessário para degradar o biodiesel, e determina a estabilidade na 

armazenagem  (VELASCO et al., 2004). 

Existem vários métodos para se determinar a resistência à oxidação de um óleo ou 

gordura, que são: Método de estufa e Active Oxygen Method (AOM), Rancimat, Oil Stability 

Instrument (OSI), Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e 

Espectrometria de infravermelho, Calorimetria Exploratória Diferencial Pressurizada (P-DSC) 

e outras técnicas que possibilitam a identificação destas degradações (KNOTHE, 2007).  

A Resolução n° 7 /2008 da ANP, adota a determinação da estabilidade oxidativa no 

biodiesel pela norma EN 14112, utilizando um equipamento denominado Rancimat, nas 

condições de 3,0 g de amostra, à temperatura constante de 110 °C, em atmosfera de oxigênio 

puro com vazão de 10 L.h-1. 

 

3.6 ESPECIFICAÇÕES DO BIODIESEL 

 

 

Em virtude da atual importância do biodiesel na matriz energética brasileira e mundial, a 

especificação do biodiesel para uso comercial é considerada uma etapa essencial para o 

sucesso do desenvolvimento de programas de biodiesel no país, como atestam experiências 

européias e americanas. A especificação do biodiesel destina-se a garantir a sua qualidade. 

Assegurar os direitos dos consumidores e preservar o meio ambiente são os focos principais 

na preocupação com as especificações do biodiesel (GONDIM, 2009 ). 
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No Brasil, a Portaria da ANP No 255/2003 da Agência Nacional de Petróleo (ANP) 

estabeleceu uma especificação preliminar do biodiesel com algumas premissas considerando 

o uso em misturas até 20% (B20). São especificações similares à européia e a americana, com 

alguma flexibilização para atender as características das matérias-primas nacionais.  

Atualmente, o biodiesel produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras animais deve 

atender às especificações estabelecidas pelo Regulamento Técnicas ANP Nº1/2008. 

No ANEXO 1 estão apresentados, as propriedades e os limites usados no controle de 

qualidade (especificação) do Biodiesel no Brasil, segundo a Resolução N° 7 da ANP. 

Qualquer óleo vegetal pode ser utilizado para produzir combustível para motores de ciclo 

diesel, entretanto alguns óleos têm melhor desempenho em função de suas propriedades 

termodinâmicas. 

Algumas das principais características usadas para especificar o biodiesel estão resumidas 

a seguir, e os limites aceitáveis para sua especificação, encontram-se no ANEXO 1. 

 

3.6.1 Índice de Acidez 

 

O índice de acidez é a medida da quantidade de substâncias ácidas no combustível 

sobre condições especificadas por seu padrão. Esta é uma análise que orienta na escolha de 

matérias-primas adequadas para serem empregadas na produção de biodiesel, pois se o índice 

de acidez for elevado, indica uma acentuada presença de ácidos graxos livres, tal matéria-

prima deve passar por um tratamento prévio, para poder ser utilizada em uma 

transesterificação básica (GERPEN, 2007; MAHAJAN et al., 2006). 

Com relação ao biodiesel, valores elevados de índice de acidez, além de indicarem a 

insuficiência no processo de reação, mostram a presença de ácidos graxos livres no biodiesel, 

que podem afetar o rendimento do combustível e provocar danos ao motor (WYATT et al., 

2005; FERNANDO e HERNANDEZ, 2007).  

 

3.6.2 Índice de Iodo 

 

O índice de iodo é uma medida qualitativa das insaturações dos óleos e gorduras e 

pode ser definido como a massa de halogênio em gramas, expresso como iodo absorvido por 

um grama da amostra. 
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O índice de iodo está diretamente relacionado com o total de insaturações de um 

material lipídico, ou seja, o índice de iodo aumenta com o aumento na proporção de 

insaturações (BOUAID et al., 2007).  

 Entretanto, esta propriedade se mostra mais importante na avaliação de estabilidade à 

oxidação do combustível.  Isto ocorre porque as reações de degradação são favorecidas nos 

pontos vizinhos as duplas ligações, assim quanto maior a presença delas mais susceptível a 

degradação é o material. 

 

3.6.3 Massa Específica 

 

A medida de massa específica, também conhecida como densidade, é uma propriedade 

importante e tem o objetivo de restringir a utilização de alguns materiais como matéria-prima 

para a produção de biodiesel. A densidade e outras características como volatilidade e 

viscosidade são geralmente independentes e exercem uma grande influência em processos 

como a injeção de combustível e a preparação deste para a ignição automática (MENEZES et 

al., 2006). Conseqüentemente, deve-se obter parâmetros aceitáveis para cada propriedade 

físico-química com o objetivo de otimizar o processo de combustão no motor. O 

estabelecimento de um valor mínimo para densidade, deve-se à necessidade de obter uma 

potência máxima para o motor, que usa o combustível com controle de vazão na bomba de 

injeção. Além disso, este valor estabelecido previne a formação de fumaça quando opera com 

potência máxima (ALPTEKIN; CANAKCI, 2008).   

 

3.6.4 Viscosidade Cinemática 

 

A viscosidade cinemática é a medida da resistência ao escoamento dos combustíveis. 

Esta propriedade é considerada uma das mais importantes, por influenciar na operação de 

injeção do combustível no motor, principalmente em baixas temperaturas, que ocasionam o 

aumento da viscosidade que afeta a fluidez do combustível. A viscosidade cinemática (a 

40ºC) se torna desta forma parâmetro necessário para os padrões de biodiesel e petrodiesel. 

Ela é principalmente utilizada no monitoramento da qualidade do biodiesel durante 

armazenagem, visto que esta aumenta continuamente com o decréscimo da qualidade do 

combustível (MENEZES  et al., 2006). 

A redução na viscosidade é a maior razão pelo qual os ésteres alquílicos são usados 

como combustível e não os óleos puros. A viscosidade do biodiesel é levemente maior que a 
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do diesel mineral, porém é consideravelmente menor que a dos óleos ou gorduras de origem 

(KNOTHE ,2006). 

 

3.6.5 Ponto de Fulgor 

 

O ponto de fulgor é a menor temperatura, na qual o combustível ao ser aquecido, sob 

condições controladas, gera vapores suficiente para formar com o ar uma mistura capaz de 

inflamar (BAJPAI et al.,2006). Esta propriedade não exerce influência direta no 

funcionamento dos motores, no entanto está relacionada à inflamabilidade e serve como 

indicativo das precauções que devem ser tomadas durante o manuseio, transporte e 

armazenamento do combustível. Com respeito ao biodiesel, a especificação do ponto de 

fulgor tem como objetivo limitar a quantidade de álcool residual presente neste 

biocombustível (MENEZES et al., 2006). 

 

3.6.6 Faixa de Destilação 

 

A curva de destilação exerce uma influência direta na evolução da combustão. Uma 

das características do diesel convencional é apresentar uma faixa de ponto de ebulição 

específica. A produção do diesel é baseada em um controle dos limites de seus pontos de 

ebulição e, devido a isto, o petrodiesel normalmente é ajustado para não apresentar variações 

significativas nestes limites (MORAIS, 2008). 

As características de ponto de fulgor e pressão de vapor do diesel mineral variam em 

função da quantidade de hidrocarbonetos leves, e estas são diretamente relacionadas com o 

ponto inicial de destilação dos produtos. Um decréscimo no ponto de ebulição inicial e na 

temperatura da primeira fração do líquido recuperado na destilação ocasiona um aumento da 

volatilidade dos combustíveis, o qual pode ser confirmado pelo aumento de suas pressões de 

vapor e conseqüentemente, pelos seus baixos pontos de fulgor (GOODRUM, 2002). 

 O biodiesel é constituído por uma mistura de ésteres alquílicos. Desta forma, espera-se 

que a mistura deste no diesel, pode causar um aumento no ponto de ebulição. Este depende do 

percentual adicionado, assim como da composição dos ácidos graxos que os deu origem. 
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3.6.7 Índice de Cetano 

 

O índice de cetano é uma das propriedades mais importantes do diesel mineral. Esta 

propriedade descreve a qualidade de ignição do combustível. O seu aumento normalmente 

proporciona uma redução no consumo de combustível e nas emissões liberadas. Um 

combustível que apresenta alto número/índice de cetano inflama com mais facilidade quando 

é injetado dentro do motor, ou seja, produz uma combustão mais eficiente e pode amenizar o 

barulho emitido pelos motores (FERRARI et al., 2005). 

 Uma correlação em unidades SI é estabelecida entre o número de cetano ASTM, a 

densidade, e as temperaturas dos 10%, 50% e 90% recuperados do combustível. 

  O biodiesel costuma apresentar NC e/ou IC mais alto que o petrodiesel e, isto se deve 

ao fato do biodiesel apresentar uma percentagem maior de oxigênio na sua composição 

(MARAFI et al., 2007). Desta forma, o BX, apresentará um maior IC, sendo esta aumentada à 

medida que se aumentar o percentual de biodiesel na mistura.  

 

3.6.8 Água e Sedimentos 

 

A determinação do teor de água e sedimentos em amostras de biodiesel visa controlar 

a presença de contaminantes sólidos e água. Os sólidos podem reduzir a vida útil dos filtros 

dos veículos, prejudicarem o funcionamento adequado dos motores e contribuir para o 

entupimento de válvulas e bicos injetores. A presença de água em excesso pode contribuir 

para a elevação da acidez do combustível, podendo torná-lo corrosivo. A presença de água 

nos óleos pode prejudicar a reação de síntese via catalise alcalina ou mesmo tornar esta 

inviável. 

 Água e Sedimentos do biodiesel são normalmente mais elevados que o 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. 

 

3.6.9 Teor de Ésteres 

 

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 que foi convertido na reação.  O baixo 



60 

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. 

 

 

3.6.10 Enxofre Total 

 

Os altos teores de enxofre é uma das grandes preocupações do diesel mineral 

produzido na atualidade. Ele gera emissões tóxicas, afeta o desempenho do sistema de 

controle de emissões do veículo e causa sérios danos ao meio ambiente. No entanto os B100`s 

produzidos praticamente não possui enxofre, o que é de grande valia, uma vez que a utilização 

deste biocombustível,  diminuirá os problemas ambientais gerados por esse poluente. A 

mistura do biodiesel ao petrodiesel produz o chamado ecodiesel e diminui os problemas 

relacionados a presença de enxofre no diesel mineral devido a sua diminuição no combustível. 

 

 

3.6.11 Metanol ou Etanol 

 

A presença do álcool residual no biodiesel pode ocasionar corrosão em peças de 

alumínio e zinco, diminuir o ponto de fulgor e reduzir o número de cetano e a lubricidade do 

motor. Desta forma a sua presença diminui a segurança no armazenamento e transporte do 

biocombustível, bem como reduz a eficiência do motor e a sua vida útil.  

 

 

3.7 TÉCNICAS 

 

3.7.1 Espectroscopia na Região do Infravermelho 

 

A espectroscopia na região do infravermelho engloba os fenômenos associados à 

absorção e à emissão de energia radiante. Ocorre em três regiões do espectro eletromagnético: 

Infravermelho próximo (NIR), Infravermelho médio por transformada de Fourrier (FT-IR) e 

Infravermelho distante (MIR). A freqüência e números de onda podem ser visualizados na 

Tabela 11.   
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                       Tabela 11- Regiões espectrais  do Infravermelho 

Região Região em 

Comprimentos de 

Onda (μm) 

Região em Números de 

Onda (cm-1) 

Região em Freqüência 

(Hz) 

NIR 0,78 a 2,5 12.800 a 4.000 3,8x1014 a 1,2x1014 

FT-IR 2,5 a 50 4.000 a 200 1,2x1014 a 6,0x1012 

MIR 50 a 1000 200 a 10 6,0x1012 a 3,0x1011 

Fonte: Skoog ,2006. 

 

 A condição para que haja absorção da radiação infravermelha é que uma molécula 

apresente uma variação no momento de dipolo como conseqüência do movimento vibracional 

ou rotacional. Isto ocorre, por exemplo, em moléculas heteronucleares. Todavia, não ocorre 

em moléculas homonucleares, que não absorvem radiações no infravermelho (SKOOG, 

2006).   

  Quando uma molécula absorve radiação infravermelha, seus átomos vibram com maior 

amplitude. Esse comportamento é similar ao de um oscilador harmônico que, pela mecânica 

quântica, apresenta os níveis de energia vibracional entre dois átomos de uma molécula 

quantizados.  

 

3.7.2 Cromatografia a Gás 

 

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

componentes de uma mistura. A cromatografia é definida como a separação de dois ou mais 

compostos diferentes por distribuição entre fases, uma das quais é estacionária ( FE) e a outra 

móvel (FM).  

A fase estacionária pode ser sólida ou líquida e sua função é reter substâncias por 

sorção, possibilitando a retenção cromatográfica, responsável pela separação de analitos 

presentes em uma mistura.  Na fase estacionária líquida, o material é depositado sobre a 

superfície de um sólido poroso inerte (coluna empacotada) ou de tubo fino de material inerte 

(coluna capilar).  Os fenômenos físico-químicos, evolvidos na com a fase estacionária líquida 

pode ser absorção ou partição. A fase estacionária também pode ser sólida, composta por um 

material finalmente granulado e de grande área superficial que pode preencher coluna 

recheada (empacotadas) ou ser depositada sobre a superfície interna do tubo capilar. Esses 
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materiais podem ser polímeros porosos (copolímeros estireno – divinilbenzeno, polióxido de 

defenileno) e sólidos orgânicos (carvão ativado grafitizado, alumina, argila microporosas – 

peneira molecular), fenômeno físico-químico envolvido é a adsorção (SKOOG, 2006). 

A fase móvel é um fluido destinado a mobilizar os analitos, sem interagir com os 

mesmos, através de uma fase estacionária em processo cromatográfico e técnicas afins. Pode 

ser um líquido (designado como solvente), gás ou fluido supercrítico. A natureza da fase 

móvel é o que define o tipo de cromatografia utilizada.  Se a FM for líquida, denomina-se o 

processo de cromatografia em fase líquida e no caso de gás, de cromatografia em fase gasosa, 

ou simplesmente cromatografia a líquido e cromatografia a gás. A cromatografia gasosa pode 

ser definida como sendo a separação de gases ou substâncias volatilizáveis. A separação 

baseia-se na diferente distribuição das substâncias da amostra entre uma fase estacionária 

(sólido ou um líquido não-volátil) e uma fase móvel gasosa (geralmente o He, N2 ou H2).  

Como esta ilustrado na figura 15, no processo cromatográfico em geral, o gás de 

arraste entra no cromatógrafo e passa pelo injetor, que deve estar aquecido de modo a 

promover a rápida vaporização da amostra, que chega à coluna arrastando consigo o aerossol 

da amostra. Depois de separados na coluna, os componentes atravessam o detector e o sinal é 

enviado e registrado na forma de cromatograma (NETO, 2003). 

 

 

 

 

 

  

                            

 

Figura 15-  Esquema de um cromatograma a gás.  

Nota: 1 - Reservatório de Gás e Controles de Vazão / Pressão; 2 - Injetor (Vaporizador) de Amostra; 3 

- Colunas Cromatográficas e Forno da Coluna; 4 – Detector; 5 - Eletrônica de Tratamento 

(Amplificação) de Sinal; 6 - Registro de Sinal (Registrador ou Computador) 

 

 

Na cromatografia gasosa de alta resolução, existe alguns fatores que são essências para 

garantir uma boa resolução, dentre os quais podemos citar, grau de pureza da fase 

1

2

3 4
5

6
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estacionária, assim como da fase móvel, sistemas de injeção de amostra, tipos de colunas, que 

podem ser recheadas ou capilares, e estas apresentam características distintas . 

O tipo de detector utilizado também é de grande valia, para se poder uma análise 

cromatográfica confiável e aceitável. Estes devem possuir alta sensibilidade, eficiente 

detecção mínima, baixo nível de ruído, largo intervalo de linearidade, alta estabilidade e boa 

repetibilidade. Estes se dividem em universal, que respondem a maioria das amostras, 

seletivo, que responde a uma característica do soluto e específico que responde a um único 

tipo de amostra. Os detectores mais usados em cromatografia gasosa são: condutividade 

térmica (DCT), ionização de chama (DIC) e captura de elétrons (DCE).  

O detector de ionização de chama é um detector universal. O principio deste detector é 

o de que o efluente da coluna, misturado com o hidrogênio é queimado ao ar, produzindo uma 

chama que tem energia suficiente para ionizar as moléculas do soluto que tenham potenciais 

de ionização baixos, formando um plasma. As espécies iônicas assim produzidas são 

coletadas por eletrodos e a corrente (iônica) elétrica resultante é amplificada e enviada para o 

sistema de registro. 

  A cromatografia gasosa é a técnica mais usada para o controle de qualidade do 

biodiesel, podendo determinar o teor de éster total, álcoois (metanol e etanol), glicerina total e 

livre, monoglicerídeos, diglicerideos e triglicerídeos. Estes parâmetros são de fundamental 

importância para caracterização e controle de qualidade do biocombustível.  As análises para 

o biodiesel são realizadas de acordo com a norma EN 14103 por cromatografia gasosa CG-

FID, na figura 16, encontra-se ilustrado um cromatograma geral de biodiesel, no qual pode-se 

observar a faixa onde pode-se encontrar os  ésteres, monoglicerídesos, diglicerídeos e 

triglicerídeos. 
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Figura 16-Cromatograma geral de biodiesel, obtido por cromatografia gasosa. 

Fonte: http://www.perkinelmer.com.br/downloads/biodisel/SEMINARIO.pdf  

 

 

 

3.7.3 Análises Térmicas 

 

Segundo a International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry 

(ICTAC) , análise térmica consiste em um grupo de técnicas nas quais as propriedades físicas 

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

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

controlado da temperatura, numa atmosfera específica. 

A análise térmica possui uma vasta aplicabilidade, podendo ser utilizada em diversos 

materiais, tais como: inorgânicos, minerais, argilas, solos, metais, ligas, combustíveis, 

explosivos, revestimentos, madeiras, materiais de construção, materiais biológicos, produtos 

naturais, farmacêuticos, petroquímicos, orgânicos, polímeros, misturas, carvão, graxas, 

sabões, alimentos, vidros, cerâmica, catálise, dentre outros. Com esses materiais vários 

estudos podem ser desenvolvidos, como pode-se visualizar a seguir na Figura 17 . 
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Figura 17- Tipos de estudos que podem ser realizados , utilizando a análise térmica. 

Fonte:  Fernandes Júnior (2003) 

 

 

3.7.3.1 Técnicas Termoanalíticas 

 

As técnicas termoanalíticas têm-se tornado um instrumento de grande importância nos 

estudos da cinética e mecanismo de substâncias, principalmente pelo fato de fornecer 

informações muitas vezes ausentes em métodos convencionais. 

Atualmente, a termogravimetria é realizada por várias técnicas, a depender da 

propriedade física em questão, na Tabela 12, pode-se observar os principais métodos 

utilizados. 
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Tabela 12-Classificação dos métodos termoanalíticos segundo o ICTAC.  

PROPRIEDADE FÍSICA  TÉCNICA(S) DERIVADA(S) SIGLA 

Massa Termogravimetria 

Determinação isobárica de variação de 

massa; 

Detecção de gás desprendido; 

Análise de gás desprendido; 

Análise térmica por radioemanação; 

Análise por produção térmica de partículas 

TG 

EGD 

 

EGA 

Temperatura Determinação da curva de aquecimento (1) 

Análise Térmica Diferencial 

DTA 

Entalpia Calorimetria Exploratória Diferencial (2) DSC 

Dimensões Termodilatometria TD 

Características Mecânicas Análise Termomecânica 

Termomecanometria Dinâmica 

TMA 

DMA 

Características Acústicas Termossonimetria e Termoacustimetria TS 

Características Magnéticas Termomagnetometria TM 

Fonte: ICTAC 

Nota: (1) Quando o programa de temperatura for ao modo resfriamento, torna-se: determinação da 

curva de resfriamento.  

(2) A confusão surgida acerca desse termo parece ser melhor resolvida separando-se duas 

modalidades: DSC com Compensação de Potência e DSC com fluxo de calor.  

 

A caracterização dos materiais pode ser aperfeiçoada quando combinada com outra 

técnica analítica, principalmente para caracterização dos produtos gasosos liberados, sendo 

freqüentemente possível realizar medidas simultâneas de mais que uma propriedade 

(BROWN,1998). Dentre os sistemas simultâneos existentes podemos citar: termogravimetria-

cromatografia gasosa (TG-CG); termogravimetria espectrometria de massa (TG-MS) e 

termogravimetria-cromatografia gasosa espectrometria de massa (TG-CG-MS). 
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3.7.3.2 Termogravimetria (TG) 

 

A termogravimetria ou análise termogravimétrica é definida como um processo 

contínuo que mede a variação de massa de uma substância ou material em função da 

temperatura e/ou tempo.  

A termobalança consiste na combinação de uma microbalança eletrônica adequada 

com um forno e um programador linear de temperatura, permitindo a pesagem contínua de 

uma amostra em função da temperatura, à medida que a amostra é aquecida resfriada, ou 

mantida constante (CONCEIÇÃO, 2004). Os fornos, de um modo geral, são capazes de 

operar até 1000-1200o C, existindo também fornos que podem operar até 1600-2400o C. O 

porta-amostra deve ser escolhido de acordo com a amostra a ser analisada e com a 

temperatura máxima de aquecimento aplicada a amostra. Estes são geralmente constituídos de 

alumínio (temperatura máxima de 600oC), alumina (temperatura máxima de 1200o C), platina, 

níquel, quartzo, tungstênio, grafite e cobre. 

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 . A 

Figura 18, ilustra um esquema típico do sistema de uma termobalança. 

 
Figura18 - Esquema típico de uma termobalança. 

Fonte: Fernandes Junior (2003). 
 

Os métodos termogravimétricos são classificados em: dinâmico, isotérmico e quase 

isotérmico. No método dinâmico a perda de massa é registrada continuamente à medida que a 
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temperatura aumenta. Este método é o mais geral, quando se utiliza o termo termogravimetria 

normalmente refere-se à termogravimetria dinâmica. No método isotérmico a variação de 

massa da amostra é registrada em função do tempo, mantendo-se a temperatura constante, 

sendo geralmente utilizado em trabalhos cinéticos. No método quase-isotérmico a partir do 

momento em que começa a perda de massa da amostra, a temperatura é mantida constante até 

que a massa se estabilize novamente, neste momento recomeça-se o aquecimento e este 

procedimento pode ser repetido em cada etapa da decomposição (YOSHIDA, 1993; 

CONCEIÇÃO et al., 2005). 

A termogravimetria apresenta muitas aplicações, tais como: 

 

 Estudo da decomposição e da estabilidade térmica de substâncias orgânicas e 

inorgânicas; 

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

de novos compostos químicos; 

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

sublimação de sólidos; 

 Estudos sobre desidratação, higroscopicidade, absorção, adsorção, 

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

materiais; 

 Determinação da pureza e da estabilidade térmica de reagentes analíticos, 

inclusive padrões primários e secundários; 

 Estabelecimento da composição e estabilidade térmica de compostos 

intermediários; 

 Composição do resíduo e decomposição térmica em várias condições de 

atmosfera e temperatura. 

 

3.7.3.3 Termogravimetria Derivada (DTG) 

 

A Termogravimetria Derivada (DTG) é a derivada primeira da curva 

termogravimétrica, ou seja, a derivada da variação de massa em relação ao tempo ou 

temperatura. A curva DTG auxilia na análise da curva TG, com determinação mais rápida e 

clara da temperatura inicial (ti), temperatura final (tf) e a temperatura máxima (tmáx), além de 

facilitar a determinação do inicio o fim de reações sobrepostas (MOTHÉ; AZEVEDO, 2002). 

A curva DTG, pode ser utilizada para a separação de reações sobrepostas, identificação de 
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uma determinada substância, cálculo da variação de massa em relação sobrepostas, análise 

quantitativa por medida da altura do pico, distinção entre as etapas térmicas , quando 

comparadas com a curva DTA, dentre outras (PAIVA, 2000). 

 

3.6.3.4 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

A Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) é a técnica na qual se mede a diferença 

de energia liberada ou fornecida entre a amostra e um material de referência, termicamente 

inerte, em função da temperatura, enquanto a amostra e a referência são submetidas a uma 

programação de temperatura. 

Quando um material sofre algum tipo de mudança de estado físico ou quando sofre 

reação química, ocorrem transições endotérmicas e exotérmicas. O DSC mede justamente as 

variações de energia térmica para manter em equilíbrio as temperaturas da amostra e do 

material de referência, durante o evento térmico. Variações estas que podem ser causadas por 

processos como fusão, inversão da estrutura cristalina, ebulição, sublimação, vaporização 

diversos tipos de reações (MOTHÉ; AZEVEDO, 2002). Como aplicações do DSC podemos 

citar (DANTAS, 2006): 

 

 Estudo de eventos térmicos - calor específico, pureza, polimorfismo, transição 

vítrea, gelatinização, cinética de reações, comportamento de fusão e 

cristalização; 

 Identificação de substâncias – através da forma, posição e número de picos 

endotérmicos ou exotérmicos em função da temperatura; 

 Determinação quantitativa de substâncias - pois o calor da reação é 

proporcional à quantidade de substância; 

 Identificação, composição quantitativa de materiais e estabilidade térmica e 

oxidativa – Sendo utilizada na área de polímeros, metalúrgica, geologia, 

cerâmica, alimentos; 

  Determinação da estabilidade térmica, oxidação em óleos vegetais. 
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3.8 EQUAÇÕES CINÉTICAS DE DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA 

 

Em geral a velocidade de reação homogênea da forma: A → B + C é medida pela 

diminuição da concentração (c )  do reagente A ou pelo aumento da concentração de um dos 

produtos à temperatura constante. A equação de velocidade é dada por: 

 

v = K f (c)                                                                                             (3.3) 

 

A velocidade específica (k) é função da temperatura e é dada pela equação de Arrhenius:  

 

                                                                         (3.4) 

Em que: E = Energia de ativação; A = Fator pré-exponencial; R = Constante universal dos 

gases. 

 A equação cinética que descreve o modelo de uma reação de decomposição deve 

obedecer, pelo menos, a duas condições básicas: 

 Descrever a velocidade da reação de maneira menos complexa possível; 

 Descrever, da melhor maneira possível, o processo total dentro do intervalo de valores 

da fração decomposta, α , entre 0 e 1. 

 

A maioria das reações do estado sólido podem ser representadas por equações do tipo: 

                                                                   (3.5) 

em que: α é a fração decomposta no tempo t; g(α) é a forma matemática integrada, que 

representa o modelo cinético da reação; k(T) é a constante de velocidade. 

 De uma forma geral, as equações cinéticas que descrevem a decomposição térmica 

podem ser classificadas em diferentes tipos de processos, denominados de processos 

controlados por nucleação, por mecanismos de difusão e por reações na fase limítrofe 

(MATTOS et al., 1995). 

 

a) Processos controlados por Nucleação 
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A nucleação é seguida pelo crescimento nuclear, com ou sem superposição de núcleos, 

e são consideradas as velocidades das duas etapas, por serem significativas na descrição 

cinética da decomposição (WENDLANT, 1986). Pertencem a este grupo as equações da Lei 

de Potência (Pn); Equação de Avrami-Erofeyev (Am); (Equação de Prout-Tompkins (An) e 

Equação de Ordem 1 (F1). 

 

b) Processos controlados por Mecanismos de Difusão 

 

Ocorrem nos processos em que a nucleação é instantânea e o prosseguimento da 

reação ocorre por interpenetração das partículas reagentes, que provavelmente é a etapa 

determinante da velocidade do processo (WENDLANT et al., 1973). Os mecanismos de 

difusão são o D1 (difusão unidimensional); D2 (difusão bidimensional); D3 (difusão 

tridimensional, equação de Jander) e D4 (difusão tridimensional, equação de Ginstling-

Brounshtein). 

 

 

c) Processos controlados por reações na Fase Limítrofe 

Se o processo de nucleação ocorre de acordo com o modelo da nucleação instantânea e 

se a difusão for extremamente rápida, impedindo que os reagentes se combinem tão 

rapidamente na interface da reação a fim de estabelecer o estado de equilíbrio, o processo será 

controlado pela fase limítrofe (SESTAK, 1979). Estes modelos são conhecidos também por 

geometria em contração e são denominados de R1 (Crescimento Nuclear Unidimensional); R2 

(Crescimento Nuclear Bidimensional) e R3 (Crescimento Nuclear Tridimensional).  

As expressões cinéticas mais usadas estão representadas na Tabela 13.  
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Tabela 13- Equações cinéticas de decomposição térmica 

Símbolo da função Mecanismo g( α) 

                                1. Curvas α versus t aceleratóriais: 

P1 Lei de potência Α 1/n 

E1 Lei exponencial Lnα 

                                2. Curvas α versus t sigmoidasis 

A2 Avrami- Erofeyev [- ln (1-α ) ] ½ 

A3 Avrami-Erofeyer [- ln (1-α ) ] 1/3 

A4 Avrami-Erofeyer [- ln (1-α ) ] ¼ 

B1 Prout- Tompkins [- ln (1-α ) ] 

                               3. Curvas α versus t desaceleratórias: 

                                 3.1 baseadas nos modelos geométricos: 

R1 Ordem 0 (simetria plana) 1- (1-α ) 

R3 Ordem ½ ( simetria cilíndrica ) 1- (1-α) ½ 

R3 Ordem 2/3  ( simetria esférica) 1- (1-α) 1/3 

                                 3.2 baseadas nos mecanismos de difusão: 

D1 Unidimensional α2 

D2 Bidimensional (1-α) ln (1-α) +  α 

D3 tridimensional (Eq. Jander) [1 - ln (1-α )1/3]2 

D4 Tridimensional ( Eq. Ginstling 

Brounshtein) 

(1- 2α/3)- (1-α)2/3 

                                3.3 baseados na “ordem de reação” 

F1 Primeira ordem -ln (1-α) 

F2 Segunda ordem 1(1-α) 

F3 Terceira ordem [1/ (1-α)]2 

Fonte: PAIVA (2000) 

 

3.8.1 Métodos Cinéticos de Decomposição Térmica 

 

O procedimento cinético, classicamente utilizado, consiste na determinação da fração 

decomposta (α) em função do tempo de reação, quer em processos ocorrendo à temperatura 
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constante, quer em processos em que a temperatura varia linearmente com o tempo 

(CARROL E MANCHE, 1970; CONCEIÇÃO et al., 2005): 

 

                                                                             (3.6) 

 

em que: mo = massa inicial da amostra; m¥ = massa da amostra no final do estágio em estudo; 

mt = massa da amostra em um tempo (t) ou temperatura (T). 

 A decomposição térmica é um processo complexo, não havendo, portanto, uma única 

equação que descreva todos os casos. Desta forma, seguem-se duas linhas de tratamentos 

teóricos de decomposição: Isotérmico e não isotérmico (dinâmico). 

 

3.8.2 Método Isotérmico 

 

 Quando utiliza-se o método isotérmico para o estudo da cinética de decomposição 

térmica, obtém-se como resultado curvas cinéticas que demonstram a relação entre a fração 

decomposta (α)  e o tempo (t). 

A fundamentação para o estudo da cinética isotérmica é baseada na seguinte equação 

de velocidade: 

 

                                                                 (3.7) 

em que: α = fração decomposta; t = tempo de reação; T = temperatura da amostra. 

 

Desenvolvendo a Equação (3.6), tem-se: 

 

                       (3.8) 

Fazendo: 
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tem-se então g (α) = kt                                                                           ( 3.9) 

 

A função g(α) é determinada tentando-se ajustar as equações mostradas na Tabela 13, 

com auxílio de programas. A função k(T), que descreve a constante de velocidade da reação 

em relação à temperatura, é usualmente descrita pela lei de Arrhenius. 

O tratamento matemático de cada curva cinética consiste na determinação dos 

coeficientes de regressão linear de todas as equações testadas. O melhor modelo é aquele que 

apresenta o menor desvio padrão e o maior coeficiente de correlação linear entre os valores 

experimentais e calculados de g(α), como também um valor aceitável para a energia. 

 

3.8.3 Método Dinâmico ou Não-Isotérmico 

 

O método dinâmico, utilizando a termogravimetria, tem sido amplamente utilizado nos 

últimos anos, em estudos cinéticos de decomposição térmica das mais variadas substâncias. 

Embora, esta técnica esteja sujeita à várias críticas e tenha sido seriamente questionada por 

vários autores, um grande número de trabalhos sobre o tema continua a ser publicado, 

inclusive propondo-se novos métodos.(CONCEIÇÃO, 2004). 

Os cálculos cinéticos através da termogravimetria partem da seguinte equação: 

                                                                       (3.10 )  

Em que o valor de k(T), que geralmente aplica-se em intervalos limitados de temperatura 

(ZSAKÓ, 1968 ), é substituído de acordo com a equação de Arrhenius e incluindo-se a razão 

de aquecimento: 

                                                                                                   (3.11) 

Escrevendo a Equação 3.11 na forma integral, tem-se: 

                                                     (3.12) 

 

O primeiro termo da equação 3.12 é fácil de resolver e depende da função f(α), 

entretanto, a integral da exponencial não apresenta solução exata, mas, várias aproximações 
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para o cálculo desta integral têm sido propostas, originando métodos diferentes para o cálculo 

dos parâmetros cinéticos (SANTOS et al., 2002). 

 

3.9 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL SOB PRESSÃO (PDSC) 

 

Calorimetria Exploratória diferencial sob Pressão (P-DSC) é uma técnica analítica 

desenvolvida para avaliar a estabilidade oxidativa de polímeros, utilizando fluxo de calor 

diferencial entre a amostra e o termopar de referência sob diferentes temperatura e pressão 

(GONDIN, 2009).  Essa técnica apresenta muitas vantagens, dentre estas podemos elencar: 

 

 Pequena quantidade da amostra; 

 Menor tempo de análise – alta pressão e temperatura aceleram a reação; 

 Boa sensibilidade; 

 Fácil operação; 

 Análise automática dos dados; 

 Flexibilidade. 

 

 Atualmente, vários pesquisadores vêm realizando estudos de óleos, lubrificantes e 

biodiesel, pelo método P-DSC.  Estes estudos geralmente mostram que a P-DSC tem a 

vantagem de aumentar o número total de moles de oxigênio presente na célula, permitindo a 

aceleração da reação a baixas temperaturas . 

 Sharma e Stipanovic (2003) otimizaram  um método  de  PDSC para óleos e 

lubrificantes industriais , no intuito de obter resultados da estabilidade  oxidativa. O método 

desenvolvido foi simples, rápido e de alta confiabilidade, mostrando-se desta forma, viável 

para se analisar os produtos estudados. Rodrigues e colaboradores (2009) utilizaram a 

calorimetria exploratória diferencial sob pressão, para avaliar a eficiência do antioxidante 

(cardanol) em biodiesel de algodão. O método de medida mostrou-se eficiente, indicando que 

o cardanol melhorou cerca de quatro vezes a estabilidade oxidativa do biocombustível 

estudado. Dantas et al., (2009), relataram sobre a importância de se controlar a estabilidade 

oxidativa de óleos e biodiesel.  Estudaram a estabilidade oxidativa do óleo e biodiesel de 

mamona, por PDSC. As medições foram utilizadas para avaliar as propriedades do óleo de 

mamona, após o processo de refino e, conseqüentemente, as características do biodiesel. Os 

resultados obtidos mostraram que o tempo de indução oxidativo indicou que as amostras de 

biodiesel foram mais estáveis do que os óleos refinados.  
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 O uso do PDSC, atualmente não é um método padronizado, no entanto, como foi 

demonstrado anteriormente, vários estudiosos utilizam este método para se medir a 

estabilidade oxidativa das matérias primas e respectivos biodiesel, sendo os resultados 

encontrados satisfatórios quando comparados com o método padrão Rancimat.  

 

3.10  RANCIMAT 

 

O Rancimat é o método padrão para se medir a estabilidade oxidativa do biodiesel e de 

suas respectivas matérias primas. O reconhecimento oficial do método Rancimat (figura19) 

pelo padrão ISO 6886 tem sido apoiado pelo reconhecimento nacional de países como USA, 

Japão e Suiça. Os ensaios realizados, normalmente seguem a norma EN 14112. 

 

 

 
Figura 19- Esboço do aparelho Rancimat 

 

 

No Rancimat os óleos e gorduras são prematuramente envelhecidos pela 

decomposição térmica. Os produtos formados pela decomposição são arrastados por um fluxo 

de ar dentro de uma célula de medição abastecida por água destilada. O tempo de indução é 

determinado pela medida da condutividade. À medida que as reações de formação de 

oxidação são intensificadas, é verificado um aumento da condutividade. A avaliação é 

completamente automática. Este método apresenta algumas características, como a 

Temperatura individual fixada para cada banho de quatro amostras, cada amostra dessa pode 

Computador 

Amostra 

Amostra 
Bloco de 

aquecimento 
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ser iniciada individualmente (PENSALAB, 2009). Porém, seu o tempo necessário para se 

analisar uma amostra é relativamente alto.   

 

3.11 PERÍODO DE INDUÇAO OXIDATIVA 

 

O tempo de indução oxidativa (do inglês: OIT – Oxidative Induction Time) é definido 

como o tempo para o aparecimento da oxidação de uma amostra exposta a uma atmosfera 

oxidante a uma temperatura isotérmica. O teste determina o intervalo de tempo entre o inicio 

do teste e o aparecimento de oxidação (evento exotérmico). O início de oxidação é sinalizado 

por um brusco aumento do calor ou temperatura da amostra. 

 Como já foi exposto anteriormente, é de fundamental importância analisar o período 

de indução do biodiesel produzido e comercializado no país, e que este pode ser realizado por 

diferentes métodos, embora apenas um seja considerado pelas normas. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

Neste capítulo segue toda metodologia experimental realizada com as matérias primas, 

as amostras sintetizadas e as misturas realizadas, bem como, o procedimento experimental de 

todas as técnicas de caracterização utilizadas neste trabalho. 

 

4.1 PREPARAÇÃO DO BIODIESEL 

 

A síntese do biodiesel foi feita com óleo das oleaginosas de girassol, dendê e algodão 

e com uma gordura animal, o sebo bovino, sendo esses adquiridos comercialmente na 

Empresa Campestre. Com estes materiais se realizou a reação de transesterificação pela rota 

metílica utilizando-se a catálise homogênea básica, mais precisamente com hidróxido de 

potássio (KOH), sendo as proporções destes diferentes para cada matéria prima em função das 

suas características específicas como melhor descrito nos itens seguintes.  É importante 

ressaltar que todos os óleos antes de passarem pelo processo da síntese, foram secos em uma 

estufa na temperatura de 100 °C, por três horas, com a finalidade de retirar a umidade, que 

seria um inconveniente para a reação de transesterificação. Os biodieseis puros obtidos, 

denominados de B100, foram homogeneizados em um reator EUROSTAR, marca IKA 

LABORTECHNIK. 

 

4.1.1  Biodiesel a Partir dos Óleos de Algodão e Girassol 

 

 As amostras de Biodiesel pura (B100) obtidos a partir de óleos de algodão e de 

girassol foram preparados na razão molar 1:6 de óleo/álcool metílico. O excesso de álcool no 

meio reacional é para favorecer o deslocamento da reação para direita (formação dos 

produtos), sendo um dos fatores relevante para se obter um bom rendimento na reação. Em 

relação ao catalisador, utilizou-se 1%. As quantidades utilizadas foram: 1000 g de cada óleo, 

230 g de metanol e 10 g de KOH para cada síntese. 

 Para as duas sínteses utilizou-se a mesma seqüência de procedimentos, onde 

inicialmente, colocou-se o óleo no reator EROSTAR, mantendo-o em constante agitação. A 

parte realizou-se a preparação do metóxido de potássio, misturando-se o metanol ao hidróxido 

de potássio e agitando-o constantemente até total dissolução.  Posteriormente essa solução foi 

acrescentada ao reator, permanecendo em agitação por 2 horas (Figura 20). 
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Figura 20- Reação de transesterificação dos óleos com metóxido de potássio no reator Erostar na 
temperatura ambiente.  
Nota: (a) reação com óleo de girassol;  
          (b) reação com óleo de algodão. 
 

Ao término da reação, a mistura foi transferida para um funil de decantação, para 

separação das duas fases. Após uma hora, percebeu-se nitidamente a separação de duas fases, 

uma mais clara e menos densa (ésteres metílicos), e outra mais escura e densa (glicerina), 

como pode-se visualizar claramente na Figura 21. 

 

 

 

           (a)            (b) 
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Figura 21-Fases separadas após a reação de transesterificação via rota metílica mostrando a glicerina 
mais densa e escura no fundo e o biodiesel mais claro e em cima. 
Nota: (a) transesterificação com óleo de girassol;  
          (b) transesterificação com óleo de algodão. 
 

Após, 24 horas decantando a glicerina foi removida, restando apenas os ésteres 

metílicos. Estes passaram por um processo de lavagem com água morna, sendo esta feita 

abundantemente. O controle deste processo foi realizado pela medida do pH da água residual, 

no qual ao ocorrer o ponto de viragem (passagem da cor rosa para incolor), o procedimento de 

lavagem era finalizado. Em seguida, o biodiesel foi seco numa estufa a 100º C para 

eliminação de umidade residual. Após estas etapas de purificação os B100’s foram 

armazenados em um recipiente apropriado, todo de aço inoxidável, no intuito de amenizar o 

processo de oxidação que este combustível sofre ver na Figura 22. 

 

           (a)            (b) 
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Figura 22- Exemplo de recipiente de aço inoxidável usado para armazenagem dos B100’s 

 

4.1.2 Síntese do Biodiesel a partir do Óleo de Dendê 

 

A síntese realizada com o óleo de dendê teve proporções diferenciadas, visto que este 

óleo apresentou uma maior viscosidade e uma acidez bastante superior em relação as demais  

óleos estudados neste trabalho, sendo desta forma necessário uma maior quantidade de 

catalisador e de álcool para uma boa conversão (OLIVEIRA et al .,2006). Assim sendo, 

utilizou-se uma razão molar 1:12, e 2,5 % de catalisador, ou seja, usaram-se 1000 g do óleo, 

475,7 g de metanol e 25 g de catalisador. O procedimento realizado no reator foi o mesmo 

descrito anteriormente, sendo o tempo de síntese 4 horas em temperatura ambiente, ver Figura 

23. 
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Figura 23-  Reação de transesterificação do óleo de dendê com metóxido de potássio no reator Erostar 

na temperatura ambiente. 
 

A separação do biodiesel com a glicerina foi dificultada pelo fato das cores serem 

semelhantes e não permitir uma boa visibilização inicial das diferentes fases formadas, desta 

forma o mesmo ficou decantando por 48 h para poder ser feita a separação, ver na Figura 24. 

 

 
Figura 24- Fases separadas após a reação de transesterificação do óleo de dendê via rota metílica 
mostrando a glicerina mais densa e clara abaixo da seta e  no fundo e o biodiesel mais escuro e acima 
da seta. 
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Em seguida, foi feito o mesmo processo de purificação e armazenamento usado para 

os óleos de girassol e algodão.  

 

4.1. 3  Preparação do biodiesel a partir da gordura animal 

 

O B100 obtido a partir da gordura bovina (sebo), também teve várias diferenças, 

exigindo maior cuidado por ser  uma gordura sólida, desta forma, utilizou-se a razão 1:10 e 2 

% de catalisador, ou seja as seguintes quantidades em massa, 1000 g de óleo, 400 g de álcool 

e 20 g de catalisador. Inicialmente pesou-se o sebo ainda sólido em um béquer e o colocou na 

estufa a 100 º C até a liquefação total. A solução do metóxido de potássio também foi 

preparada a quente ( aproximadamente 50°C) e misturada com o óleo no reator ainda quente. 

O processo a quente é necessário para evitar que a gordura volte ao estado sólido. Uma vez 

feita a mistura, deixou-se agitando por 3 horas a temperatura ambiente. Vide Figura 25. 

 
Figura 25- Reação de transesterificação do sebo bovino com metóxido de potássio no reator 

Erostar na temperatura ambiente. 
 

Posteriormente a mistura foi colocada no funil por 24 h, como mostra a Figura 26, 

separado o biodiesel da glicerina e feita a sua purificação e armazenagem da mesma forma já 

descrita. 
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Figura 26- Fases separadas após a reação de transesterificação do sebo bovino via rota metílica 
mostrando a glicerina mais densa e escura abaixo da seta e no fundo e o biodiesel mais claro e acima 
da seta. 
 

 

4.1.4 Fluxograma da produção de biodiesel 

 

A Figura 27 ilustra o fluxograma geral da produção de biodiesel a partir dos óleos de 

girassol, algodão, dendê e da gordura animal sebo bovino, todos sintetizados pela rota 

metílica e catálise homogênea básica. 
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Figura 27- Fluxograma geral da Produção, purificação e armazenagem dos B100.  

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO- QUÍMICA DOS ÓLEOS DE ALGODÃO, GIRASSOL 

DENDÊ , DA GORDURA ANIMAL  E DOS SEUS RESPECTIVOS BIODIESEIS. 

 

Os óleos (girassol, dendê, algodão) e o sebo estudados foram analisados segundo as 

normas American Oil Chemists Society (AOCS). As análises dos biodieseis produzidos pelos 

respectivos óleos e gordura animal foram realizadas segundo as normas da American Society 

of Testing and materials ( ASTM),  British Standart (BS EN ) e pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas ( ABNT) , indicadas pelo Regulamento Técnico da ANP N° 1/ 2008 contida 
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na resolução N°7/2008 da  Agência  Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

ANP (Anexo 1).  Todas as medidas foram realizadas em triplicata, adotando-se a média 

aritmética como resultado. As propriedades medidas foram: 

 

4.2.1 Viscosidade Cinemática 

 

A medida de viscosidade foi realizada para todas os óleos e biodieseis em estudo, 

segundo a norma ASTM D 445. O equipamento utilizado foi um viscosímetro da marca ISL, 

modelo TVB445, utilizando um capilar do tipo Cannon Fenske com uma constante igual 

0,03892 (mm2/s)/s, em banho térmico à 40ºC. 

A faixa de viscosidade cinemática coberta descrita pela Norma ASTM 445 é de 0,2 a 

300000 mm2/s em todas as temperaturas. 

Na medida de viscosidade cinemática, coloca-se cerca de 15 mL do analito no Capilar, 

em seguida, o mesmo é colocado no banho térmico por cerca de 20 minutos, tempo este 

suficiente para a  amostra alcançar a temperatura desejada. Depois usa-se sucção para ajustar 

o nível superior da amostra para a posição da primeira marca do braço capilar, logo em 

seguida,   marca-se  o tempo de escoamento até a segunda marca. 

A partir dos tempos medidos calcula-se a viscosidade com a Equação 4.1: 

  v =  c x t   (4.1) 

 

Onde: ν é viscosidade cinemática, mm2/s; c é a constante do capilar, (mm2/s)/s e             

t é o tempo em segundos. 

 

4.2.2 Massa Específica 

 

A densidade relativa é a razão da massa de um dado volume da amostra líquida a 20 

ºC, pela massa de igual volume de água pura a 4ºC. 

A medida da densidade, é feita de acordo com a norma da ASTM D 1298, a mesma foi  

realizada em um densímetro digital de bancada, da marca METTLER TOLEDO, modelo DE-

40 Density Meter. 

A calibração do equipamento foi realizada com água destilada. Em seguida, foi 

introduzida a amostra no tubo do densímetro previamente limpo e seco através de sucção. 

Após verificar que não havia presença de bolha no tubo na amostra, a leitura da 

densidade foi realizada diretamente no visor do equipamento a 20ºC. 
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4.2.3 Ácidos Graxos Livres 

 

O método determina de forma geral a porcentagem de ácidos graxos livres. Esta 

propriedade serve como indicativo da qualidade do óleo para consumo ou como carburantes. 

Esta propriedade serve também como parâmetro para reação de transesterificação, pois 

dependendo do valor encontrado, pode-se definir se há necessidade de realizar um processo 

de neutralização do óleo, aumentar a quantidade de catalisador utilizado ou realizar um 

processo de purificação, (DANTAS, 2006).  

A determinação dos ácidos graxos livres em óleo foi realizada de acordo com o 

método AOCS Ca 5a-406. Pesou-se 5 g da amostra em um erlenmeyer e adicionou-se 50mL 

de álcool etílico a 95%, previamente neutralizado com solução aquosa padrão de NaOH 

aproximadamente 0,1M. Em seguida, aqueceu-se a solução sobre uma placa térmica até 

iniciar a ebulição. Utilizando 0,5 mL de solução etanólica de fenolftaleína a 1 %, como 

indicador titulou-se a quente com solução aquosa de NaOH aproximadamente 0,1 N, até 

coloração rósea persistente por 15 segundos. O cálculo do teor de ácidos graxos livres baseou-

se na Equação 4.2:   

 

m
VxfxAGL 02,28% =   (4.2)                                               

                      

Onde: AGL é o teor de ácidos graxos livres; V é o volume (mL) da solução de hidróxido de 

sódio  a 0,1 M ; ƒ= fator da solução de hidróxido de sódio e   m é a massa (g) da amostra. 

4.2.4 Índice de saponificação 

 

  O índice de saponificação é definido como a massa em mg de hidróxido de potássio 

necessário para saponificar os ácidos graxos, resultantes da hidrólise de um grama da amostra, 

sendo inversamente proporcional ao peso molecular médio dos ácidos graxos dos glicerídeos 

presentes, (DANTAS, 2006). 

  Para a determinação do índice de saponificação do óleo se utilizou o método 

recomendado pela Cd 3c - 91 (AOCS, 1993). Pesou-se 2g da amostra em um erlenmeyer e 

adicionou-se 20 mL de solução alcoólica de hidróxido de potássio a 4 % m/m. Em seguida, 

adaptou-se o erlenmeyer a um condensador de refluxo e aqueceu-se até ebulição branda, 

durante 30 minutos. Posteriormente, adicionou-se 2 gotas de indicador fenolftaleína e logo 
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após titulou-se a quente com ácido clorídrico 0,5 N  previamente padronizado até o 

desaparecimento da cor rosa. Para realização do branco o mesmo procedimento foi realizado 

com exceção da adição da amostra. 

  O cálculo para determinação do índice de saponificação foi feito com a Equação  4.3:  

 

( )
m

xCtxVBVAIS 28−
=                                                                                    (4.3)  

                         

 

Onde:  IS é o índice de saponificação de Koettstorfer, VA é o volume em mL do HCL 0,5 N, 

gasto na titulação da amostra; VB é o volume em mL do HCL 0,5 N gasto na titulação da 

solução do solvente (Branco); Ct é a concentração da solução de HCl ; m é a massa (mg) da 

amostra e 28 fator de correção. 

 

O valor do índice de saponificação dos óleos deve ser reportado em mg KOH/g da amostra. 

 

4.2.5 índice de acidez 

 

O índice de acidez é definido como a quantidade de base, expressa em miligramas de 

hidróxido de potássio por gramas de amostra, requerida para titular a amostra até o ponto de 

equivalência, de acordo com a norma ASTM D 664. O índice de acidez pode indicar a 

conservação do óleo, pois a decomposição dos glicerídeos é acelerada pelo aquecimento e luz, 

e a rancidez é quase sempre acompanhada pela formação de ácido graxo livre, 

(ALBUQUERQUE, 2006). Nas medidas dos óleos, serve também como parâmetro para se 

saber qual catalisador e em que quantidade deve ser usado, assim como se há necessidade de 

se realizar algum processo de neutralização dos óleos.   

A Resolução da ANP No7/2008 determina três possíveis métodos para a obtenção do 

índice de acidez: 

 

• ASTM D664 – Acid Number of Petroleum Products by 

Potentiometric Titration; 

• EN 14111 – Fatty and oil derivatives – Fatty acid methyl esters 

(FAME)– Determination of acid value; 
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• NBR 14448 – Produto de Petróleo - Determinação do índice de 

acidez pelo método de titulação potenciométrica. 

 

O método utilizado para determinação do índice de acidez foi realizado de acordo com 

a NBR 14448, utilizando um Titulador Potenciométrico Automático, modelo AT-500N e 

marca KEM, equipado com um eletrodo indicador de vidro e um eletrodo de referência ou 

eletrodo combinado. A leitura do resultado é realizada ao final do ponto de equivalência. 

          Inicialmente, pesou-se 20 g da amostra em uma balança analítica, marca Mettler 

Toledo, com precisão 0,0001 g, com auxílio de um béquer e adicionou-se 125 mL de solução 

solvente, composta por 5 mL de água destilada, 495 mL de iso-propanol e 500 mL de tolueno. 

A solução solvente foi anteriormente titulada com solução alcoólica padrão de hidróxido de 

potássio 0,1 N sendo o valor obtido, em mL, correspondente 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, (GONDIM, 2009). 

O cálculo do índice de acidez foi realizado pela equação 4.4 , descrita a  abaixo: 

 

    ( )
m

xCtxVBVAIA 61,5−
=  (4.4) 

                        

Onde: IA é o índice de acidez, VA é o volume em mL da solução alcoólica de KOH a 

0,1N gasto na titulação da amostra; VB é o volume em 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,  m é a massa (g) da amostra e  5,61 é o fator de correção. 

O resultado obtido foi expresso em mg KOH/g (amostra). 

 

 

 

4.2.6 Índice de Iodo 

 

Para a determinação do índice de iodo a Resolução da ANP N° 7/2008 determina que 

a análise deve ser realizada de acordo com a Norma européia EN 14111. Este ensaio foi 

realizado utilizando um Titulador Potenciométrico Automático, modelo AT-500N e marca 

KEM. Inicialmente, foram preparadas as seguintes soluções: 
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• Solvente – ciclohexano e ácido acético glacial (1:1); 

• Iodeto de Potássio (100g/L) em meio aquoso; 

• Tiosulfato de Sódio (0,1N) em meio aquoso. 

 

A solução de tiosulfato de potássio deve ser padronizada com dicromato de potássio 

(0,1N) e ser utilizada como prazo máximo de 7 dias. 

Para a analise, pesou-se 0,15 g da amostra em uma balança analítica, marca Mettler 

Toledo com precisão de 0,0001 g, em um béquer de 500 mL e adicionou-se 20mL da solução 

solvente, para total dissolução da mesma. Em seguida, adicionou-se 25 mL do reagente de 

Wijs . Esperou-se a reação por 1 hora em quarto escuro. Após a espera do tempo de reação, 

foi adicionado 20mL a solução de iodeto de potássio e 150 mL de água previamente aquecida 

(livre de CO2). Titula-se com a solução de tiosulfato de sódio. 

A medida do branco deve ser realizada anteriormente a análise das amostras. Seguindo 

o mesmo procedimento, no entanto isento da amostra. 

 

O calculo do índice de iodo deve ser baseado na Equação 5.5: 

( )
m

CVBVA 69,12∗∗−
=∏  (5.5) 

 

Onde:  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 

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 e 12,69 o fator de 

correção. 

 

O valor do índice de iodo deve ser reportado em g de iodo/100g da amostra. 

 

4.2.7 Teor de umidade  

 

            A determinação do teor de umidade foi realizada de acordo com o método descrito 

pela AOCS Bc 2-49 (AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY, 1985). Este método 

determina a umidade e materiais voláteis expressos em percentagem a partir da perda de peso 

sobre a amostra. 
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            Para realização do ensaio, pesou-se 5g da amostra em uma cápsula de porcelana 

(50mL), previamente aquecida por 1 hora em estufa a 105ºC, resfriada em dessecador e 

pesada. Em seguida a estufa foi aquecida a 105ºC por uma hora. Posteriormente resfriada no 

dessecador até temperatura ambiente. Em seguida, a amostra é pesada após o resfriamento até 

obter um peso quase constante. O percentual é calculado pela equação 4.6. 

  

100
m1

 m2-m1 (%)  UmidadedeTeor x=                                              (4. 6)  

                                             

Onde: m1 é peso (g) da amostra pesada e m2 é peso, em g, da amostra pesada após o 

aquecimento. 

 A medida de teor de umidade para os óleos se faz necessário, para poder se ter um 

diagnóstico prévio em relação a esta propriedade e desta forma, poder se trata-los antes da 

síntese, haja visto que a umidade pode prejudicar na reação de transesterificação. 

 

4.2.8 Ponto de fulgor e Ponto de combustão  

 

O Ponto de Fulgor é a menor temperatura na qual o combustível, ao ser aquecido e 

submetido à aplicação de uma chama sob condições controladas, gera uma quantidade de 

vapores que se inflamam. 

De acordo com a Resolução da ANP No 7/2008, o ponto de fulgor pode ser 

determinado através das normas: 

• NBR 14598 – Produtos de Petróleo - Determinação do Ponto de 

Fulgor pelo aparelho de vaso fechado Pensky-Martens; 

• ASTM D 93 – Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester; 

• EN ISO 3679 – Determination of flash point – Rapid equilibrium 

closed cup method. 

 

A determinação do ponto de fulgor, de acordo com a ASTM D93, foi realizada em um 

equipamento Quimis, vaso aberto, modelo Q-292-2. Este equipamento consiste de uma cuba 

de teste (cobre), fonte de aquecimento e dispositivo de fonte de ignição (gás butano). 

Para a determinação do ponto de fulgor, inicialmente, colocou–se aproximadamente 

75 mL da amostra de biodiesel, ou seja, até a marca registrada na parte interna da cuba. Em 

seguida, o termômetro (+90 a 350°C) é colocado no local determinado pelo equipamento e a 
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chama teste acesa.  A fonte de ignição é aplicada a partir de 130ºC e depois a cada 2ºC. O 

ponto de fulgor é detectado quando a fonte de ignição aplicada provoca um lampejo distinto 

no interior da cuba teste. 

O ponto de combustão é a temperatura na qual o combustível se inflama na presença 

de uma chama e permanece em combustão. Ele está diretamente ligado ao rendimento do 

motor e deve estar em determinada faixa de temperatura para que não haja pré-ignição nem 

dificuldades de queima, o que acarretaria queda do rendimento do combustível.  

A medida do ponto de combustão foi realizada no mesmo aparelho e com a mesma 

metodologia do ponto de fulgor, a única diferença é a temperatura deste só é marcada, quando 

a amostra permanece em combustão. 

 

4.2.9 Água e sedimentos 

 

A medida de água e sedimentos é feita de acordo com a norma da ASTM D 445, sendo 

utilizado 100 mL da amostra que é  centrifugada numa força centrifuga relativa de  800 RCF, 

durante 10 min em tubo com escala legível para até 0,005 mL. Depois de centrifugado o 

volume de água e sedimento que precipitou na ponta do tubo é lido e reportado como 

percentual volumétrico de água e sedimentos presentes na amostra. Nos experimentos foi 

usada uma centrifuga marca BE-4004-28. 

 

4.2.10 Tensão superficial 

 

A lubricidade é uma medida do poder de lubrificação de uma substância. A tensão 

superficial é uma das propriedades que influencia nesta.  Diferentemente dos motores 

movidos à gasolina, os motores a óleo diesel exigem que o combustível tenha propriedades de 

lubrificação, especialmente, em razão do funcionamento da bomba, exigindo que o líquido 

que escoa lubrifique adequadamente as suas peças em movimento. 

As medidas de tensão superficial foram realizadas em um tensiômetro Lauda DT1, 

previamente calibrado e seguindo as instruções do manual de operações do aparelho. 

 

4.2.11 Determinação de Enxofre Total por Fluorescência Ultravioleta 

 

Este procedimento aplica-se a determinação de enxofre total em amostras contendo de 

0 a 500 ppm de enxofre total. O mesmo é realizado de acordo com a ASTM D5453.  
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O equipamento utilizado é um sistema de combustão e detecção por fluorescência 

ultravioleta – TS 3000 da Thermo Scientific; 

Dependendo da concentração de enxofre esperada nas amostras a serem analisadas, 

deve-se selecionar a faixa de análise a ser utilizada. Na Tabela 14 são demonstradas três tipos 

de curvas que podem ser usadas neste caso.  

 

Tabela 14 - Faixas de trabalho para análise de enxofre 

Curva  (Enxofre, mg/L) 

0,50 

1,00 

2,50 

5,00 

10,00 

Quantidade de amostra para injeção

10-20 µL 

 

 

 

As condições típicas de operação estão descritas na Tabela 15. Para se realizar o 

ensaio, primeiramente agitou-se bem a amostra e lavou-se  o béquer de 50 mL  com a  própria 

amostra, o mesmo procedimento de lavagem realiza-se com a seringa, sendo repetido por três 

vezes. Em seguida succionou-se  cerca de 30 µL da amostra , e aferiu-se  cuidadosamente em 

20 µL.    

 

Tabela 15 - Condições típicas de operação 

Temperatura do Forno (FURNACE 1) 1075 ± 25°C 

Ajuste do fluxômetro de oxigênio do forno (OXYGEN – PRIMAIRY) 450 – 500 mL/min 

Ajuste do fluxômetro da entrada de oxigênio (OXYGEN – TURBO) 10 – 30 mL/min 

Ajuste do fluxômetro da entrada do gás de arraste (ARGON/ HELIUM) 130 – 160 mL/ min 
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4.3 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

 

A caracterização estrutural dos óleos de girassol, dendê, algodão e dos seus 

respectivos biodieseis metílicos, foram realizadas através de janela de KBR (apropriadas para 

amostras líquidas), utilizando um Espectrômetro de Infravermelho Médio por Transformação 

de Fourrier (FT-IR) da BOMEN, modelo ABB, série MB 104, na faixa de 4000-400 cm-1 com 

resolução de 4 cm-1.  Para o sebo bovino, por se tratar de uma amostra sólida,  a medida foi 

realizada na pastilha de KBr sendo utilizado o método do KBr como agente dispersante numa 

concentração de aproximadamente 0,04 % da amostra. O material obtido foi prensado a uma 

pressão de 4,5 torr por 3 minutos formando uma pastilha fina e translúcida que foi analisada 

para obtenção dos espectros. 

 

4.4. CROMATOGRAFIA GASOSA 

 

4.4.1 Determinação de Metanol e Etanol 

 

A análise para determinação do teor de metanol e etanol do biodiesel de algodão, 

girassol, dendê e sebo foram realizadas de acordo com a NBR 15343 usando a técnica de  

cromatografia gasosa (CG FID), com injetor split, da marca THERMO, modelo TRACE CG 

ULTRA, acoplado com um amostrador automático. A coluna capilar utilizada foi de sílica 

fundida, com fase estacionária de 100 % metil silicone e dimensões 30m x 0,32mm x 3µm. 

As condições operacionais em que foram realizadas as análises e curva de calibração,  estão 

resumidas na Tabela 16. 
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Tabela 16 - Condições de operação do cromatógrafo para análise de determinação de metanol e etanol. 

Programação de Temperatura do Forno 

Temperatura inicial 50°C por 6 minutos 

Taxa de aquecimento 01 20°C/min até 260°C por 20 minutos 

Injetor 

Temperatura 250°C  

Vazão de Split 50mL/min  

Detector 

Tipo Ionização de Chama  

Temperatura 260°C  

Hidrogênio 35mL/min  

Nitrogênio 30mL/min  

Ar Sintético 350 mL/min  

Fluxo de Gás 

Gás de araste Hidrogênio  

Pressão de entrada 82,7 kpa  

Volume de Injeção 

Volume 1,0μL 1,5 min 

 Válvula de Reversão do Fluxo  

 

4.4.2 Determinação do teor de Ésteres 

 

O teor de ésteres foi obtido de acordo com a norma EN 14103 por cromatografia 

gasosa (CG-FID), equipado com injetor split; da marca THERMO, modelo TRACE CG 

ULTRA, acoplado com um amostrador automático. A coluna capilar utilizada foi de 

polietileno glicol TR-WAX (Thermo), análise de compostos polares. O gás de arraste 

utilizado foi o hélio em uma vazão de 1mL.min-1 e o volume de injeção de amostra foi de 

1µL. A temperatura do detector FID é de 250ºC. A programação do forno para a realização 

das análises de teor de ésteres está apresentada na Tabela 17. 
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 Tabela 17- Condições de programação de temperatura do forno para análise de teor de éster 

Programação de Temperatura do Forno 

Temperatura Inicial                    150° C                                      por 6 minutos 

Taxa de aquecimento 01            10° C/min até 210° C               por 5 minutos 

Taxa de aquecimento 02             5° C/min até 240° C                por 2 minutos 

 

A solução de padrão interno foi preparada em uma concentração 2 mg/g de metil 

heptadecanoato (C17:0) em n-heptano. 

Foram pesadas 0.05 g 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). 

No procedimento, foi utilizado como padrão o FAME mix (C8-C24), no qual a relação 

de ésteres e o percentual relativo entre ele estão apresentados na Tabela 18, para identificação 

dos picos referente aos ésteres e posterior quantificação desses ésteres.  O padrão foi 

preparado na mesma proporção da amostra. 

A razão relativa entre as áreas na determinação de esteres é utilizada para a verificação da 

linearidade do detector [GONDIM, 2009]. 

Tabela 18- Relação de ésteres e a concentração percentual relativa do padrão F.A.M.E (C8-C24). 

Éster Metílico                                                                  Concentração em massa (%) 

Cáprico/Caprílico (C8:0)                                                                   8,0 

Decanôico (C10:0)                                                                             8,0 

Dodecanôico (C12:0)                                                                         8,0 

Mirístico (C14:0)                                                                               8,0 

Palmítico (C16:0)                                                                              11,0 

Palmitoléico (C16:1)                                                                         5,0 

Esteárico (C18:0)                                                                              8,0 

Oléico (C18:1)                                                                                  5,0 

Linoléico (C18:2)                                                                              5,0 

Linolênico ( C18:3)                                                                           5,0               

Eicosanôico (C20:0)                                                                          8,0 

Docosanôico (C22:0)                                                                        8,0 

Docosanôico 13-cis (C22: 1)                                                            5,0 

Tetracosanôico  ( C24: 0)                                                                  8,0  

 



97 

 

4.5 ESTUDO DA ESTABILIDADE TÉRMICA E OXIDATIVA DOS ÓLEOS DE 

ALGODÃO, DENDÊ, GIRASSOL E SEBO BOVINO E SEUS RESPECTIVOS 

BIODIESEIS . 

 

4.5.1. Termogravimetria (TG/DTG) 

A análise termogravimétrica (TG/DTG) foi realizada com intuito de estudar a 

estabilidade térmica e o processo de vaporização e decomposição dos óleos , biodieseis e 

misturas. 

As curvas termogravimétricas foram obtidas por meio de uma  termobalança,  marca 

Mettler Toledo , modelo TGA/SDTA-851 , com a variação de temperatura de 30 a 600ºC e 

razão de aquecimento 10ºC/min, sob atmosfera inerte de Hélio, com vazão de 25 mL/min. 

Para realizar a análise foi utilizado cadinho de alumina de 900 µL e massa da amostra de 

aproximadamente 75 mg. 

 

4.5.2 Estudo cinético 

 

O mecanismo que descreve as reações de decomposição térmica dos compostos 

estudados, que é determinado pela função g (α), foi realizado utilizando-se o método de 

Coats- Redfern ( COATS e REDFERN, 1964) .  

Os parâmetros cinéticos determinados foram: ordem da reação (n) e energia de 

ativação aparente (Ea). Também, realizou-se o trabalho estatístico com o coeficiente linear (r) 

e o desvio padrão (s).  A determinação dos parâmetros cinéticos, para a principal etapa de 

decomposição do sebo bovino, óleos de algodão, girassol, dendê e dos biodiesel provenientes 

destes, assim como das misturas foi realizada utilizando-se a fração decomposta (α) de 0,10 a 

0,90.  Aplicando-se os dados termogravimétricos no Programa de Determinação de 

Parâmetros Cinéticos desenvolvidos na linguagem Turbo Basic (Nunes, 1995). Este programa 

calcula os parâmetros cinéticos através de métodos integrais e de aproximação, utilizando 

modelos cinéticos propostos por Coats- Redfern- CR; Madhusudanan – MD; Van Krevelen – 

VK e Horowitz-Metzger- HM . 
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4.5.3 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL SOB PRESSÃO (P-DSC) 

 

A análise de P-DSC foi realizada com intuito de estudar a estabilidade oxidativa a uma 

determinada temperatura e pressão. Através desta análise pode ser determinado o tempo de 

indução oxidativa (OIT). 

As curvas de Calorimetria Exploratória Diferencial sob Pressão (P-DSC) foram 

obtidas em um calorímetro de marca TA Instruments, modelo MDSC 2920 acoplado com 

célula, DSC Pressure Cell, sob pressão 1400 KPa, em atmosfera de oxigênio. A análise foi 

realizada com um cadinho de alumino aberto e a  massa da amostra  foi de aproximadamente 

10 mg. 

As análises com P-DSC foram realizadas por dois métodos: dinâmico e isotérmico. As 

curvas obtidas através do método dinâmico foram realizadas utilizando uma rampa de 

aquecimento de 10ºC/min até 600ºC. No método isotérmico o teste é iniciado a 50ºC e em 

seguida submetido a uma taxa de aquecimento de 10ºC/min até 110ºC, onde é mantido em 

temperatura constante até a total oxidação da amostra. 

 

4.5.2 RANCIMAT  

 

Para estudar a estabilidade oxidativa e determinar o período de indução dos biodiesel 

sintetizados, realizou-se análises de acordo com método Rancimat segundo a norma Européia 

(EN14112), utilizando o equipamento de marca METROHM e modelo Rancimat 843. 

 As matérias primas foram analisadas sob aquecimento a uma temperatura de 110 ºC e 

fluxo constante de ar 10L/h. Já para o biodiesel de dendê, girassol, algodão e sebo, as análises 

foram realizadas na temperatura de 110, 120, 130 e 140 °C. O fator de correção da 

temperatura (∆T) foi fixado em 0.9 ºC, conforme recomendado pela EN 14112. O volume das 

amostras utilizado foi de 3,0 gramas. A medida é finalizada quando o sinal alcança os 100% 

da escala, o que ocorre normalmente ao alcançar 200µS. Os produtos formados pela 

decomposição são soprados por um fluxo de ar 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. 

No programa do Rancimat, pode-se realizar a extrapolação dos biodiesel, através dos 

dados obtidos nas temperaturas de 110, 120, 130 e 140° C de cada amostra. Através desses 

dados, pode-se obter o comportamento das amostras na temperatura de 25° C, seus tempos de 

indução (OIT) e os anos em que poderiam ser armazenados, sem sofrer degradação oxidativa.  



99 

 

4.6 MISTURA DO BIODIESEL NO DIESEL 

 

As preparações das misturas dos biodieseis produzidos a partir dos óleos de dendê, 

girassol, algodão e sebo bovino, foram feitas na proporção B10, tendo-se em vista uma visão 

futurista de que essa proporção é a desejada para os anos posteriores. Inicialmente adquiriu-se 

o óleo diesel diretamente da Petrobrás, pois este não poderia conter o biodiesel já adicionado, 

em seguida, realizou-se as misturas, mas proporções massa/ massa, (10% de biodiesel na 

mistura do óleo diesel/biodiesel) utilizando-se uma balança analítica marca Bosch SAE, 

modelo 200.   

Para as misturas e o diesel puro, foram feitas as devidas caracterizações, tais como: 

Massa específica, viscosidade, infravermelho, ponto de fulgor, análise termogravimétricos 

(TG/DTG), sendo estas análises realizadas com as mesmas metodologias já descritas 

anteriormente para os Biodieseis. Realizou-se também a destilação atmosférica, número de 

cetano, aspecto de cor e teor de enxofre. As metodologias realizadas para estas propriedades 

serão descritas a seguir. 

 

4.6.1 Teor de enxofre 

 

O teor de enxofre (S) medido para o diesel puro e para as misturas com os biodiesel 

foi determinado segundo a norma ASTM D 4294. Utilizando-se um equipamento de 

Fluorescência de Raios-X por energia dispersiva (EDX) da marca Shimadzu e modelo EDX – 

800. As análises foram realizadas em ambiente de ar. 

Pelo EDX - 800 é possível fazer análises qualitativas e quantitativas rápidas e exatas 

de elementos do carbono (6C) a urânio (92U). 

O equipamento inicialmente foi preparado utilizando líquido para manter a 

temperatura do detector em aproximadamente -170 °C, e a calibração da sua energia foram 

realizadas com a placa de alumínio. Para a quantificação do teor de enxofre é utilizando 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, preparou-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 foi introduzida na cuba 
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do equipamento para análise. O tempo de análise variou, em torno de 200 segundos por 

amostra. 

 A importância da determinação do teor de enxofre é que na combustão, o enxofre se 

converte nos óxidos (SO2 e SO3) e, se os gases condensarem em superfícies frias ocorre uma 

corrosão forte pelos ácidos que se formam. 

 

4.6.2 Curva de destilação 

 

Os parâmetros de destilação [evaporados, ponto de ebulição inicial (IBP), ponto de 

ebulição final (PFE)] foram determinados seguindo a norma da ASTM D 86. As destilações 

foram realizadas nas amostras de óleo diesel e misturas de biodiesel/ diesel, utilizando-se um 

destilador automático 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, como podemos visualizar na Figura 28, descrita abaixo. 

 
Figura 28- Esquematização mostrando os aparatos que compõe o destilador automático 

 

Para realização da análise, destilou-se 100 mL da amostra. Como resultado, 

considerou-se as seguintes porcentagens de evaporados das amostras: 10 , 50 , 85  e 90 %. 

 

4.6.3 Índice de cetano 

 

O índice de cetano foi determinado a partir da utilização da norma ASTM D-4737, 

baseado nos dados obtidos no processo de destilação, usando os valores de 10, 50, e 90 % de 

evaporados e a da massa específica medida a 15° C de acordo com a ASTM D1298. 
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4.6.4 Aspecto de cor 

 

O ensaio da determinação da aparência foi realizado com o intuito de estimar a 

presença de contaminação por água livre e material sólido em suspensão no combustível 

destilado. Estes contaminantes podem ser analisados pelos seguintes parâmetros: 

 Água livre - Água em excesso, em concentração superior à da solubilidade no 

combustível à temperatura do ensaio e que aparece como turbidez ou 

gotículas. 

 Materiais em suspensão - Pequenas gotículas sólidas ou semi-sólidas tais 

como borra ou sedimento, presentes no combustível como resultado de 

contaminação por poeira, produtos de corrosão, instabilidade do combustível, 

deterioração de revestimentos de proteção ou outros. 

 Límpido - Condição na qual o combustível não contém nenhuma gotícula de 

água ou material em suspensão e apresenta-se livre de turbidez. 

 Heterogeneidade - Aparecimento de duas fases no combustível, imiscíveis 

entre si. 

Para realização do ensaio, utiliza-se aproximadamente 900 mL de combustível, que é 

colocado em um frasco de vidro com capacidade de 1 L,  espera-se que a amostra atinja o 

equilíbrio na temperatura do ensaio, antes de efetuar o procedimento e examina-se 

visualmente quanto à limpidez. A turbidez do combustível é classificada colocando-se um 

gráfico-padrão de barras atrás da amostra e comparando sua aparência visual com fotos-

padrão de classificação de turbidez. A amostra é então agitada e examinada em relação à 

presença visual de sedimentos ou gotas de água abaixo do vórtice. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Neste capítulo, serão discutidos os resultados obtidos das análises realizadas para o 

biodiesel de algodão, dendê, girassol e sebo bovino, produzidos pela rota metílica, através do 

processo de transesterificação. Assim como para as misturas realizadas com os biodiesel 

produzidos e o diesel mineral, na proporção de 10 % biodiesel /diesel.  

Todas as amostras de biodiesel, as matérias-primas que as deram origem e as misturas 

foram caracterizadas.  

As discussões serão todas realizadas comparando as diferentes matérias-primas 

utilizadas, os seus respectivos biodieseis, e suas misturas. Serão norteadas, também, pelas 

diferentes composições de cada material. Para simplificar e facilitar a compreensão do leitor, 

para as análises em que os biodieseis apresentaram o mesmo comportamento, optou-se por 

colocar apenas um gráfico representando-os, sendo os demais inseridos no anexo. Para estes 

será utilizado na grande maioria o Biodiesel produzido a partir do sebo bovino e em algumas 

propriedades o biodiesel de dendê por serem estes os que apresentam os  melhores resultados. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

Conforme já mencionado, em capítulos anteriores deste trabalho, a reação de 

transesterificação pode ser influenciada por propriedades indesejáveis do óleo e/ou gordura, o 

que dificulta o processo de obtenção do biodiesel e resulta num produto de má qualidade. 

Desta forma, se faz necessário fazer as caracterizações físico-químicas das matérias primas 

utilizadas, no intuito de verificar se as mesmas podem ser utilizadas e ou determinar as 

condições de síntese, adaptando-a a matéria prima. Podendo, de acordo com os resultados, ser 

utilizado outro tipo, ou diferentes quantidades de álcool ou catalisador. Bem como modificar 

outros fatores, como tempo de reação e temperatura. O óleo também pode receber um pré-

tratamento para que se possa obter um biocombustível de qualidade. Na Tabela 19 encontram-

se as propriedades físico-químicas obtidas para as quatro matérias primas em estudo. 
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Tabela 19-Propriedades físico-químicas obtidas para os óleos de algodão, girassol, dendê e para o sebo 

bovino.  

Amostras/ 
Características 

Óleo de 
Algodão

Óleo de 
Girassol 

Óleo de  
Dendê 

Sebo 
Bovino 

Viscosidade (mm2 /s) 33,9 33,2 42,4 5,67 

Tensão superficial (mN/m) 35,6 18,1 17,6 16,1 

Massa específica a 20°C (Kg/ m3) 919,3 922,2 912,0 875,7 

Ponto de fulgor (C°) 317,0 314,6 264,0 297,0 

Ponto de combustão (°C) 319,3 320,0 269,3 303,0 

Índice de acidez (mg KOH/g) 0,20 0,032 2,39 3,30 

Ácidos graxos livres (%) 0,006 0,007 1,37 0,85 

Índice de saponificação 
(mgKOH/g) 

192,2 232,7 242,3 246,1 

Índice de Iodo (g de iodo/100g) 124,2 135,4 60,7 44,2 

Enxofre total (% massa) 0,7 0,2 0,8 0,9 

Teor de umidade (%) 0,04 0,04 0,22 0,760 

Água e sedimentos (%) 0,0 0,0 0,7 0,5 

 

 

As viscosidades das oleaginosas possuem valores elevados, o que já era esperado, uma 

vez que apresentam cadeias grandes, um elevado peso molecular, como mostra (ALPTEKIN ; 

CANAKCI, 2008). Os óleos de girassol e algodão têm valores próximos por apresentarem 

composição química semelhantes, já o de dendê apresentou valor mais alto, por possuir uma 

maior quantidade de compostos poliinsaturados, o que torna a cadeia mais rígida, havendo 

também a possibilidade de ocorrer intercruzamentos nas ligações, o que eleva a viscosidade. 

O valor obtido para o sebo bovino nesta propriedade foi o mais favorável para a reação de 

transesterificação. Pode-se ressaltar que a importância desta propriedade reside no fato de que 

ela pode servir como indicativo do tempo que se gastará para fazer a síntese, assim, quanto 

maior for a viscosidade, maior o tempo de reação. Assim como a viscosidade, a tensão 

superficial também é influenciada pelas ligações secundárias e peso molecular. Uma alta 

tensão superficial pode acarretar prejuízos no funcionamento do motor, como entupimentos e 
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dificuldades de vaporização. Para as matérias primas em estudo o sebo também foi o que 

apresentou os melhores resultados.  

Os valores obtidos para a massa específica e para os pontos de fulgor e de combustão 

confirmam o que já foi discutido nas propriedades acima. Para estes últimos quanto maior for 

o peso molecular, maior será a energia necessária para este produzir um fulgor ou entrar em 

combustão. Cabe ressaltar que valores muito elevados implicam para os motores uma 

dificuldade maior na queima do combustível e trabalho sob temperaturas mais altas, o que 

poderia refletir em maior desgaste das peças dos automóveis.   

 O índice de acidez como já descrito no capítulo 3, é uma das propriedades mais 

importantes para se fazer à escolha da matéria prima, o tipo e a quantidade de catalisadores 

utilizados. Segundo Knothe et al. (2006), o valor do índice de acidez deve ser inferior a 1mg 

KOH/g do óleo ou gordura. Resultado este que não foi obtido para o óleo de dendê e sebo. 

Para sanar este problema optou-se por usar um maior percentual de catalisador, uma vez que 

utilizou-se para este trabalho a catálise básica em função do baixo custo.  

A quantidade de ácidos graxos livre também tem implicação direta na reação de 

transesterificação, para o rendimento máximo da reação o valor deve ser inferior a 0,5%. 

Estes são indicativos de impurezas e podem afetar no rendimento da reação e maior formação 

de subprodutos. Novamente o sebo e dendê apresentaram valores elevados, em especial o 

dendê.  

No que compete à umidade Silva (2005) enfatiza que todas as matérias-primas 

deveriam ser praticamente anidras, para tal precisa-se obter valores abaixo ou igual a 0,5% de 

teor de água. Sendo valores iguais ou inferiores ideais para a reação de transesterificação, em 

virtude de não ocasionarem a formação de sabão, além de favorecerem o rendimento da 

reação. O sebo apresentou um valor acima. No entanto, para evitar reações indesejáveis de 

hidrólise e saponificação, todas as amostras antes de passarem pela síntese foram secas na 

estufa para retirar qualquer umidade existente. A medida de água e sedimentos está em 

coerência com a de umidade , assim como com os ácidos graxos livres, sendo esta apenas uma 

análise complementar que confirma o que foi encontrado nestas.  

Os resultados de índice de iodo indicam qualitativamente as insaturações existentes 

nas moléculas dos óleos e gorduras. Desta forma, quanto menor for à quantidade de 

compostos insaturados, menor será o valor encontrado. Ao se comparar o sebo com as demais 

oleaginosas, constata-se que o sebo tem o menor número de insaturações. Este número indica 

que o sebo tem uma maior tendência à solidificação, fato que é observado na prática, pois em 

temperaturas da ordem de 15 a 25 ºC, o sebo apresenta-se sólido enquanto que os demais são 
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líquidos. Esta propriedade, também funciona como indicativo da resistência que os compostos 

teriam para sofrerem oxidação, uma vez que compostos insaturados propiciam o processo de 

auto-oxidação. A priore, levando em consideração apenas essa propriedade, o óleo de dendê e 

a gordura animal seriam os mais resistentes a este processo. 

Para o enxofre total, todos os valores obtidos, encontram-se dentro os limites exigidos. 

O que é de grande importância, uma vez que altos valores de enxofre ocasionam problemas de 

corrosão nos motores, como também problemas ambientais. 

Em relação ao índice de saponificação, é sabido que quanto mais elevado for este, 

maior a tendência de ocorrer reações indesejáveis na transesterificação, o que pode dificultar 

no processo de lavagem do produto e diminuir o rendimento da reação. Os maiores valores do 

dendê e sebo foram refletidos na prática, ocorrendo os problemas antes citados (Ver capítulo 

4). É pertinente destacar que esta propriedade está em total coerência com os resultados 

obtidos para os ácidos graxos livres, uma vez que estes corroboram para ocorrência destes 

fatores. 

 

5.2 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO BIODIESEL DE 

ALGODÃO, GIRASSOL, DENDÊ E SEBO. 

 

Em virtude dos diferentes comportamentos encontrados na caracterização de cada 

matéria prima, como relatado no capítulo 4, cada uma teve sua condição de síntese 

diferenciada. Com a obtenção dos biodieseis metílicos, o rendimento das reações foram 

calculados, sendo o B100 de algodão de 97,2 %, girassol de 98,6 %, dendê de 74,8 % e sebo 

de 87,2 %. As diferenças encontradas no percentual dos B100, só confirmam o que foi 

descrito no tópico anterior, de que impurezas, e outros fatores já explícitos, influenciam no 

rendimento da reação.É importante destacar também que o percentual de subprodutos obtidos, 

foram superiores nas amostras que apresentaram o menor rendimento. 

A determinação da qualidade do combustível é um aspecto de grande importância para 

a comercialização do biodiesel e deve ser avaliada através da caracterização físico-química e 

demais propriedades que são especificadas através de Normas, Portarias ou resoluções. Na 

Tabela 20 encontram-se as caracterizações físico-químicas dos biodieseis em estudo. Todos 

os valores apresentados na tabela, exceto o índice de acidez do biodiesel de dendê, 

apresentam-se dentro das especificações estabelecidas pela Resolução ANP No7/2008. Uma 

breve discussão a respeito das propriedades de cada B100 será realizada a seguir. 
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Tabela 20-Características físico-químicas dos biodieseis de algodão, girassol, dendê e sebo. 

 

Amostras/ 
Características 

Método Biodiesel 
de 

Algodão 

Biodiesel 
de  

Girassol 

Biodiesel  
de  

Dendê 

Biodiesel 
de  

Sebo 

Especificações

Viscosidade  
(mm2 /s) 

ASTM D 445 4,3 4,4 4,7 4,9 3,0-6,0 

Tensão superficial 
 (mN/m) 

- 16,2 18,1 17,6 15,6 - 

Massa específica a 
20°C  

3

ASTM 
D4052 

882,6 883,6 882,3 870,3 850-900 

Ponto de fulgor  
(C°) 

ASTM D 93 184,5 178,0 180,0 187,0 >100 

Ponto de combustão 
 (°C) 

- 189,0 182,0 187,0 191,0 - 

Índice de acidez  
(mg KOH/g) 

EN14104 0,06 0,33 0,61 0,065 0,5 

Índice de 
saponificação 

- 231,3 232,4 234,5 241,01 - 

Índice de Iodo  
(g de iodo/100g) 

EN 14111 117,7 125,2 62,6 40,2 Anotar 

Enxofre total  
(mg/kg) 

D5453 0,3 0,4 0,6 1,4 50 

Água e sedimentos  
(mg/Kg) 

ASTM 6304 0,0 0,0 0,0 0,0 500 

 

As viscosidades dos Biodiesel são inferiores às das matérias-primas que deram origem 

a estes.  Como mostra Zheng et al . (2006), essa diminuição é um fator positivo, uma vez que 

altos valores podem gerar problemas como desgaste das partes lubrificadas do sistema de 

injeção, vazamento da bomba de combustível e atomização incorreta na câmara. Essa 

significativa diminuição se dá pelo fato da cadeia dos ésteres ser menor do que a dos 

triglicerídeos. Esta propriedade funciona como indicativo de que a conversão dos ácidos 

carboxílicos em ésteres metílicos foi eficiente, uma vez que a mudança nos valores é 

expressiva. 

 Como mostra Marchetti et al .(2007) e Kucek et al. (2007), as amostras originadas de 

matérias-primas com maior concentração de ácidos graxos saturados em sua composição 

deveriam apresentar-se mais viscosas que aquelas com maior presença de ácidos graxos 

insaturados e isso foi observado nos resultados obtidos (Ver tabelas 2, 4,.6,8 .) sendo os 

biodieseis de dendê e sebo, respectivamente, os que apresentaram os maiores valores. 

Quanto ao ponto de fulgor e combustão, são influenciados pelo peso molecular e 

composição estrutural das amostras. Ao comparar os valores do biodiesel de algodão com o 
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de dendê, pode-se perceber que este segundo apresentou um menor valor, pois possui uma 

maior quantidade de compostos pequenos (ver item 5.3.1 resultado cromatográfico que mostra 

isto) que se volatilizam mais facilmente. Eles também apresentam menores quantidades de 

compostos insaturados, que são menos rigidez que os saturados, necessitando assim de uma 

menor quantidade de energia para entrar em combustão. Com base nos resultados, pode-se 

considerar todas as amostras analisadas seguras para o transporte, manuseio e 

armazenamento. 

Os resultados obtidos na análise de água e sedimentos de todas as amostras 

demonstram que o processo de lavagem e secagem das sínteses foi eficiente, pois não se 

encontraram impurezas e nem água nos biodieseis. 

Em relação ao índice de acidez apenas o B100 de dendê apresentou um valor um 

pouco acima do exigido, podendo este ser atribuído a uma provável existência de ácidos 

graxos livres que permaneceu após todo o processo da transesterificação.  

No tocante aos resultados da tensão superficial, massa específica, índice de iodo e de 

saponificação, pode-se observar que todas as amostras apresentaram comportamentos 

semelhantes aos dos seus respectivos óleos e gordura. As medidas de enxofre total, também 

mostraram-se bem próximas, podendo as pequenas diferenças encontradas serem atribuídas ao 

próprio erro experimental. 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DOS BIODIESEIS POR CROMATOGRAFIA GASOSA 

 

 Com a cromatografia gasosa, foram determinados e quantificados os ésteres metílicos 

obtidos de cada biodiesel, assim como o metanol e etanol. 

 

5.3.1 Determinação e Quantificação de Ésteres nos Biodiesel 

 

A determinação dos ésteres metílicos é de fundamental importância, pois através 

desta, verifica-se a conversão ocorrida dos ácidos carboxílicos presentes na matéria-prima 

para os ésteres metílicos. A quantificação é essencial para poder verificar os ésteres 

majoritários e minoritários, e a partir disto, poder explicar pela composição destes as 

diferentes características encontradas nos biodieseis produzidos por diferentes materiais.  

Os tempos de retenção e os percentuais relativos (%m/m) de cada um dos ésteres 

detectados através de cromatografia gasosa dos B100’s metílicos estão apresentados na 

Tabela 21.  
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De acordo com o Regulamento Técnico No1/2008, o teor de ésteres do biodiesel deve 

ser no mínimo de 96,5%. Portanto os B100’s obtidos neste trabalho estão dentro das 

especificações da legislação vigente. No tocante ao número de insaturações existentes, a 

ordem crescente encontrada é girassol > algodão >  dendê > sebo. 

Na Figura 29 está representado o cromatograma obtido para o biodiesel de sebo. Os 

Cromatogramas  dos demais biodiesel, podem ser visualizados no ( APÊNDICE A). 
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Figura 29-Cromatograma de determinação e quantificação de ésteres do biodiesel de sebo metílico 
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Tabela 21-Determinação e quantificação por cromatografia gasosa do total de ésteres dos biodieseis 

PROPRIEDADES BIODIESEL 

Tempo de Retenção (min) 

Ésteres Metílicos (% m /m) 

Algodão 

T.R-%m/m 

Girassol 

 

Dendê 

 

Sebo 

 

 Mirístico (C14:0) 3.098 3.365 3.362 3.105
0,25 0,80 0,82 2,11 

Palmítico (C16:0) 4.327 4.317 4.328 4.343 

13,52 8,40 35,84 25,35 

 Palmitoléico (C16:1) 4.428 4.427 4.429 4.442 

0,25 0,064 0,36 2,06 

 Esteárico (C18:0) - 5.605 5.607 5.838
- 0.02 4,71 29,10 

 Óleico (C18:1) 5.895 5.907 5.911 5.910 

25,26 26,96 4,52 28,15 

 Linoléico (C18:2) 6.215 6.228 6.230 6.055 

48,27 49,47 39,52 1,13 

 Linolênico (C18:3) 6.587 6.593 6.574 6.572 

2,99 2,64 7,59 0,51 

 Eicosanôico (C20:0) 7.250 7.248 7.249 7.548 

0,48 0,63 0,23 0,07 

 Docosanôico (C22:0) 8.983 8.988 8.987 8.985 

1,01 1,75 1,27 1,03 

 Erucate (C22:1) 9.345 9.350 9.351 9.347 

0,40 0,65 1,39 0,43 

 Tretracosanôico (C24:0) 12.540 12.180 12.541 12.042 

0,15 0,23 0,18 0,15 

Outros 5.43 5.736 0,77 7.86 

Total de Éster 98,01 97.35 97.20 97.80 

Total de Insaturados 77,17 79,78 53,38 32,29 

Total de Saturados 15,41 11,83 43,05 57,81 
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5.3.2 Determinação de Metanol e Etanol nos Biodiesel 

 

A especificação do biodiesel possui parâmetros rigorosos para a presença de álcool 

(metanol e/ou etanol), uma vez que altos índices destes podem diminuir o ponto de fulgor, 

deixando o transporte, armazenamento e manuseio do biocombustível perigosos.  De acordo 

com a Resolução Técnica ANP No1/2008 o limite máximo permitido é de 0,2% m/m. 

A Figura 30 mostra o cromatograma típico do biodiesel de sebo, estando os demais 

inseridos no (APÊNDICE B) . Das amostras analisadas, nenhuma apresentou percentual de 

etanol e metano, indicando que o processo de lavagem e secagem destes, foi eficiente.  
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 Figura 30-Cromatograma de determinação de metanol e etanol do biodiesel de sebo metílico. 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DAS MISTURAS  

 

A caracterização das misturas de óleo diesel /biodieseis foi realizada de acordo com a 

Portaria nº15/2006, Resolução N º 41/2008 da ANP e os resultados foram comparados às 

especificações do óleo diesel tipo B. 

Para efeito de comparação, analisou-se o diesel mineral puro e em seguida as misturas 

de biodiesel/diesel mineral, na proporção de B10, para o biodiesel de algodão, girassol, dendê 

e sebo. Os resultados das análises realizadas do diesel mineral e nas misturas, estão listadas na 

Tabela 22. 
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Tabela 22-Propriedades físico-químicas do diesel mineral e das misturas óleo diesel/biodieseis, na 

proporção B10. 

Amostras/ 

Características 

Método Diesel B10 

Algodão 

B10 

Girassol

B10  

Dendê 

B10 

Sebo 

Especificações

B5 
Viscosidade  

(mm2 /s) 

ASTM D 445 2,74 2,84 2,85 2,87 2,89 2,5 a 5,5 

Aspecto 

 (mN/m) 

NBR 14954 LII LII LII LII LII LII* 

Massa específica a 20° C 

(Kg/ m3) 

ASTM D 4052 825.8 

 

830.6 

 

831.1 

 

830.3 

 

829,8 820 a 880  

Ponto de fulgor  

(C°) 

NBR 14598   44 45 45 46 45 Mín 38°C 

Ímdice de cetano ASTM D 4737 52,1 52,9 53,0 53,4 53,4 Mín 45 

Enxofre total  

(mg/kg) 

ASTM D 2622 1089 872 923 869 962 1800 máx 

Destilação 50% (°C) ASTM D 86 270.4 282.7 283.9 284.4 283,9 245-310 

Destilação 85% (°C) ASTM D 86 352 348.6 347.8 347.4 349,2 370 máx. 

*Límpido e isento de impurezas 

 

As misturas analisadas e o diesel mineral apresentaram todos os resultados em 

conformidade com as especificações da Portaria N º15/2006 da ANP. 

Analisando os resultados dos ensaios pode-se constatar vários fatores positivos, tais 

como: 

As viscosidades das misturas são superiores a do diesel mineral, uma vez que 

acrescentam-se ésteres que possuem  massa molecular maior  do que a dos hidrocarbonetos 

presentes no diesel. Este aumento gera uma maior lubricidade, diminuindo a quantidade de 

lubrificantes a ser adicionado ao diesel. Nos resultados da massa específica, ocorreu o mesmo 

comportamento. Nestas propriedades, pode-se considerar que a mistura que apresentou o 

melhor resultado foi a do biodiesel de sebo. Para o ponto de fulgor, também foi observado um 

acréscimo nos valores, o que torna o armazenamento das misturas mais seguros, do que do 

óleo mineral. 
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Sabe-se que a combustão do combustível no motor será melhor quando o mesmo 

apresentar índice de cetano mais alto. Para tanto, observa-se que o índice de cetano aumenta à 

medida que se adiciona os biodieseis, demonstrando que na proporção B10, a combustão será 

melhorada.   

Uma propriedade que merece destaque é o enxofre total. Ao comparar o valor do 

diesel puro com os das misturas, é percebida uma significativa diminuição. Isto ocorre devido 

à diluição do diesel na mistura com biodiesel, que é praticamente livre de enxofre. Este fato é 

bastante importante, tanto no aspecto ambiental, quanto para diminuição de processos 

corrosivos causados pelo enxofre em veículos. 

 

5.4.1 Faixa de Destilação 

 

 Na Tabela 23, consta às temperaturas do volume destilado das amostras a 50% e 85%, 

no qual todas as amostras possuem valores dentro do estabelecido pelas normas. No entanto, o 

comportamento do destilado em todo o processo de destilação, pode ser verificado melhor na 

Figura 31, que traz as frações destiladas, versos a temperatura do diesel e das misturas dos 

B100’s com o diesel. As figuras separadas, referentes ao processo de destilação do diesel 

puro, B10 proveniente do biodiesel de algodão, girassol, dendê e sebo, encontram-se inseridas 

no (APÊNDICE C) . 
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Figura 31-Curva de destilação do diesel e dos B10 provenientes da mistura do biodiesel de algodão, 

girassol, dendê e sebo bovino com o diesel. 

 

Analisando as curvas de destilação obtidas, é notório que os resultados estão em total 

coerência, uma vez que as misturas se sobrepõem e aumentam a temperatura da fração 

destilada. Fato este que é esperado, pois no diesel mineral foram adicionados os ésteres 

metílicos que possuem também compostos polares, necessitando de uma maior energia para 

entrar em ebulição. 

 As amostras apresentam-se uniformes até a fração de 20% de destilado, podendo isto  

ser justificado pelo fato de que nesta temperatura, se volatiliza inicialmente os ésteres e 

hidrocarbonetos de menores pesos moleculares que apresentam pontos de ebulição 

semelhantes. Após este volume, há um aumento na temperatura das misturas, que pode ser 

atribuída à saída dos ésteres maiores, permanecendo esse comportamento constante até os  

80 % de destilados.  

Em 90% do destilado, ocorre uma inversão, sendo que as misturas apresentam uma 

temperatura menor do que o diesel. Provavelmente nesta temperatura, resta no diesel 

hidrocarbonetos aromáticos de alto peso molecular, que possuem uma baixa volatilização, 

podendo gerar uma maior quantidade de resíduos e fuligens. A proporção destes, por sua vez, 

é diminuída quando se adiciona o biodiesel no diesel. 
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5.5 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL POR ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO 

INFRAVERMELHO (FT-IR)  

 

A caracterização estrutural das matérias-primas, dos B100’s de sebo, algodão, dendê e 

girassol, do diesel mineral e B10 destes, foi realizada através da análise por espectroscopia na 

região do infravermelho.  Esta técnica mede a transição entre estados vibracionais que 

ocorrem quando uma molécula absorve energia na região do infravermelho do espectro 

eletromagnético. Sabe-se que os diferentes grupos funcionais e os seus tipos de ligações têm 

freqüências e intensidades de absorções distintas. Desta forma, objetiva-se com essa análise 

verificar as diferentes freqüências destas amostras.  

O comportamento das matérias-primas e dos B100 foram semelhantes e podem ser 

representados pelo espectro típico mostrado na Figura 32 com seus respectivos 

assinalamentos. Os espectros  das demais amostras podem ver vistas no (APÊNDICE E) .  

Os espectros do óleo de dendê e do seu biodiesel são semelhantes, devido à 

similaridade estrutural existente entre os triacilglicerídeos e os ésteres. 
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Figura 32- Espectro de FT-IR (Transmitância) sobreposto do óleo de dendê e biodiesel de dendê 

metílico,  na região de 500-4000 cm-1 
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Nos espectros contidos na Figura 5.4 verifica-se a presença das seguintes absorções: 

 (1) Entre 2928- 2859 cm-1 – Deformação axial da ligação H-C (saturado); 

 (2) 1745 cm-1  –   Deformação axial da ligação dupla C= O ; 

 (3) 1460 cm-1  –  Deformação angular do grupo CH2 ; 

 (4) 1220 cm-
1 – Deformação angular de C-C (=O)-O; 

 (5) 754 cm-1  – Deformação fora do plano do CH2. 

 

Na Figura 33, está representado os espectros do biodiesel de dendê, do diesel mineral e da 

mistura de 10% de biodiesel/diesel. Pode-se constatar que no diesel não apareceu a principal 

absorção característica do éster, na faixa de absorbância de 1745 cm-1. No entanto, na mistura 

de B10, esta foi observada, em menor intensidade do que o do biodiesel puro, sendo 

proporcional à quantidade de éster existente. Essa diferença, pode ser melhor visualizada nas 

Figuras 34 e 35  que possuem o espectro destes   na região do infravermelho por absorbância. 

No qual, nota-se nitidamente a não existência desta absorção no diesel e a intensidade 

existente no B100 e B10. Cabe salientar que essa medida, é atualmente a única que pode 

quantificar o biodiesel existente no diesel. 
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Figura 33- Espectro de FT-IR (Transmitância) sobreposto do óleo de dendê, biodiesel de dendê 

metílico e B10- Biodiesel/diesel, na região de 400-4000 cm-1 
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Figura 34 – Espectro de FT-IR (Absorbância) sobreposto do biodiesel de dendê, diesel e B10 

biodiesel/diesel, na região de 500-4000 cm-1. 
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Figura 35– Espectro de FT-IR (Absorbância) sobreposto do biodiesel de dendê, diesel e B10 

biodiesel/diesel, na região de 1700-2000 cm-1. 
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5.7 ESTUDO DA ESTABILIIDADE TÉRMICA 

 

 A estabilidade térmica dos óleos de algodão, girassol, dendê e da gordura animal, seus 

respectivos biodieseis e misturas foi analisada  por termogravimétria e pelo estudo cinético. 

 

5.6.1 Análise Termogravimétrica (TG/DTG)  

 

 A análise termogravimétrica foi realizada com intuito de estudar o comportamento 

térmico. As curvas TG/DTG das amostras possibilitaram a verificação das temperaturas de 

decomposição das mesmas.  

 

5.6.1.2 Análise Termogravimétrica das Matérias Primas 

 

    As curvas TG/DTG das matérias primas podem ser visualizadas nas Figuras 36, 37, 

38 e 39. Pode-se observar que o óleo de algodão, girassol e o sebo bovino, apresentaram uma 

única perda de massa. Essa única etapa de decomposição pode ser atribuída à volatilização 

e/ou decomposição dos triglicerídeos. Já o óleo de dendê, apresentou dois eventos térmicos, o 

maior evento diz respeito à decomposição dos ácidos graxos, já a menor perda pode ser 

atribuída às impurezas existentes nesse óleo, tais como ácidos graxos livres. Essa medida 

pode ser correlacionada com o valor obtido na medida de ácidos graxos livres. 
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Figura 36- Termogramas do óleo de algodão 
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Figura 37- Termogramas do óleo de girassol 

 

0 100 200 300 400 500 600

0

20

40

60

80

100

M
as

sa
 (%

)

Teperatura (°C)

 Óleo de Dendê 1/°C

-0,020
-0,018
-0,016
-0,014
-0,012
-0,010
-0,008
-0,006
-0,004
-0,002
0,000
0,002

 
Figura 38- Termogramas do óleo de dendê 
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Figura 39-Termogramas do sebo bovino 

 

Na Tabela 23, estão apresentados o intervalo de temperatura, percentual de perda de 

massa e a massa residual para cada etapa de perda de massa, das matérias-primas. Sabe-se que 

a estabilidade é vista pela temperatura inicial e final da perda de massa, desta forma, quanto 

maior for essas, maior será a estabilidade.  Levando em consideração as maiores perdas de 

massas, pode-se notar que o óleo de dendê foi o que se apresentou mais estável. Em relação às 

massas residuais calculadas, encontrou-se para o óleo de girassol (1.3%) o melhor resultado, 

já o óleo de dendê (11.4 %), apresentou um alto valor de massa residual, confirmando os 

ácidos graxos livres existentes neste, já discutidas anteriormente. 

 

Tabela 23- Dados termogravimétricos do óleo de girassol, dendê, algodão e do sebo 

AMOSTRAS T(°C) T máx (°C) PERDA DE  

MASSA (%)

MASSA 

RESIDUAL (%)Óleo de Girassol 300-495 415 98.7 1.3 

Óleo de Dendê 1 

190-310 

2 

325-486 

1 

275 

2 

418 

1 

8,69 

2 

88.6 

1 

88.6 

2 

11.4 
Óleo de Algodão 304-490 417 97.5 2.5 

Sebo Bovino 304-500 422 97.2 2.8 
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5.6.1.2 Análise Termogravimétrica dos Biodieseis 

 

Em relação ao biodiesel proveniente destes óleos e do sebo bovino, como mostra as 

Figuras 40, 41, 42 e 43, observou-se que todos os B100´s apresentou apenas uma única perda 

de decomposição térmica, referente a volatilização e/ou decomposição  dos ésteres metílicos.  
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Figura 40- TG/DTG do biodiesel de algodão 
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Figura 41- TG/DTG do biodiesel de girassol 
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Figura 42 - TG/DTG do biodiesel de dendê 
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Figura 43- TG/DTG do biodiesel de sebo 

 

Na Tabela 24, encontram-se os dados termogravimétricos dos B100’s em estudo. No 

tocante a estabilidade térmica destes, percebeu-se que o biodiesel de algodão é o mais estável, 

podendo esta estabilidade ser atribuída à composição deste, uma vez que ele é o que possui o 

maior percentual de ésteres metílicos poliinsaturados, como o C18:2 e C18:3. Estes possuem 

duplas ligações conjugadas,  e suas  moléculas são mais rígidas , sendo mais difícil quebrá-

las, o que as torna mais estáveis.  
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Em relação à perda de massa, pode ser feita uma correlação com a cromatografia 

gasosa, podendo essa técnica servir como uma análise qualitativa da conversão dos ácidos 

graxos a ésteres metílicos, uma vez que os valores obtidos na perda de massa aproximam-se 

dos percentuais de ésteres totais medidos na cromatografia.  

Nos cálculos da massa residual, o B100 de sebo (2.4%), foi o que apresentou o maior 

percentual, indicando que ele possui o maior índice de impurezas. Já para o B100 de dendê 

(0.9 %), encontrou-se o menor valor, o que demonstra que o processo de purificação realizado 

na síntese do mesmo foi eficiente, não restando neste a mesma quantidade de impurezas que 

tinha no óleo que o deu origem. 

 

Tabela 24- Dados termogravimétricos do biodiesel de algodão girassol, dendê e do sebo.  

AMOSTRAS T(°C) T máx (°C) PERDA DE  
MASSA (%) 

MASSA 
RESIDUAL (%) 

B100 de Girassol 115-315 265 98.1 1.9 

B100 de Dendê 110-310 270 99.1 0.9 

B100 de Algodão 135-344 274 98.6 1.4 

B100 de Sebo 120-310 258 97.6 2.4 

 

Na Figura 44, encontram-se as curvas típicas de TG e DTG da gordura animal e do seu 

respectivo biodiesel. As curvas dos demais B100’s e óleos podem ser encontrados no 

(APÊNDICE D) . Observa-se que a temperatura de volatilização do biodiesel é inferior ao da 

gordura, comportamento este esperado, uma vez que o gordura apresenta compostos maiores 

e ligações secundárias mais fortes que o biodiesel, necessitado de uma maior energia para 

decompor-se. 
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Figura 44-Termogramas do sebo bovino e seu respectivo biodiesel. 

 

5.6.1.3 Análise Termogravimétrica das Misturas 

  

 Nas figuras 45, 46, 47 e 48, encontram-se os termogramas do diesel mineral, das 

misturas e do biodiesel puro. Colocou-se os três gráficos juntos, no intuito de comparar os 

perfis das misturas do biodiesel/diesel, com o diesel e biodiesel puro. 

             Ao analisar o comportamento termogravimétrico do diesel e de todos os B10, pode-se 

perceber que nas misturas, houve um descolamento dos picos para valores maiores, em 

direção ao pico dos B100. Isto ocorre, pois são acrescentados no diesel, os ésteres metílicos 

que possuem peso moleculares superiores aos hidrocarbonetos constituintes do diesel, 

necessitando assim de mais energia para que as misturas se decomponham,o que resulta em 

temperaturas mais elevadas no termograma.  
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Figura 45- Termogramas do diesel, biodiesel de algodão e da mistura biodiesel de algodão/diesel. 
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Figura 46- Termogramas do diesel, biodiesel de dendê e da mistura biodiesel de dendê/diesel. 
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Figura 47- Termogramas do diesel, biodiesel de sebo e da mistura biodiesel de sebo/diesel. 
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Figura 48- Termogramas do diesel, biodiesel de girassol e da mistura biodiesel de girassol/diesel. 

 

Na Tabela 25 estão os dados termogravimétricos do diesel mineral e das misturas.  

Levando em consideração a temperatura inicial, a blenda feita com o biodiesel de girassol, foi 

a que apresentou a melhor estabilidade, já tomando como base a temperatura final, a mistura 

feita com o B100 de dendê foi o mais estável. Em relação à temperatura máxima do pico, 

como esperado ocorreu um acréscimo no valor proveniente da adição dos biodieseis. Quanto 

aos valores obtidos na perda de massa, constatou-se que são superiores aos obtidos nos 
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biodiesel puros, o que pode ser explicado pela maior volatilização do diesel, indicando 

também que este possui uma maior pureza. Esta afirmação pode ser confirmada nos valores 

obtidos na massa residual, no qual as misturas apresentaram valores inferiores aos seus 

respectivos biodieseis, mostrando que as mesmas possuem uma maior pureza e que esta pode 

ser atribuída a maior pureza do diesel mineral. 

 

Tabela 25-Dados termogravimétricos das misturas de óleo diesel/biodiesel, na proporção de 10% do 

B100 de algodão, girassol, dendê e do sebo. 

AMOSTRAS T(°C) T máx (°C) PERDA DE  
MASSA (%) 

MASSA 
RESIDUAL (%) 

Diesel 44-314 200 99.5 0.5 

B10-Girassol 53-304 234 99.7 0.3 

B10-Algodão 42-300 220 98.8 1.2 

B10- Dendê 39-319 234 99.4 0.6 

B10- Sebo 36-295 227 98.9 1.1 

 

 

5.6.2 Estudo Cinético 

 

O estudo cinético do processo de decomposição térmica das matérias primas e seus 

respectivos biodieseis metílicos, do diesel e das misturas foram realizados através do método 

dinâmico, na razão de aquecimento de 10°C.min-1. 

 

5.6.2.1 Determinação dos parâmetros cinéticos 

 

Os parâmetros cinéticos foram encontrados através de métodos integrais e de 

aproximação, utilizando modelos cinéticos propostos por Coats- Redfern- CR; Madhusudanan 

– MD; Van Krevelen – VK e Horowitz-Metzger- HM . Como mostra Conceição et al (2007), 

estes métodos matemáticos possuem certo grau de imprecisão, que podem influenciar na 

precisão dos resultados. Sendo assim, esses devem ser usados com cuidado. Uma possível 

forma de evitar falsos parâmetros cinéticos é investigar o processo em diferentes taxas de 

aquecimento, ou utilizar pelo menos dois métodos diferentes. Se os parâmetros cinéticos 
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estimados estiverem de acordo uns com os outros, a cinética pode ser considerada confiável. 

Para este trabalho, optou-se fazer por diferentes métodos. 

O s parâmetros cinéticos do óleo de girassol, dendê, algodão, sebo bovino e dos 

biodiesel provenientes destes, podem ser visualizados na Tabela 26. 

 Ao analisar o comportamento das amostras pelos diferentes métodos, nota-se que os 

valores obtidos pelos modelos cinéticos de Costs- Redfern (KCR) e Madhusudanan (KMD), 

se correlacionam, assim como também há correlação entre  os métodos de Van Krevelen 

(KVK)  e Horowitz Metzger ( KVK) . A relação existente entre os métodos pode ser 

explicada pelo tratamento e escolha dos pontos termogravimétricos. Uma vez que os dois 

primeiros levam em consideração a distribuição homogênea (soma de todos os pontos da 

principal etapa de decomposição) e os dois últimos métodos são mais heterogêneos, uma vez 

que adotam a temperatura do pico máximo como padrão. No entanto, cabe ressaltar que para 

os resultados obtidos neste trabalho, os valores de todos os métodos foram coerentes entre si , 

o que reforça a confiabilidade dos métodos estudados. Desta forma, pode-se propor que a 

escolha do método para as amostras, além do coeficiente linear, deve levar em consideração a 

homogeneidade e heterogeneidade das amostras.  

 Levando isto em consideração, para as matérias primas e B100’s, optou-se analisar os 

resultados provenientes dos métodos cinéticos de Van Krevelen  e Horowitz Metzger. Ao 

comparar os valores da energia de ativação aparente do sebo bovino e das oleaginosas, com 

seus respectivos B100’s, tem-se uma energia de ativação aparente maior para matérias primas 

do que para os biodieseis. Estes resultados corroboram com os dados obtidos na 

termogravimetria. No tocante a estabilidade térmica dos biodieseis, obteve-se a seguinte 

ordem de energia de ativação aparente: biodiesel de dendê > biodiesel de girassol > biodiesel 

de sebo > biodiesel de algodão. Sabe-se que a cinética leva em consideração a energia e os 

fatores cinéticos, desta forma a maior estabilidade do biodiesel de dendê, pode ser atribuída à 

composição deste, uma vez que de todos os biodieseis, é o que possui o maior percentual do 

éster Linolênico (C18:3), que possui três duplas conjugadas, o que dificulta a cinética, sendo 

necessário fornecer uma maior quantidade de energia. 
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Tabela 26- Parâmetros cinéticos da decomposição térmica dos óleos de girassol, algodão , dendê , do 
sebo bovino e dos seus respectivos biodieseis. 

MÉTODOS/ AMOSTRA 
PARÂMETROS 

KCR KMD KHM KVK 

OG n  1.13 1.13 1.35 1.28 
 Ea (KJ/mol)  165.85 166.11 198.58 185.08 

 r  0.9984 0.9985 0.9994 0.9998 

 s  0.047 0.108 0.034 0.020 

BG n 0.21 0.21 0.61 0.39 

 Ea (KJ/mol) 56.68 56.94 86.74 70.18 

 r 0.9995 0.9995 0.9986 0.9991 

 s 0.017 0.041 0.036 0.028 

OD n 0.30 0.26 0.32 0.33 

 Ea (KJ/mol) 72.63 71.62 98.69 82.41 

 r 0.9781 0.9783 0.9869 0.9868 

 s 0.075 0.171 0.074 0.068 

BD n 0.36 0.35 0.72 0.33 

 Ea (KJ/mol) 61.47 61.58 92.71 75.70 

 r 0.9989 0.9989 0.9976 0.9984 

 s 0.028 0.067 0.051 0.039 

AO n 1.31 1.22 1.31 1.22 

 Ea (KJ/mol) 190.58 174.51 190.58 174.51 

 r 0.9982 0.9973 0.9982 0.9973 

 s 0.055 0.067 0.055 0.065 

BA n 0.51 0.20 0.51 0.20 

 Ea (KJ/mol) 75.31 59.52 75.31 59.52 

 r 0.9955 0.9946 0.9955 0.9946 

 s 0.065 0.067 0.065 0.067 

SB n 0.88 0.78 0.88 0.78 

 Ea (KJ/mol) 163.15 143.89 163.15 143.89 

 r 0.9906 0.9880 0.9906 0.9880 

 s 0.103 0.112 0.103 0.112 

BS n 0.58 0.37 0.58 0.37 

 Ea (KJ/mol) 84.95 69.37 84.95 69.37 

 r 0.9991 0.9989 0.99.91 0.9989 

 s 0.029 0.029 0.029 0.029 
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Os parâmetros cinéticos do diesel mineral e das misturas de biodiesel/diesel, na 

proporção de 10% dos B100´s de algodão, girassol, dendê e do sebo, estão na Tabela 27.  

Para o diesel mineral e as misturas, optou-se por analisar parâmetros cinéticos pelos 

modelos de Costs- Redfern e Madhusudanan , uma vez que o diesel é homogêneo e como as 

misturas possuem um maior percentual de diesel do que biodiesel, serão considerado os 

mesmos métodos que o diesel foi avaliado. Observou-se que todas as misturas apresentaram 

uma energia de ativação aparente menor do que a do diesel mineral, o que mostra que a 

cinética é facilitada pela mistura. Fato este que pode ser explicado pela teoria de colisão, pois 

o diesel só possui moléculas lineares, ao adicionar o biodiesel aumenta-se a área superficial, 

aumentando a probabilidade de ocorrer choques efetivos, diminuindo desta forma, a energia 

de ativação aparente. 

Em relação aos desvios padrões e fator de correlação linear encontrados para todas as 

medidas, pode-se observar que os resultados foram satisfatórios para todos os métodos, 

apresentando pequenos desvios e altos coeficientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

Tabela 27- Parâmetros cinéticos da decomposição térmica do diesel e das misturas  de biodiesel/diesel 
, na proporção de 10% do B100 de algodão, girassol, dendê e do sebo. 

MÉTODO/ 

AMOSTRA

KCR KMD KHM KVK 

DM N 1.16 1.15 1.69 1.41 

 Ea (KJ/mol) 31.95 32.08 56.26 43.00 

 R 0.9945 0.9946 0.9911 0.9936 

 S 0.0685 0.1571 0.1251 0.0970 

BA10 N 0.97 1.00 1.39 1.17 

 Ea (KJ/mol) 31.12 31.65 60.42 43.97 

 R 0.9921 0.9923 0.9885 0.9921 

 S 0.0764 0.1769 0.1262 0.0981 

BD10 N 0.98 0.98 1.43 1.19 

 Ea (KJ/mol) 31.46 31.71 61.32 44.48 

 R 0.99045 0.99066 0.98745 0.99085 

 S 0.0836 0.1922 0.1320 0.1054 

BG10 N 0.97 0.94 1.39 1.14 

 Ea (KJ/mol) 29.36 29.33 58.36 41.63 

 R 0.9917 0.9918 0.9874 0.9912 

 S 0.0754 0.1725 0.1288 0.1002 

BS10 N 0.87 0.87 1.25 1.03 

 Ea (KJ/mol) 30.89 31.13 59.74 43.26 

 R 0.9857 0.9860 0.9819 0.9869 

 S 0.1054 0.2423 0.1622 0.1287 

 

 

5.7 ANÁLISE DE CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL SOB PRESSÃO 

(P-DSC) 

 

A análise de P-DSC foi realizada com o intuito de estudar a estabilidade oxidativa do 

biodiesel metílico de algodão, girassol, dendê e sebo bovino.  
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5.7.1 Método Dinâmico 

  

 O onset é a temperatura no qual se dá inicio o processo de oxidação. De acordo com as 

Figuras 49 e 50 e a Tabela 28, as matérias primas apresentam uma estabilidade oxidativa 

maior que os seus respectivos biodiesel. Fato este esperado, uma vez que os ésteres metílicos 

são mais propícios a sofrerem o processo de oxidação, como Conceição et al 2007. Dentre os 

B100’s o proveniente do dendê foi o que apresentou a melhor estabilidade. 
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Figura 49- Curvas de P-DSC sobrepostas do sebo bovino e dos óleos de algodão, girassol e dendê. 
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Figura 50- Curvas de P-DSC sobrepostas dos biodieseis de  sebo ,algodão, girassol e dendê. 
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Tabela 28- Onset  e temperatura do pico  obtidas pela análise de P-DSC através do método dinâmico 
do sebo bovino, óleo de algodão, girassol, dendê e seus respectivos biodieseis. 

AMOSTRA ONSET (°C) TEMPERATURA DO PICO (°C) 

Óleo de Algodão 168,18 406,20 

Óleo de Dendê 174,10 421,89 

Óleo de Girassol 166,39 402,43 

Sebo bovino 17 9,63 502,18 

B100  Algodão 158, 16 521,40 

B100 Dendê 173,60 510,87 

B100 Girassol 154,11 517,86 

B100 de Sebo 172,92 512,64 

 

 

 

 

5.8 RANCIMAT 

 

 Nas Figura 51, 52, 53 e 54, estão ilustradas as curva sobrepostas do ensaio de 

estabilidade oxidativa medidas no Rancimat, para cada matéria prima a 110°C e seu 

respectivo biodiesel, nas temperaturas de 110, 120, 130 e 140 °C. Um súbito incremento é 

observado nas curvas, no qual é determinado o ponto de inflexão (PI). Nestas quatro figuras, 

observa-se que à medida que aumenta-se a temperatura , o tempo de indução é diminuído, isto 

por que o processo oxidativo é acelerado pela temperatura.   
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Figura 51 -Curvas do Rancimat , sobrepostas do óleo e  biodiesel metílico de algodão. 
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Figura 52- Curvas do Rancimat , sobrepostas do óleo e  biodiesel metílico de girassol 
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Figura 53- Curvas do Rancimat, sobrepostas do óleo e  biodiesel metílico de dendê. 
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Figura 54- Curvas do Rancimat , sobrepostas do sebo bovino e  biodiesel metílico de sebo. 

 

 

Na figura 55, pode-se visualizar as curvas sobrepostas dos quatro biodiesel em estudo, 

na temperatura de 110°C.  



135 

 

0 5 10 15 20

0

5000

10000

15000

20000
C

on
du

tiv
id

ad
e 

(μ
S/

cm
)

Tempo (h)

 B100 Algodão 
 B100 Dendê
 B100 Girassol
 B100 Sebo

 
Figura 55- Curvas do Rancimat , sobrepostas dos quatro B100’s na temperatura de 110°C. 

 

Ao comparar a estabilidade oxidativa destes, obteve-se a seguinte ordem crescente: 

Biodiesel de dendê > Biodiesel de sebo > Biodiesel de algodão ≥ Biodiesel de girassol, esta 

seqüência é confirmada pelos valores expostos na Tabela 29. Destes, apenas o biodiesel de 

dendê e sebo bovino estão dentro das normas exigidas, que é de 6 h, para ensaios realizados 

na temperatura de 110° C. Os valores obtidos para os B100’s de girassol e algodão estão 

conforme o esperado, visto que de todos os biodieseis em estudo são os que apresentam os 

maiores graus de compostos insaturados, que facilitam o processo de auto-oxidação.  Ainda 

levando em consideração os compostos saturados e insaturados, nota-se que houve uma 

inversão, em relação ao biodiesel de dendê e o de sebo, uma vez que o B100 de sebo possui 

menos compostos insaturados, esperava-se que este tivesse o OIT maior do que o B100 de 

dendê. No entanto, ao comparar a composição destes, constata-se que o Dendê possui 

compostos poliinsaturados, com duplas conjugadas, que o sebo não possui. 

A química dos compostos poliinsaturados com duplas conjugadas, também chamados 

de dienos ou conjugados, possuem uma particularidade. As ligações dos polienos conjugados 

são termodinamicamente mais estáveis do que as dos dienos isolados. Isto pode ser explicado 

por dois fatores: Pelo fato destes conterem a ligação sp2- sp2, que é mais forte, e pela 

deslocalização adicional dos elétrons л que ocorre nos dienos conjugados (SOLOMONS, 
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2006). Essa “blindagem eletronica” que ocorre naturalmente nos dienos, aumenta a 

estabilidade dos compostos e neste caso aumentou a estabilidade oxidativa do biodiesel de 

dendê.    

 
Tabela 29-Tempo de indução obtidos pela análise de Rancimat do sebo bovino e óleos de girassol, 

algodão e dendê e dos seus respectivos biodieseis nas temperaturas de 110, 120, 130 e 140°C. 
AMOSTRA TEMPERATURA ° C TEMPO DE INDUÇÃO ( OIT)

(h)
Óleo de Algodão 110 4,46 

B100 Algodão 110 2,93 

B100 Algodão 120 1,48 

B100 Algodão 130 0,73 

B100 Algodão 140 0,46 

Óleo de Dendê 110 10,01 

B100 Dendê 110 17,47 

B100 Dendê 120 8,01 

B100 Dendê  130 3,66 

B100 Dendê  140 1,76 

Óleo de Girassol 110 4,46 

B100 Girassol 110 2,88 

B100 Girassol 120 1,34 

B100 Girassol 130 0,68 

B100 Girassol 140 0,41 

Gordura animal 110 2.57 

Sebo Bovino 110 7,53 

Sebo Bovino 120 5,33 

Sebo Bovino 130 2,47 

Sebo Bovino 149 1,34 

 

Pode-se observar que o tempo de oxidação do biodiesel de girassol e de algodão são 

bem próximo. Fato este, que pode ser atribuído à similaridade na composição destes, ambos 

possuem um alto teor de compostos insaturados, como já visto anteriormente na Tabela 30, o 

que justifica a baixa estabilidade de ambos.  Ao comparar os valores dos óleos de girassol e 
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algodão com os seus respectivos B100’s , nota-se que os óleos apresentam os OIT superiores, 

uma vez que os triglicerídeos são menos susceptíveis ao processo de auto oxidação que os 

ésteres metílicos. 

Em relação ao óleo e biodiesel de dendê, assim como o sebo bovino e seu biodiesel, 

constatou-se que as matérias primas apresentaram o tempo de indução menor que os seus 

referentes B100. Para o dendê, a baixa estabilidade oxidativa do óleo, pode ser justificada 

pelo alto índice de impurezas (ácidos graxos livres e insaponificáveis) que podem estar 

interferindo e acelerando o processo oxidativo. Estas impurezas não interferem no seu 

biodiesel, uma vez que as mesmas foram retiradas no processo de purificação, na reação de 

transesterificação. 

Quanto ao sebo bovino, pode ser atribuído a algum fator Sinergético, que pode gerar 

algum subproduto degradável, que age como catalisador da degradação oxidativa. 

As extrapolações dos B100’s nas temperaturas de 25°C, foram realizadas, no intuito de 

verificar como estes biocombustíveis resistiriam à oxidação nessa temperatura e o tempo em 

meses que poderiam ser armazenados. Foi medido também o tempo de indução, na 

temperatura de 40° C, no intuito de avaliar como se comportaria o tempo de indução e o 

armazenamento em cidades que apresentam altas temperaturas. Na Figura 56, está ilustrado o 

gráfico da extrapolação do biodiesel de dendê, uma vez que este foi o que apresentou a maior 

resistência ao processo oxidativo. Para os demais B100’s, as figuras da extrapolação constam 

no APÊNDICE F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56- Extrapolação do biodiesel de dendê a 25°C. 

O tempo de indução e os anos de resistências dos biodiesel de dendê, girassol, algodão 

e sebo, podem ser visualizados na Tabela 30, no qual observou-se que o comportamento das 

°C 
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amostras, foi o mesmo verificado nas figuras anteriores, sendo o biodiesel de dendê o que 

resistiria melhor ao tempo de armazenamento. Ao comparar o tempo de indução em diferentes 

temperaturas, observou-se que à medida que aumentou-se a temperatura, o período de 

armazenamento foi diminuído,mostrando que nas regiões que possuem maior temperatura ,os 

biodieseis estudados serão mais propícios ao processo de oxidação. 

 

 
Tabela 30- Cálculo do tempo de vida dos biodieseis de girassol, dendê, algodão e sebo via 

extrapolação dos dados de resistência oxidativa em diferentes temperaturas. 
Amostra Temperatura (°C) Tempo de indução (h) Meses 

Biodiesel Girassol 25 1,37 1,92 

Biodiesel Dendê 25 14,14 19,2 

Biodiesel Algodão 25 1,00 0,84 

Biodiesel Sebo 25 3,48 4,8 

Biodiesel Girassol 40 0,46  0,6 

Biodiesel Dendê 40 4,35 6 

Biodiesel Algodão 40 0,23 0,36 

Biodiesel Sebo 40 1,09 0,96 

 

  

 

 

 



139 

6. CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados obtidos por diversas técnicas  nesse trabalho para o óleo de 

dendê, girassol, algodão, sebo bovino, os biodieseis produzidos a partir destes, bem como, as 

misturas de óleo diesel/biodiesel, pode-se concluir que: 

 

 As matérias primas usadas (girassol, dendê, algodão e sebo) de forma geral, 

apresentaram-se aptas a obtenção de biodiesel através da reação de 

transesterificação via catálise básica, embora exijam metodologias 

diferenciadas de acordo com as características de cada uma; 

 

  A elevada acidez encontrada para o óleo de dendê e sebo bovino, foi 

contornada pelo uso de um maior percentual do catalisador básico (hidróxido 

de sódio), na reação de transesterificação;  

 

 A obtenção dos B100’s a partir dos óleos de girassol, algodão, dendê e da 

gordura animal (sebo bovino), foi realizada com êxito e bom rendimento, 

sendo também constatado que os mesmos estão dentro das especificações 

estabelecidas pela Resolução ANP No7/2008; 

 

 As impurezas encontradas no óleo de dendê, foram praticamente isentas no seu 

respectivo biodiesel, sendo estas retiradas no processo de purificação do 

biocombustível; 

 

  Os B100’s sintetizados apresentaram uma ótima conversão dos ácidos graxos 

em ésteres metílicos. Estando todos os valores acima do mínimo de 96,5%, 

exigido pelo Regulamento Técnico No1/2008. Portanto os biodieseis estão 

dentro das especificações da legislação vigente.  

 

 Para os B100’s em estudo não foi encontrado, nenhum teor de metanol e 

etanol. O que demonstra a eficiência do processo de lavagem e secagem, 

realizado na síntese. Os biocombustíveis analisados estão dentro do limite 
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máximo (0,2% m/m) permitido de acordo com o Regulamento Técnico 

No1/2008. 

 

  O diesel mineral e as misturas analisadas apresentaram todos os resultados em 

conformidade com as especificações da Portaria Nº15/2006 da ANP.  

 

 A adição de 10 % de biodiesel no diesel mineral, resultou em melhoria nas 

propriedades viscosidade, teor de enxofre, número de cetano, massa específica 

e ponto de fulgor; 

 

  Os espectros de absorção de infravermelho médio por transmitância dos óleos, 

gordura animal e seus respectivos biodieseis foram semelhantes, devido à 

similaridade estrutural existente entre os triacilglicerídeos e os ésteres. Foi 

observado uma forte absorção referente à deformação axial da carbonila (C=O) 

dos ésteres em 1745 cm-1, uma pequena absorção nas misturas e nenhuma 

adsorção nesse comprimento no óleo diesel; 

 

 Os espectros de absorção de infravermelho médio por absorbância permitem 

avaliar mais detalhadamente absorções como a que ocorre em 1745 cm-1, nos 

B100 e nas misturas; 

 

 Das matérias primas em estudo, apenas o óleo de dendê apresentou mais de um 

evento térmico, sendo o primeiro e menor atribuído as impurezas (ácidos 

graxos livres) nele existentes. No tocante a estabilidade térmica o óleo de 

dendê foi o que apresentou maior estabilidade; 

 

   No tocante ao estudo cinético, constatou-se que em todas as amostras 

estudadas, os valores obtidos pelos modelos cinéticos propostos por Coats- 

Redfern ; Madhusudanan ; Van Krevelen e Horowitz-Metzger- HM   foram 

coerentes entre si; 

 

  Os valores da energia de ativação aparente do sebo bovino e das oleaginosas 

foram superiores aos dos seus respectivos B100’s; 
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 No estudo cinético dos biodieseis, obteve-se a seguinte ordem de energia de 

ativação aparente: biodiesel de dendê > biodiesel de girassol > biodiesel de 

sebo > biodiesel de algodão.  

 

 A maior estabilidade térmica encontrada para o biodiesel de dendê é atribuída à 

composição deste, em especial, a existência de duplas ligações conjugadas em 

sua estrutura; 

 

  Constatou-se que todas as misturas apresentaram energia de ativação aparente, 

menor do que a do diesel mineral e que a cinética é facilitada pela incorporação 

deles no diesel; 

 

 Em relação ao estudo da estabilidade oxidativa, observou-se que os resultados 

obtidos pelo método P-DSC e Rancimat corroboram entre si. 

 

 Para estabilidade oxidativa dos B100’s, pelos métodos de P-DSC e Rancimat, 

obteve-se a seguinte ordem crescente: Biodiesel de dendê > Biodiesel de sebo 

> Biodiesel de algodão ≥ Biodiesel de girassol. 

 

 Dos biodieseis estudados, somente os provenientes do dendê e sebo bovino, 

possuem tempo de indução superior a 6 h, limite mínimo exigidos pela norma 

européia EN 14112. 
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Perspectivas de Trabalhos 

 

 Dentre as várias possibilidades de desenvolvimento trabalhos, vamos elencar dois: 

 

 Dar continuidade ao estudo das misturas do óleo diesel/biodiesel em várias razões de 

BX;  

 Estudar o beneficiamento da glicerina, produzida em grande escala , na produção do 

biodiesel. 
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APÊNDICE A-Cromatograma do biodiesel de algodão, girassol e dendê respectivamente. 
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APÊNDICE B- Cromatograma de determinação de etanol e metanol do biodiesel metílico de 

algodão, girassol e dendê respectivamente. 
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APÊNDICE C-  Curvas de destilação individual do diesel mineral e  B10 provenientes do 

mistura do biodiesel de algodão, girassol, dendê e sebo bovino com o diesel, respectivamente. 
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APÊNDICE D- TG/DTG  sobrepostos dos óleos de algodão, girassol e dendê e dos seus 

biodiesel, respectivamente. 
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APÊNDICE E- Gráficos do infravermelho de transmitância do óleo , diesel , biodiesel  e 

mistura do óleo diesel/biodiesel de girassol, algodão e sebo respectivamente. 
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APÊNDICE F - Extrapolação do biodiesel de girassol, algodão e sebo  a 25°C, 

respectivamente. 
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