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Resumo 

 

 Os óleos de fritura residuais (OFR) constituem um passivo ambiental, 

cuja utilização na produção de biodiesel com qualidade adequada é 

comprometida devido à baixa qualidade da matéria-prima. Elevados teores 

de ácidos graxos livres, produtos de degradação de ácidos graxos, 

peróxidos, hidroperóxidos, metais e a grande quantidade de água presentes 

nos OFR comprometem a qualidade do biodiesel produzido a partir dessa 

matéria prima. Assim o uso da extração liquido-liquido (LLE) como pré-

tratamento do OFR, usando água como solvente mostrou-se uma 

metodologia eficiente na redução dos teores de compostos polares. Após um 

pré-tratamento do OFR via partição com água seguido da remoção da água 

absorvida no OFR via destilação sob pressão reduzida foram realizados 

planejamentos experimentais nas etapas de esterificação ácida e 

transesterificação alcalina obtendo assim amostras de biodiesel metílico com 

elevados teores de ésteres (96-98%). Para purificação do biodiesel de OFR, 

a utilização de adsorventes como sílica e alumina se mostrou eficiente na 

remoção da água e redução do índice de acidez desse biocombustível. Por 

outro lado, esses adsorventes reduziram a estabilidade oxidativa do produto 

final. A destilação do biodiesel foi a forma mais eficiente de remover a água 

presente, reduzindo em 82,5 % seu teor, apesar de reduz a estabilidade 

oxidativa. 

 

 

Palavras chaves: óleos de fritura residuais (OFR), biodiesel metílico, 

planejamento fatorial, controle da qualidade.  
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Abstract 

 

 Waste frying oils (WFO) consist an environmental liability, whose use 

in biodiesel production of adequate quality is compromised due to poor 

quality of the raw material. High levels of free fatty acids, degradation 

products of fatty acids, peroxides, hydroperoxides, metal and large amount of 

water in the feedstock compromise the quality of biodiesel produced. So the 

use of liquid-liquid extraction (LLE) as a pretreatment of the WFO using water 

as the solvent showed an efficient method in reducing the levels of polar 

compounds. After the OFR pre-treatment with water partition followed by the 

removal of the absorbed water via distillation under reduced pressure, 

experimental designs have been performed in steps acid esterification and 

transesterification alkaline thereby obtaining biodiesel samples with high 

contents methyl ester (96-98%). For the purification of biodiesel from WFO, 

the use of adsorbents such as silica and alumina proved efficient in the 

removal of water and reduction the acidity of the biodiesel, however reduced 

the oxidative stability. Distillation of biodiesel proved effective in reducing the 

water content, although reduced the oxidative stability of biodiesel.  

 

Key words: waste frying oils (WFO), methyl biodiesel, factorial design, quality 

control. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Um dos maiores problemas dos combustíveis fósseis é o fato de não 

serem renováveis (LEE et al, 2012). Na busca por um combustível 

biodegradável e alternativo surge o biodiesel, cuja composição química trata-

se de uma mistura de ésteres alquílicos de ácidos graxos que é produzida a 

partir de fontes graxas renováveis, tais como óleos ou gorduras vegetais ou 

animais, que emitem menores quantidades de material particulado e óxidos 

de carbono e enxofre. 

 Entretanto, dentro do cenário de matérias-primas para a produção 

desse biocombustível surge o impasse da competitividade entre o uso 

desses óleos e gorduras para a produção de combustíveis e a produção de 

alimentos para os seres vivos, uma vez que os óleos vegetais refinados 

derivados de extensas culturas agrícolas, incluindo palma, algodão e soja, 

são comumente usados como alimentos além de serem usados como 

matéria-prima para produção de biodiesel (LIN et al, 2011; GAN et al, 2012). 

Além disso, o elevado custo do biodiesel, derivado do alto custo da matéria-

prima, ainda é o um dos obstáculos para sua comercialização 

(ENWEREMADU e MBARAWA, 2009; MATH et al, 2010; DIYA’UDDEEN et 

al, 2012). 

 Na busca por matérias-primas de baixo custo, os óleos e gorduras 

residuais (OGR), principalmente os oriundos de frituras de alimentos 

comumente denominados óleos de fritura residuais (OFR), surgem como 

uma alternativa bastante atrativa (ARAÚJO et al, 2013) uma vez que seu 

custo chega a ser 1,5 a 3 vezes mais barato que óleos vegetais refinados 

ainda não utilizados (ZHANG e JIANG, 2008; PHAN e PHAN, 2008; 

ALBERICI, 2012; YAAKOB et al, 2013; CHOE e MIN, 2007). No entanto, a 

grande variedade de impurezas e a presença de metais e produtos de 

oxidação nesses materiais levam à produção de um biocombustível de baixa 

qualidade.  
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 O processo de fritura é um dos procedimentos mais antigos e comuns 

no preparo de alimentos, sendo o óleo de soja um dos mais utilizados nesse 

processo, em virtude de seu menor custo. Entretanto, os óleos de palma, 

coco, girassol e milho também são usados (OETTERER et al, 2006). 

 Durante o aquecimento prolongado do óleo, as moléculas de 

triacilglicerídeos sofrem alterações que influenciam na qualidade do óleo. A 

química da oxidação de lipídios em altas temperaturas é complexa, pois 

envolve, simultaneamente, reações oxidativas e termolíticas, além de 

reações de hidrólise. Tanto ácidos graxos saturados como insaturados 

sofrem decomposição quando expostos ao calor na presença de oxigênio 

(CORSINI et al, 2008), e o processo de deterioração pode provocar o 

aumento dos dienos e trienos conjugados de ligações insaturadas, elevando 

os índices de peróxido e de iodo do óleo (CHOE e MIN, 2007). 

 Na avaliação do perfil cromatográfico dos ácidos graxos em óleos de 

fritura, Cornisi et al (2008) observaram que, em comparação com a 

composição química do óleo refinado precursor, há um aumento da 

percentagem de ácidos graxos saturados e uma diminuição dos ácidos 

graxos poli-insaturados, independentemente do óleo, o que é consequência 

da maior estabilidade físico-química dos ácidos graxos saturados. 

Com o aquecimento do óleo, uma complexa série de reações 

produzem numerosos compostos de degradação, sendo que mais de 400 

substâncias químicas diferentes têm sido identificadas em óleos de fritura 

residuais (CORSINI et al, 2008). 

 Apesar da baixa qualidade dessa matéria-prima, a utilização de óleos 

residuais é promissora na produção de biodiesel, pois reduz problemas de 

contaminação de mananciais e de entupimento dos sistemas de drenagem 

de águas, os quais necessitam de excessivos e dispendiosos trabalhos na 

etapa de limpeza e manutenção dessas tubulações (ALBERICI et al, 2012). 

 Diversas são as metodologias utilizadas para melhorar a qualidade 

dos OFR pela remoção de substâncias oxidadas e de maior polaridade, 

sendo a mais tradicional o refino. Metodologias mais elaboradas como o 

biorefino, a utilização de fluídos supercríticos, o uso de membranas e resinas 
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de troca iônica também são empregadas (RODRIGUES, 2011; PENEDO e 

COELHO, 1997).  

Dentre os processos alternativos de purificação de óleos brutos 

destaca-se o processo de extração líquido-líquido (LLE) utilizando etanol, 

cujas vantagens são a menor perda de óleo, menor gasto com solvente e 

realização à temperatura e pressão ambiente (RODRIGUES, 2011; 

OLIVEIRA et al, 2012). Entre as desvantagens, têm-se uma solubilização do 

etanol no óleo graxo, o baixo ponto de fulgor do etanol e o custo desse 

solvente. 

O refino de óleos por meio de extração liquido-liquido tem sido 

bastante abordado, uma vez que a diferença de solubilidade dos ácidos 

graxos livres em um solvente apropriado é uma alternativa promissora à 

desacidificação química. A utilização da LLE consome menores quantidades 

de energia visto que pode ser realizada à temperatura ambiente, não gera 

sabões e produz um volume reduzido de efluente. Para isso utilizam-se uma 

variedade de solventes como acetona, acetato de etila, propanol, butanol, 

etanol e metanol (TUNC et al, 2010). Desses o mais utilizado é o metanol 

devido à sua maior seletividade pelos ácidos graxos livres além de ser o 

solvente mais utilizado atualmente para a produção do biodiesel. 

 Após a purificação do óleo, torna-se necessário definir as condições 

de conversão a biodiesel, as quais dependerão principalmente da acidez 

final do OFR. Após a síntese, o biodiesel produzido deve ser avaliado quanto 

a sua qualidade visando sua comercialização. 
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1.1 Fundamentação Teórica e Revisão Bibliográfica 

 

 1.1.1 Óleos e Gorduras 

 

Óleos e gorduras podem ter origem animal ou vegetal, derivando a 

partir de frutos (dendê, coco e oliva) ou grãos (soja, algodão, amendoim, 

dentre outros). São misturas complexas de triacilglicerídeos simples e mistos 

cuja composição de ácidos graxos é característica para cada fonte. Podendo 

conter também monoacilglicerídeos, diacilglicerídeos e ácidos graxos livres 

em valores reduzidos ou elevados, dependendo dos danos e da deterioração 

ocorridas durante a manipulação ou o armazenamento dessas matérias 

primas.  

Em sua composição química também são encontrados traços de 

hidrocarbonetos, ceras, esteróides, vitaminas e alguns outros compostos 

(SUAREZ et al, 2009). No aspecto nutricional, óleos e gorduras apresentam 

importância fundamental na alimentação humana, sendo fonte de energia e 

de ácidos graxos essenciais. 

 Quimicamente, os triacilglicerídeos são classificados como ésteres de 

glicerina ou glicerol com ácidos graxos, sendo que todos os três grupos 

hidroxílicos da glicerina estão esterificados com ácidos graxos conforme 

ilustrado na Figura 1.  

 

 
Figura 1. Fórmula estrutural de um triacilglicerídeo ilustrando diferentes 
graus de insaturação para os ácidos graxos (saturado, insaturado e tri-
insaturado). 
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 Uma gama de mais de 300 tipos diferentes fontes de ácidos graxos, 

sejam elas animais ou vegetais, proporcionam que podem ser usados para 

produzir biodiesel (TALEBIAN-KIAKALAIEH et al, 2013), sendo que uma 

grande variedade de oleaginosas já é utilizada para isso. Entretanto o maior 

obstáculo para a comercialização de biodiesel a partir dessas diversas 

matérias-primas está no elevado custo do óleo. 

 No Brasil, os óleos de frituras representam um grande potencial de 

oferta. Um levantamento primário da oferta de óleos residuais de frituras, 

suscetíveis de serem coletados, revela um potencial de oferta no país 

superior a 30 mil toneladas por ano (BiodieselBR (a), 2013). 

De acordo com o site BiodieselBR (2014), baseado em dados da 

ANP, em 2013, o biodiesel nacional foi produzido em média com 74,03% de 

óleo de soja, 20,21% de sebo bovino, 4,7% de óleo de algodão, 1,6% de 

outros materiais graxos e 0,9% de óleo de fritura. 

Os óleos gerados após a fritura de alimentos (OFR) e os óleos 

presentes nos esgotos sanitários são comumente denominados Óleos e 

Gorduras Residuais (OGR). Esses são normalmente destinados para 

produção de sabão, de massa de vidraceiro e de ração animal. Entretanto, 

uma parte considerável do volume produzido é descartada diretamente no 

esgoto doméstico devido principalmente a falta de sistemas eficazes de 

coleta, de consciência ambiental da população, e de políticas para a 

orientação sobre o descarte correto desse material. 

Assim o uso dos OFR traz o benefício da produção de um 

combustível ambientalmente aceito através da correta disposição de um 

resíduo (ENWEREMADU e MBARAWA, 2009). 

Outras vantagens frente aos óleos não residuais comumente usados 

na produção de biodiesel são a diminuição na competitividade de áreas 

cultivadas para a produção de alimentos, ausência de custo de extração do 

óleo a partir da oleaginosa e baixo valor comercial. Além disso, um grande 

volume é gerado nos diversos estabelecimentos comercias como redes de 

fast food, restaurantes, bares além das residências (DIYA’UDDEEN et al, 

2012). 
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Muitos estabelecimentos comerciais (restaurantes, bares, 

lanchonetes, pastelarias, hotéis) e residências jogam o OFR diretamente na 

rede de esgoto. Esse óleo, por ser mais leve que a água, fica na superfície 

criando uma barreira que dificulta a entrada de luz e a oxigenação da água 

comprometendo, assim, a base da cadeia alimentar aquática: os 

fitoplânctons. Além de gerar graves problemas de higiene e mau cheiro, a 

presença de óleos e gorduras na rede de esgoto causa o entupimento da 

mesma, bem como o mau funcionamento das estações de tratamento. Para 

retirar o óleo e desentupir as tubulações são empregados produtos químicos 

tóxicos, o que acaba criando uma cadeia perniciosa. Além disso, essa 

prática causa danos irreparáveis ao meio ambiente e constitui uma prática 

ilegal punível por lei. 

 

 1.1.2 O processo de fritura dos alimentos e as alterações no óleo 

 

 A fritura de alimentos é um processo dinâmico em que a temperatura 

do óleo varia conforme a adição do alimento, devido ao processo de 

evaporação da água e absorção da gordura pelo alimento. A temperatura do 

óleo varia entre 160 e 200 °C (DIYA’UDDEN et al, 2012; OETTERER et al, 

2006), e o cozimento do alimento ocorre por transferência de calor, 

conferindo ao alimento características agradáveis de sabor, cor, textura e 

palatabilidade (CORSINI et al, 2008). O uso contínuo em temperaturas 

médias de 180 °C, com constante renovação do suprimento de oxigênio que 

é arrastado da atmosfera pela nova carga de alimentos a ser frita, mais o 

contato com o vapor de água liberado pelo alimento, promove alterações 

hidrolíticas e termoxidativas que concorrem para a redução da qualidade 

funcional, sensorial e nutricional do óleo (GOLDONI, 2008; OETTERER et al, 

2006). Na Figura 2 estão ilustradas as alterações físico-químicas e 

estruturais provocadas no óleo pelo processo de fritura. 

 Os mecanismos de alteração termoxidativas e hidrolíticas de um óleo 

durante o processo de fritura depende de uma série de parâmetros, tais 

como o tipo de óleo, tempo e temperatura de fritura, relação 

superfície/volume do óleo, tipo de aquecimento e natureza do alimento a ser 
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frito. A degradação do óleo durante um processo de fritura será tanto maior 

quanto mais prolongado for o período de utilização do óleo e/ou da gordura e 

quanto maior for seu grau de insaturação (OSAWA E GONÇALVES, 2006). 

 O oxigênio reage com o óleo e os principais mecanismos de oxidação 

térmica são idênticos aos mecanismos de auto-oxidação, só que a 

velocidade da reação de oxidação térmica é maior (GOLDONI, 2008). Os 

peróxidos formados se degradam em compostos voláteis e não voláteis. 

Como os primeiros são perdidos para o ambiente, os compostos não voláteis 

acabam sendo absorvidos pelos alimentos, comprometendo a qualidade 

nutricional do alimento (OETTERER et al, 2006).   

 

Figura 2. Reações ocorridas no óleo durante o processo de fritura. 
(Adaptação de FRITSCH, 1981) 
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O processo de aquecimento e a presença de água aceleram a 

hidrólise dos triacilglicerídeos e aumentam os teores de ácidos graxos livres 

no óleo, levando assim à formação de dímeros, ácidos graxos polimerizados 

e compostos oxidados (OSAWA E GONÇALVES, 2006). 

Na Figura 3 observa-se que o processo de fritura, ao longo do tempo, 

reduz a quantidade de ácidos graxos insaturados no óleo e aumenta à 

formação de espuma, a densidade, o calor específico e os conteúdos de 

ácidos graxos livres, de compostos poliméricos e de substâncias polares. 

Devido à polimerização, a oxidação continua com os peróxidos podendo 

dividir e formar aldeídos, cetonas e ácidos graxos de cadeia curta que 

produzem odores desagradáveis.  

Embora ocorra uma diminuição no teor de ácidos graxos insaturados 

em óleos vegetais submetidos à fritura, há formação de dienos conjugados e 

polímeros, os quais podem acarretar aumento no índice de refração ao longo 

do processo (FRITSCH, 1981). O aumento do nível de ácidos graxos com 

cadeias poli-insaturadas aumenta a polimerização de óleos graxos. Uma das 

consequências da formação desses polímeros é o aumento da viscosidade 

do óleo. 

 

Figura 3. Modificações físicas e químicas durante o processo de fritura 
(Adaptação de CHOE e MIN, 2007). 
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A rancidez, seja hidrolítica ou oxidativa, é a deterioração dos lipídios e 

constitui-se um dos principais problemas técnicos mais importantes na 

indústria de alimentos. A rancidez hidrolítica resulta da hidrólise da ligação 

éster pela presença de lipases que em conjunto com os elevados teores de 

umidade levando a quebras das moléculas de triacilglicerídeos aumentando 

o teor de ácidos graxos livres (AGL). Essa quebra ocorre de forma 

enzimática ou não enzimática, tendo a cinética da reação alterada pela 

presença de luz e calor. Os AGL produzidos são os responsáveis pelo sabor 

e odor desagradáveis, especialmente em gorduras como a manteiga que 

possui grande quantidade de ácidos graxos de baixa massa molecular 

(MACHADO et al, 2008). 

Outro efeito decorrente deste aumento do teor de ácidos graxos livres 

é o abaixamento do ponto de fumaça do lipídio, afetando também a 

inflamabilidade do óleo.  

A quantificação dos ácidos graxos livres é realizada por meio de um 

teste relativamente simples denominado índice de acidez, sendo o principal 

parâmetro físico-químico de avaliação da qualidade de óleos. Entretanto, 

esta avaliação não gera informações completas sobre a adequação do óleo 

ou gordura para uso posterior, existindo a necessidade da quantificação dos 

compostos oxidados.  

A variação de temperatura afeta a decomposição dos óleos, a cada 

15 °C de aumento na temperatura, a velocidade da reação de decomposição 

dobra, além disso, a presença de luz acelera esse processo de deterioração 

(MORETTO e FETT, 1998). A elevada variação da temperatura dos óleos 

durante o processo de cocção dos alimentos é o principal responsável pelas 

modificações das características físico-químicas e organolépticas do óleo. O 

óleo torna-se escuro, viscoso e desenvolve odor desagradável, comumente 

chamado de ranço (COSTA NETO et al, 2000). 

De acordo com o Informe Técnico no 11 de outubro de 2004 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, os óleos utilizados em 

processo de fritura ao serem descartados devem apresentar composição em 

ácidos graxos livres inferior a 0,9%, teor de compostos polares inferior a 

25% e um teor máximo de ácido linolênico de 2% (BRASIL, 2004).  



10 
 

 Algumas residências e estabelecimentos comerciais, ainda descartam 

os óleos utilizados no processo de fritura de alimentos de maneira errônea. 

É sabido que cada litro de óleo vegetal despejado nos esgotos tem 

capacidade de poluir cerca de 25 mil litros de água, além de encarecer o 

sistema de tratamento de resíduos em até 45 % (RABELO E FERREIRA, 

2008; SÃO PAULO, 2013).  

 A presença do óleo na água é facilmente perceptível por ser menos 

denso que a água permanece na superfície e cria uma barreira que dificulta 

à entrada de luz além de bloqueiar a oxigenação da água. Esse fato pode 

comprometer a base da cadeia alimentar aquática, causando desequilíbrio 

ambiental e comprometendo a vida (PARAÍSO, 2008 apud RABELO E 

FERREIRA, 2008).  

 Rabelo e Ferreira divulgaram que em maio de 2008, em Goiânia 

(Goiás-Brasil) 2.601.928,2 litros de óleos residuais foram recolhidos em 

bares, restaurantes e residências por mês. Uma boa destinação para este 

resíduo é a produção de combustíveis, vistos os grandes volumes gerados e 

a falta de destinação correta. Diversos trabalhos apontam que o biodiesel 

produzido a partir de óleo e gorduras residuais apresenta desempenho bem 

semelhante ao de ésteres metílicos de óleos vegetais refinados 

(DIYA’UDDEEN et al, 2012). 

 
 1.1.3 Refino de Óleos e Gorduras  

 
As metodologias de tratamento utilizadas para aumentar a qualidade 

dos óleos e gorduras são denominadas refino e estão apresentadas na 

Tabela 1.  

Dentre as metodologias de refino a mais tradicional é o refino químico, 

entretanto algumas pesquisas mostram o uso de processos físicos 

(RODRIGUES, 2011; PENEDO E COELHO, 1997). As desvantagens do uso 

de métodos químicos estão no fato de serem geradas grandes quantidades 

de resíduos e de apresentarem elevados custos quando comparados com o 

refino físico.  

 

  



11 
 

 
Tabela 1. Processos envolvidos no refino de óleos e as substâncias 
removidas. 

Processo Substâncias removidas 

Decantação Compostos insolúveis em óleo 

Degomagem 
Fosfolipídios, açúcares, resinas, fragmentos de proteínas, 

insolúveis em óleo e solúveis em água. 

Neutralização 
Ácidos graxos livres, pigmentos, fosfolipídios, compostos de 

enxofre, insolúveis em óleo e solúveis em água. 

Lavagem Sabões 

Clarificação Pigmentos, produtos de oxidação, metais, sabões residuais. 

Refino Físico 
Ácidos graxos, aldeídos e cetonas, compostos de enxofre, 

produtos de decomposição de pigmentos. 

(Adaptação de OETTERER et al, 2006).  

 

O refino físico é dividido em etapas, sendo elas o branqueamento, a 

desodorização e a desacidificação do óleo, as quais ocorrem 

concomitantemente pela utilização de elevadas temperaturas que causam a 

degradação térmica e volatilização dos compostos a serem eliminados 

(RODRIGUES, 2011). É uma técnica economicamente viável para óleos com 

elevados teores de ácidos graxos livres, mas não é eficaz quando à 

concentração de fosfolipídios é elevada.   

Dentre as metodologias utilizadas para pré-tratamento e purificação 

de óleos residuais relatadas na literatura e que não foram enumeradas na 

Tabela 1, pode-se citar: injeção de vapor, cromatografia em coluna e a 

filtração a vácuo, métodos de destilação a vapor e extração com álcool, 

sendo que as duas últimas exigem alta temperatura e grandes quantidades 

de solvente, respectivamente, fazendo com que o processo de produção de 

biodiesel seja mais complicado e com maior custo (TALEBIAN-KIAKALAIEH 

et al, 2013; CHIYODAA et al, 2010). 

Outra técnica que está sendo pesquisada para melhorar a qualidade 

de OFRs visando à produção de biodiesel é a utilização de glicerol em 

elevadas temperaturas (200 °C) com cloreto de zinco como catalisador. 

Assim tem-se a conversão de ácidos graxos livres em monoacilglicerídeos e 
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diacilglicerídeos reduzindo, assim, a acidez do óleo e possibilitando a 

produção de biodiesel via transesterificação alcalina. Entretanto apresenta 

um elevado custo apesar de não serem utilizados álcoois durante a reação 

(VAN GERPEN et al, 2004).  

 A realização da extração líquido-líquido (LLE) é bastante viável para a 

remoção de compostos indesejados. Neste procedimento, as duas fases, 

óleo e solvente, devem ser colocados em contato íntimo com um alto grau 

de turbulência visando atingir as maiores taxas de transferência de massa. 

Desta forma, um equipamento de extração deve colocar os líquidos em 

intenso contato a fim de fornecer uma elevada transferência de massa e 

solubilização dos compostos de interesse no solvente escolhido (NAVARRO 

et al, 2007 apud RODRIGUES, 2011). Após o tempo de contato, os líquidos 

são separados por decantação. 

 O processo de LLE normalmente utiliza solventes orgânicos e é 

aplicado no refino de óleos. Neste sentido, não existem relatos na literatura 

técnica/científica sobre o uso de água como solvente para a purificação de 

óleos brutos, bem como de OFR, especialmente visando à produção de 

biodiesel.  

 

 1.1.4 Biodiesel 

 

 Atualmente é crescente a necessidade de fontes alternativas de 

combustíveis, uma vez que petróleo e carvão, as principais fontes de 

energia, encontram-se cada vez mais escassos. Assim a busca por um 

combustível, principalmente, ambientalmente aceito, economicamente 

competitivo e de elevada disponibilidade levam às pesquisas sobre novas 

tecnologias e principalmente sobre novas matérias-primas. Entretanto, o 

grande desafio dos processos de produção é dispor de matérias-primas 

capazes de atender às expectativas dos programas energéticos sem 

impactar de forma significativa a produção de alimentos (SUAREZ et al, 

2009). 

O Brasil, por estar situado em região tropical, apresenta vantagens 

agronômicas como altas taxas de luminosidade e temperaturas médias 
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anuais, que associadas à disponibilidade hídrica e frequência de chuvas, 

possibilitam a produção de fontes de energias renováveis (BiodieselBR (b), 

2013).   

Na busca por fontes renováveis, os óleos vegetais apresentaram 

benefícios como combustível quando foram aproveitados em pleno século 

XIX por Rudolf Christian Karl Diesel (1858-1913) (TALEBIAN-KIAKALAIEH 

et al, 2013).  

Rudolf Diesel acreditava que com o desenvolvimento da tecnologia de 

produção e com as evoluções do motor, o uso de óleos vegetais como 

combustível tornar-se-ia realidade. A principal desvantagem do uso direto 

dos óleos vegetais nos motores são os problemas na parte interna desses, 

causados principalmente pela elevada viscosidade que varia entre 28 e 40 

mm2/s (KNOTHE e STEIDLEY, 2010), e baixa volatilidade que levam a 

formação de depósitos no sistema de injeção dos veículos causados pela 

queima incompleta dos óleos (FERELLA et al, 2010). Além disso, esta 

combustão incompleta leva a formação substâncias voláteis tóxicas, como a 

acroleína (SCHNEIDER et al, 2011). 

Por meio de uma reação de transesterificação, os óleos graxos se 

transformam em um produto com viscosidade adequada e maior volatilidade, 

denominado biodiesel, que pode substituir o diesel de origem fóssil em 

qualquer de suas aplicações (BiodieselBR (b), 2013).  

Além disso, o uso de biodiesel como combustível reduz 

significativamente as emissões de poluentes pelos automóveis em 68% para 

hidrocarbonetos não queimados, 40% para particulados, 44% para monóxido 

de carbono, 100% para óxidos de enxofre e 80 a 90% para hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (KNOTHE, 2006).  

Apesar de emitir 1,2 vezes mais CO2, o biodiesel é menos poluente, 

pois esse dióxido de carbono emitido é absorvido pelo processo de 

fotossíntese das plantas (WANG, 2006; TALEBIAN-KIAKALAIEH et al, 

2013). 

 Dentro do cenário atual e da perspectiva de aumento no teor de 

biodiesel no diesel, a produção de biodiesel pode não ser cumprida 

integralmente se forem mantidas as matérias-primas tradicionais. Surge, 
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então a necessidade de explorar outras fontes com custos relativamente 

menores que podem vir a contribuir para aumentar a produção futura. Assim, 

a busca por matérias-primas alternativas e de baixo custo visa minimizar o 

custo de produção, uma vez que a matéria-prima representa de 70 a 90 % 

do custo total de produção (HASS et al., 2006; DIYA’UDDEEN et al, 2012). 

 Segundo a Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005 (BRASIL,2005), 

biodiesel é 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 combustíveis de origem fóssil”. Esta definição não 

encontra aceitabilidade na academia científica, pois não há detalhamento 

acerca da composição química do biodiesel, podendo inclusive englobar 

outros biocombustíveis simplesmente pelo fato de serem provenientes de 

biomassa. Como exemplo cita-se que até mesmo o etanol proveniente da 

cana-de-açúcar poderia ser considerado biodiesel por esta definição. 

 Já pela American Society for Testing and Materials (ASTM, 2008), 

biodiesel é definido como uma mistura de ésteres monoalquílicos de ácido 

graxo derivados de óleos ou gorduras vegetais ou animais obtidos pela 

transesterificação dos acilglicerídeos da matéria-prima graxa com álcoois de 

cadeia curta na presença de catalisador ácido, básico ou enzimático. 

Com o passar dos anos, o biodiesel vem se consolidando no mercado 

mundial como um biocombustível alternativo e complementar ao óleo diesel. 

O aumento do uso do biodiesel em relação ao diesel se deve à crescente 

preocupação diante da hegemônica dependência petrolífera. No Brasil seu 

uso em misturas com o diesel foi impulsionado pelo Programa Nacional de 

Produção e Uso de Biodiesel, o qual foi regulamentado pela Lei Federal nº 

11.097 em 13 de janeiro de 2005 (BRASIL, 2005). 

Conforme mencionado, cerca de 70 a 90% do custo do biodiesel está 

relacionado ao custo da matéria-prima (HASS et al., 2006; DIYA’UDDEEN et 

al, 2012). Entretanto, a utilização de matérias-primas tais como os OFRs são 

favorecidos visto que há um aumento da oferta de empregos, não sendo 

necessário o deslocamento das áreas destinadas à produção de alimentos, 

além desse material graxo ser nocivo ao meio ambiente e à saúde da 
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população, pois poluem a água, atraem insetos e roedores transmissores de 

doenças, promovem o crescimento de microrganismos, além de entupir 

esgotos. Entretanto, se feita à coleta adequadamente, os OFR podem vir a 

ser purificados e utilizados como insumo para a produção de biodiesel. 

 Entretanto, devido ao seu elevado teor de ácidos graxos livres 

(normalmente superior a 2 mg KOH/g de óleo) há dificuldade em efetuar a 

produção de biodiesel via reação de transesterificação alcalina direta, 

havendo a necessidade de processos mais elaborados, o que muitas vezes 

inviabiliza economicamente seu uso. Uma vez que ácidos graxos e 

fosfolipídios reagem rapidamente com catalisadores básicos, levando a 

formação de sabões e ao consumo de parte do catalisador, há então a 

necessidade de efetuar uma etapa de pré-tratamento desse material 

(SUAREZ et al, 2009; SINGH E SINGH, 2010; MATH et al, 2010).  

 A metodologia adotada para a produção de biodiesel vai depender da 

matéria-prima escolhida, visto as particularidades de cada matéria-prima 

graxa. Dentre as metodologias mais utilizadas para a produção de biodiesel 

pode-se citar o processo de transesterificação, a qual é catalisada tanto por 

ácidos, bases ou enzimas, havendo também alguns estudos que tentam 

viabilizar essa reação sem o uso de catalisadores (TALEBIAN-KIAKALAIEH 

et al, 2013).  

 As reações de transesterificação sem o uso de catalisador são 

realizadas em condições de elevadas pressões e temperaturas quanto 

comparados com as reações com catalisador, tornando seu custo mais 

elevado.  

 O emprego inicial da transesterificação alcalina de OGR normalmente 

não é a melhor metodologia devido ao excesso de ácidos graxos livres e 

água na matéria-prima, o que leva à saponificação do óleo. A catálise ácida 

não é influenciada pela presença de água e ácidos graxos livres, entretanto 

apresenta cinética de reação muito baixa, em torno de 4000 vezes menor, 

necessitando de longos períodos de reação. Os catalisadores ácidos mais 

utilizados são H2SO4, HCl, BF3 e H3PO4.  

 A catálise enzimática, apesar dos custos elevados, mostra excelentes 

resultados quando realizada em óleos com baixos teores de água, visto que 
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a água inativa a enzima (SANTACESARIA et al, 2012;TALEBIAN-

KIAKALAIEH et al, 2013; VYAS et al, 2010). O uso de catalisadores 

heterogêneos também tem sido bastante abordado, uma vez que este tipo 

de catalisador pode ser reutilizado, tornando assim o processo 

economicamente viável para as indústrias.  Além disso, são geradas 

menores quantidades de resíduos na etapa de remoção do catalisador 

(VYAS et al, 2010; CORRO et al, 2011; OMAR et al, 2011; YUSUF et al, 

2011; TALEBIAN-KIAKALAIEH et al, 2013).   

 Estudos mostram que métodos utilizando reatores com membranas, 

destilação reativa, adsorção reativa, micro-ondas (VYAS et al, 2010; 

TALEBIAN-KIAKALAIEH et al, 2013) e ultrassom podem reduzir o custo da 

produção, o tempo de reação e as quantidades de catalisador e álcool, 

podendo melhorar os rendimentos da reação de transesterificação sem 

elevar tanto o custo, além de melhorar a qualidade do biodiesel produzido 

(TALEBIAN-KIAKALAIEH et al, 2013).  

 Metanol, etanol, propanol e butanol são exemplos de álcoois que 

podem ser utilizados. O uso de metanol é mais frequente devido ao menor 

custo e às vantagens químicas como cadeia curta e elevada polaridade (MA 

e HANNA, 1999). 

A transesterificação alcalina dos óleos é o melhor método para obter 

ésteres de ácidos graxos metílicos ou etílicos (biodiesel) e glicerol a partir de 

óleos refinados. Os catalisadores mais utilizados são hidróxido de sódio 

(NaOH) e de potássio (KOH). A estequiometria da reação requer 3 mols de 

álcool para cada mol de triacilglicerídeos, para gerar 3 mols de ésteres de 

ácidos graxos e um de glicerol. Como é uma reação reversível, um excesso 

de álcool é necessário para deslocar o equilíbrio para os produtos. A 

transesterificação ocorre em três etapas reacionais consecutivas (a, b e c), 

nas quais há a formação de monoacilglicerídeos e diacilglicerídeos como 

intermediários (Figura 4). Entretanto o uso dessa metodologia como única 

etapa necessita do uso de óleo refinados, com baixos teores de ácidos 

graxos livres e de água, e leva à formação de biodiesel de adequada 

qualidade (VYAS et al, 2010).  
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Elevados teores de ácidos graxos livres e umidade, normalmente 

encontrados em óleos residuais, podem levar a saponificação do óleo. Para 

reduzir a formação de sabão são necessários teores de ácidos graxos livres 

menores que 2 mg KOH/g e teores de água menores que 0,05 % ou 500 

ppm (VYAS et al, 2010). 

 

 

Figura 4. Reação de transesterificação do óleo. 

 

A formação de sabão reduz o rendimento em biodiesel após a etapa 

de clarificação e separação das fases, pois a presença de sabão incrementa 

a solubilidade dos ésteres de ácidos graxos no glicerol, causando a redução 

do rendimento da reação (FERELLA et al, 2010; VYAS et al, 2010). 

O processo de fritura leva para o óleo grandes quantidades de água e 

outros componentes dos alimentos, dificultando assim a produção do 

biocombustível. Por conta dos elevados valores de índice de acidez, ou seja, 

elevadas quantidades de ácidos graxos livres, tornam necessária a adoção 

de uma etapa de pré-tratamento da matéria-prima graxa. Uma alternativa é 
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submeter o OGR a uma reação de esterificação para redução do teor de 

ácidos graxos livres que são convertidos em ésteres. 

A qualidade do biodiesel pode sofrer variações conforme a estrutura 

molecular dos ésteres constituintes, ou devido à presença de contaminantes 

oriundos da matéria-prima, do processo de produção ou formada durante a 

estocagem do biodiesel (LÔBO et al, 2009).  

 

 1.1.5 Metodologias para produzir biodiesel a partir de matérias-

primas de baixa qualidade 

 

  Para a produção de biodiesel a partir de óleos refinados, com baixo 

teor de ácidos graxos livres, a reação de transesterificação como única 

etapa torna-se viável. Entretanto matérias-primas com baixa qualidade (alto 

índice de acidez e compostos oxidados) quando submetidos ao processo de 

transesterificação como única etapa podem gerar sabões ou um combustível 

com qualidade inferior.  

 A presença de grandes quantidades de água no óleo favorece a 

formação de sabão reduzindo o rendimento na produção de biodiesel, além 

de aumentar a solubilidade dos ésteres no glicerol, causando a redução do 

rendimento da reação (FERELLA  et al, 2010).  

 Dentre as metodologias alternativas para matérias graxas de baixa 

qualidade, as mais abordadas são três: (1) hidroesterificação, (2) 

esterificação ácida seguida de transesterificação alcalina e (3) 

transesterificação em duas etapas. 

 

 1.1.5.1 Hidroesterificação 

 Trata-se de um processo alternativo de grande potencial para óleos 

com alta acidez (OGR, palma e arroz) que envolve uma etapa de hidrólise 

seguida de esterificação (Figura 5).  
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Figura 5. Etapas da produção de biodiesel via Hidroesterificação 
(ENCARNAÇÃO, 2007). 

 

Assim, na hidroesterificação os acilglicerídeos reagem com água, 

gerando glicerol e ácidos graxos livres, que em seguida são esterificados 

com a presença de álcool, obtendo-se biodiesel com alta pureza (Figura 6). 

 Uma das principais vantagens de se utilizar essa metodologia é o 

baixo custo da matéria-prima, visto que não são necessárias matérias-

primas de boa qualidade. Entretanto, na hidrólise são necessárias elevadas 

temperaturas e pressões, o que aumenta o seu custo (ENCARNAÇÃO, 

2008; TEIXEIRA, 2011). Como não existe contato da glicerina, que é 

removida na hidrólise, o biodiesel produzido normalmente apresenta 

excelente qualidade.  
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Figura 6. Hidrólise dos triacilglicerídeos (A) e esterificação dos ácidos 
graxos livres (B) (ENCARNAÇÃO, 2007). 

 

 1.1.5.2 Esterificação ácida e transesterificação alcalina 

 Outra alternativa para a purificação de óleos com elevado teor de 

ácidos graxos livres é modificá-los por meio de uma reação de esterificação, 

na qual um éster é obtido por meio da reação entre um ácido graxo livre e 

um álcool. Tanto catalisadores homogêneos quanto heterogêneos podem 

ser utilizados nessa metodologia (TALEBIAN-KIAKALAIEH, 2013). Alguns 

pesquisadores utilizam resinas ácidas de troca iônica para reduzir o teor de 

ácidos graxos livres nos óleos residuais, sendo a baixa reatividade catalítica 

dessas resinas o principal problema para empregar essa metodologia em 

escala industrial (SHIBASAKI-KITAKAWA et al, 2007). 

 Somente a mistura de um ácido carboxílico com um álcool não é 

possível para que ocorra a reação. Entretanto, a adição de um ácido mineral 

como ácido sulfúrico ou ácido clorídrico, em quantidades catalíticas provoca 

a reação com formação de éster e água (VOLHARDT e PETER, 2004), 

conforme mostrado na Figura 7. 

 O ácido faz com que a carbonila sofra ataque nucleofílico pelo álcool 

e o grupo hidroxila seja eliminado como água (Figura 7). A protonação do 

oxigênio forma um carbocátion que torna a carbonila suscetível ao ataque 

nucleofílico do metanol. A perda do próton do aduto leva ao intermediário 

tetraédrico que é então protonado pelo oxigênio de um dos grupos hidroxi, 

levando à eliminação de água e à formação do éster (VOLHARDT e PETER, 

Triacilglicerídeo Glicerol
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2004), como mostra a etapa 3 da Figura 7. Como todas as etapas são 

reversíveis a adição de álcool em excesso ou a remoção de água favorecem 

a esterificação ao deslocar os equilíbrios nas etapas 2 e 3, respectivamente. 

A hidrólise do éster segue a sequência inversa e é favorecida em presença 

de água. Para favorecer a formação de ésteres a água gerada é removida 

por centrifugação, destilação ou adsorção (GERPEN et al, 2004). 

 

 

Figura 7. Mecanismo da esterificação de ácidos graxos na presença de 
catalisador ácido (TEIXEIRA, 2009). 

 

 A etapa de esterificação ácida resulta numa mistura de ésteres e 

triacilglicerídeos que podem ser usados diretamente para a conversão a 

novos ésteres via catálise básica. Vale observar que acilglicerídeos também 

sofrem transesterificação em meio ácido, gerando biodiesel, mas essa 

reação é muito lenta (VOLHARDT e PETER, 2004). 

 Dentre os problemas para esta reação, cita-se a corrosão dos 

equipamentos em contato com o meio ácido e a dificuldade de separação 

dos produtos (SUAREZ et al, 2009; MATH et al,2010). Assim, todos os 

ácidos graxos livres presentes no óleo são esterificados, reduzindo a 

formação de sabões e facilitando a separação entre o glicerol e o biodiesel 

na etapa da transesterificação.  

1
2

3
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 O óleo esterificado é então submetido à reação de transesterificação 

alcalina visando converter os acilglicerídeos em ésteres alquílicos de ácidos 

graxos (Figura 4, página 17).  

 

 1.1.5.3 Transesterificação em duas etapas 

 Devido às vantagens técnicas e ao menor custo, a transesterificação 

em duas etapas é uma técnica bastante utilizada para a produção de 

biodiesel sendo que, para isso, os acilglicerídeos reagem com um álcool em 

meio básico, produzindo ésteres alquílicos de ácidos graxos e glicerol como 

coproduto conforme apresentado na Figura 4 (GONÇALVES, 2012). 

 Entretanto, são observadas dificuldades de remoção do catalisador 

em ambas as etapas de transesterificação. Esse problema pode ser 

resolvido pela neutralização do catalisador utilizando soluções ácidas, mas 

resíduos dessas soluções devem ser removidos, uma vez que podem afetar 

a segunda reação de transesterificação. Outra solução é um aumento na 

quantidade de catalisador utilizado na segunda reação de transesterificação. 

Contudo há um aumento no custo do biodiesel, além da dificuldade de 

remoção do catalisador o que pode gerar a presença de resíduos nos 

combustíveis e possíveis danos aos motores (LAM, 2010; TALEBIAN-

KIAKALAIEH, 2013).  

 Diversos autores relatam que o uso desse processo na produção de 

biodiesel a partir de óleos e gorduras residuais é mais eficaz quando 

comparado à realização de apenas uma etapa de transesterificação, devido 

à possibilidade de efetuar as reações em temperaturas inferiores, com 

menores quantidades de álcool e de catalisador, levando a elevadas 

conversões em ésteres alquílicos de ácidos graxos (TALEBIAN-KIAKALAIEH 

et al, 2013). Um exemplo disso são os testes realizados por Issariyakual et 

al. (2007) que produziram biodiesel a partir de OGR em uma única etapa, 

obtendo conversões na ordem de 50%, e de 90% quando eram realizadas 

duas etapas, o que também foi apresentado por Encimar (2007). Esse 

último, por sua vez, concluiu que o aumento médio de conversão era de 30% 

quando se usava duas etapas de transesterificação alcalina, ao invés de 

uma. 
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 Para matérias-primas com baixa qualidade vários trabalhos 

apresentam a utilização de duas etapas de transesterificação alcalina. Como 

os parâmetros que afetam a transesterificação são a concentração de 

catalisador, concentração do álcool (metanol ou etanol), temperatura, tempo 

de reação, pressão e o tipo de óleo por causa das diferenças de composição 

de triacilglicerídeos e fosfolipídios (FERELLA et al, 2010), é realizada uma 

etapa de purificação entre uma transesterificação e a outra para se evitar 

contaminações.  

  Predojevíc (2008) produziu biodiesel, com características físico-

químicas dentro da especificação EN 14214/2004, a partir de OGR como 

matéria-prima, adotando duas reações de transesterificação usando razão 

molar óleo: álcool de 1:6, 1% m/m de catalisador KOH, tempo de reação de 

30 minutos a 30 °C, utilizando duas etapas de transesterificação.  

 Thanh e colaboradores (2010) produziram biodiesel com 93,8 % de 

teor de éster após a segunda etapa de transesterificação e apenas 81% 

utilizando uma única etapa. O biodiesel produzido utilizando sistema de 

ultrassom e duas etapas de transesterificação nas condições de razão molar 

álcool:óleo de 4:1, 1% m/m de KOH em 93 minutos de reação à temperatura 

ambiente (20 a 25 °C) se mostrou adequado as demais propriedades da 

especificadas na EN 14214. Os autores afirmam que o uso da tecnologia de 

ultrassom reduz a quantidade de metanol utilizada quando comparado com 

os métodos tradicionais.  

  

 1.1.6 Produção de biodiesel de OFR e otimização quimiométrica  

 

A primeira publicação encontrada acerca da produção de biodiesel a 

partir de óleos e gorduras residuais foi relatada em 1983 por Nye e 

colaboradores, que realizaram reações de transesterificação utilizando tanto 

catalisador básico (KOH) quanto catalisador ácido (H2SO4). Além disso, 

foram testados diferentes álcoois (metanol, etanol, butanol, 2-etoxi-etanol) 

visando determinar as melhores condições para conversão em biodiesel a 

partir de OFRs disponibilizados por algumas cafeterias da University of 

Guelph (Canadá). As condições reacionais determinadas neste trabalho para 
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a catalise ácida foram 3,5 mols de álcool para cada mol de triacilglicerídeo; 

0,1% de ácido sulfúrico sob refluxo em temperatura branda por 40 horas, 

enquanto que para a catálise alcalina utilizaram 0,4% de hidróxido de 

potássio sob refluxo a 50 °C por 24 horas. Para a avaliação de rendimento 

da reação foi realizada a análise via cromatografia em camada delgada e 

determinação da viscosidade dos produtos obtidos.  

Dentre os melhores resultados obtidos, os autores citam os teores de 

ésteres obtidos via catálise básica utilizando metanol, etanol e butanol, pois 

apresentaram rendimentos superiores a 50%, sendo que o metanol 

proporcionou o melhor rendimento, de 84%, rendimentos estes que 

atualmente são considerados insatisfatórios. Vale observar que em todas as 

condições reacionais avaliadas verificou-se a presença considerável de 

monoacilglicerídeos e diacilglicerídeos. 

Mais recentemente, em 2013, Talebian-Kiakalaieh e colaboradores 

apresentaram um levantamento sobre a produção de biodiesel a partir de 

óleos residuais e  afirmaram que o uso de etanol também leva a rendimentos 

próximos aos obtidos para o uso de metanol em reações de 

transesterificação. Foi citado o trabalho de Chhetri et al (2008) que 

submeteram o óleo de canola usado em processo de fritura de alimentos a 

uma única etapa de transesterificação alcalina utilizando 0,8% de hidróxido 

de sódio como catalisador, 280 mL de etanol para cada litro de óleo por 20 

minutos à 60 °C, obtendo um rendimento em éster de 94,5 %. A qualidade 

físico-química desse biodiesel se encontrou dentro das especificações da 

ASTM em muitos dos parâmetros avaliados, entretanto, apresentou valores 

bem elevados para os teores de sódio e potássio (66 ppm).  

Mittelbach e Tritthart (1988) produziram biodiesel metílico de óleo 

residual via catálise alcalina utilizando hidróxido de potássio. Foram 

utilizados 400 g de catalisador para cada litro de metanol, adicionados em 40 

kg de óleo. Após 20 minutos sob agitação, a mistura foi mantida sob repouso 

por 5 horas para a separação de fases. A fase de biodiesel foi então lavada 

com 10 L de água devido à elevada formação de sabão. O biodiesel foi 

então seco em sulfato de sódio anidro, caracterizado e submetido a testes 

em motores de ciclo diesel, e quando comparado com os obtidos pelo uso 
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de óleo diesel apresentaram valores bem semelhantes. Resultados 

semelhantes de testes em motores de ciclo diesel foram obtidos para 

biodiesel obtido a partir de óleo refinado, confirmando o potencial de uso de 

óleos residuais como matéria-prima para produção de biodiesel.   

Observa-se que desde os primeiros trabalhos sobre a produção de 

biodiesel a partir de óleos e gorduras residuais tem-se o uso de ferramentas 

quimiometrícas, uma vez que essas são importantes no processo de 

otimização de sínteses químicas, pois permite que o analista determine as 

melhores condições reacionais para a obtenção de um produto de reação, 

minimizando tempo, energia, gasto com reagentes, escolha dos reagentes, 

bem como diminuindo a formação de subprodutos indesejáveis, 

maximizando o rendimento de reação. 

Através de uma reação de transesterificação alcalina e variando a 

temperatura da reação (25 – 65 °C), teor de catalisador (0,1 - 0,5 %), e 

razão molar óleo:metanol (1:3 - 1:9) por 120 minutos, Encimar et al (2005) 

concluíram que dentre os valores obtidos, a melhor condição em teor de 

ésteres e a melhor qualidade obtida foi utilizando 1% KOH, razão molar 1:6 a 

65 °C. Além disso, os autores perceberam que a realização de duas etapas 

dessa mesma condição de transesterificação aumentava a conversão dos 

triacilglicerídeos para 94,2% quando comparados com uma única etapa, a 

qual apresentou rendimento de 63,3%.  

Felizardo et al (2006) conduziram as reações de transesterificação de 

óleo de fritura residual utilizando hidróxido de sódio como catalisador e 

concluíram que, como era de se esperar, que o biodiesel de melhor 

qualidade era produzido a partir de óleos com baixos valores de índice de 

acidez (<14%). A melhor condição reacional testada foi obtida pela utilização 

de razão molar álcool:óleo igual a 4,2 e teores de catalisador menores que 

1%. Os autores concluíram que a utilização de maiores quantidades de 

metanol reduz a quantidade de catalisador necessária.  

Também em 2006, Wang e colaboradores utilizando 1% de NaOH 

como catalisador, razão óleo:metanol de 1:6 por 1 hora de reação à 65° C, 

obtiveram 97,02% de ésteres metílicos de ácidos graxos a partir de óleos 
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residuais. Os autores, entretanto, não apresentam qualquer característica de 

qualidade da matéria-prima utilizada.  

Leung e Guo (2006) compararam o uso de óleo de canola e do óleo 

residual de fritura para a produção de biodiesel via catálise alcalina com 

hidróxido de sódio via planejamento fatorial, avaliando os efeitos das 

diversas variáveis estudadas. Assim, observaram que a melhor condição foi 

de razão molar óleo:álcool de 1:7, 1% de catalisador a 70 °C durante 20 

minutos, levando a formação de um biodiesel com teor de éster de 90,4% 

para o óleo de canola. O biodiesel de óleo residual apresentou teor de éster 

máximo de 88,8% tendo havido, entretanto, a necessidade de aumentar o 

tempo de reação para 60 minutos para obter este teor de ésteres. 

Wang et al (2006) produziram ésteres metílicos de ácidos graxos a 

partir de óleo residual por duas rotas e compararam os teores de ésteres 

obtidos. O trabalho foi realizado em duas etapas. Na primeira foram 

realizadas duas reações de transesterificação direta via catálise ácida 

alterando apenas o catalisador utilizando: na primeira foi utilizado ácido 

sulfúrico e no segundo ensaio utilizaram sulfato férrico (2,0%). Na segunda 

etapa do processo, somente os produtos gerados via reação com catalisador 

sulfato férrico foram submetidos à reação de transesterificação alcalina com 

hidróxido de potássio (1,0 %). A conversão em ésteres no segundo ensaio 

foi de 97,22 % com tempo de reação de 4 horas, relação molar de 

óleo:metanol  de 1:10. A amostra que foi gerada somente com o uso de 

ácido sulfúrico como catalisador, em uma única etapa da reação, obteve 

uma conversão em ésteres de 90 %, sendo necessários elevados tempos 

(10 h) e alta razão molar de álcool (1:20), mostrando assim que o uso de 

sulfato férrico, seguido de catálise básica, pode apresentar melhores 

resultados que o uso de ácido sulfúrico em uma única etapa. Os autores 

também enumeram as facilidades da utilização de sulfato férrico como 

catalisador da etapa ácida: redução do volume de águas residuais ácidas, 

alta eficiência, baixo custo do reator devido ao fato do sulfato ferroso ser 

menos corrosivo que o ácido sulfúrico e facilidade de recuperação do 

catalisador apesar de não ser aconselhada a reutilização do catalisador 

heterogêneo devido à perda de eficiência do mesmo. Entretanto, os autores 
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não apresentam dados de teores residuais de metais e de estabilidade 

oxidativa para os biodieseis produzidos, limitando-se a dizer que os teores 

de ferro são teoricamente baixos, pois o biodiesel produzido com o uso de 

sulfato férrico foi ao final submetido à destilação dos ésteres para remoção 

de resíduos de catalisador, os quais são bem menos voláteis que os ésteres 

do biodiesel. Vale observar que destilações de ésteres demandam alto 

consumo de energia, encarecendo o processo, pois são feitas em altas 

temperaturas (entre 180 e 240oC) e sob pressão reduzida. Em processos 

isentos de destilação de ésteres é bastante possível que os teores de íons 

ferro sejam elevados dada a interação desses com as insaturações dos 

ácidos graxos, o que resultará em diminuição da estabilidade oxidativa do 

biodiesel. Assim, esta talvez seja uma desvantagem do uso de sulfato 

ferroso como catalisador heterogêneo para a síntese de biodiesel. 

Refaat e colaboradores (2008) realizaram um planejamento 

experimental com 24 pontos para a transesterificação de uma amostra de 

óleo residual e seu respectivo óleo antes desse ser submetido ao processo 

de fritura. Foram variados os níveis e tipo de catalisador (hidróxido de 

potássio - 0,5% e 1,0% - e hidróxido de sódio 1%) a razão molar óleo: álcool 

(1:3, 1:6 e 1:9), tempo de reação (1/2, 1 e 3 horas) e a temperatura de 

reação (25 e 65 °C) utilizando metanol como álcool, avaliando como 

resposta o teor de éster via análise cromatográfica.  Os autores concluíram 

que tanto no óleo virgem como no óleo residual o melhor catalisador a ser 

usado é o hidróxido de potássio 1% que resultou em maiores rendimentos 

que utilizando hidróxido de sódio 1%. A temperatura mais elevada e próxima 

ao ponto de ebulição do álcool também aumentou o rendimento em éster. O 

melhor rendimento em éster obtido a partir de óleo residual foi utilizando as 

seguintes condições: 1% KOH, razão óleo:álcool de 1:6 a 65 °C, com 

rendimento de 96,15%.   

Allawzi e Kandah (2008) efetuaram a transesterificação alcalina etílica 

do óleo de soja residual utilizando diferentes concentrações de etanol (30 – 

40%v/v), tempo de reação (30 - 40 minutos) e teor de KOH (9 - 14 g/L). Os 

rendimentos em éster obtidos foram baixos (78,5%) sendo a melhor 

condição a de 12 g/L de catalisador em 30% de álcool.    
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Meng et al (2008) avaliaram o efeito de diferentes parâmetros de 

operação como a razão molar óleo:metanol (1:3, 1:5, 1:6, 1:7 e 1:9), o teor 

de catalisador (0,5; 0,7; 1,0; 1,1 e 1,2%m/m), o tempo de reação (30, 50, 60, 

70, 90 e 110 min.) e a temperatura (30, 40, 50, 60 e 70 °C). A condição na 

qual o produto apresentou maior conversão em éster (86%) foi a que utilizou 

razão molar 1:6, 1% KOH e 25° C por 30 minutos, enquanto que o produto 

que obteve uma melhor qualidade foi obtido quando o tempo de reação foi 

de 90 minutos. Os autores concluíram que o aumento da quantidade de 

catalisador e de álcool não afetou a reação de transesterificação.  

Utilizando como matéria-prima o óleo de soja após processo de 

fritura, com acidez de 3,4 mg KOH/g, Santos e colaboradores (2009) 

utilizaram ferramentas quimiométricas para otimizar a produção de ésteres 

visando obter maior rendimento da reação de esterificação ácida. 

Inicialmente, o óleo foi hidrolisado por uma solução de ácido sulfúrico 27% 

(m/m) visando a formação de ácidos graxos livres, após a remoção deste 

catalisador, o óleo hidrolisado foi submetido à otimização da etapa de 

esterificação, realizada com e sem banho ultrasônico (40 kHz), por 60 

minutos, na qual foram avaliadas a razão molar óleo:metanol (1:5 e 1:9) e o 

percentual de ácido sulfúrico (0,50 e 3,5 %m/m). Para essas reações foram 

recolhidas alíquotas do meio reacional nos tempos 1, 5, 10, 20, 30, 40 e 60 

minutos. Os resultados obtidos mostraram que a quantidade de catalisador e 

a razão molar óleo:álcool são os fatores mais importantes do processo. Além 

disso, concluíram que os maiores níveis dessas duas variáveis, associadas 

ao uso do banho de ultrassom aumentam o rendimento em 7% e levaram à 

produção de biodiesel com teor de éster próximo a 100%.  

Chakraborty e Banerjee (2010) realizaram um estudo de otimização 

da produção de biodiesel a partir de OFR por meio da otimização das etapas 

de esterificação ácida catalisada por ácido sulfúrico (26 experimentos 

avaliados) e transesterificação alcalina utilizando hidróxido de sódio como 

catalisador (25 experimentos avaliados) onde foi alterado o tempo de 

reação, razão metanol:óleo, concentração de catalisador, temperatura da 

reação e velocidade de agitação. Como resposta da etapa de esterificação 

foi avaliado o teor de ésteres metílicos de ácidos graxos via HPLC. A melhor 
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redução da acidez (do óleo para o biodiesel) foi de 18 %m/m para 0,95 %m/m, 

com um rendimento em éster de 94,7%. A condição otimizada foi razão 

óleo:metanol de 0,30 (v/v), 0,75 % (m/m) de catalisador, 1 hora de reação a 

50 °C e agitação de 600 rpm. Já na etapa de transesterificação, a condição 

otimizada gerou um teor de éster de 98,98%, tendo sido utilizada uma razão 

óleo:metanol de 0,20 (v/v), concentração de catalisador de 1% em relação à 

massa de óleo, mantendo a mistura reacional a 60 °C e 400 rpm por 5 

horas. Os autores ainda correlacionaram características físico-químicas dos 

25 produtos do planejamento de transesterificação e propuseram equações 

de correlações entre elas, demonstrando matematicamente como adequar 

uma característica físico-química do biodiesel mediante a modificação das 

condições reacionais. 

Ferella et al (2010) realizaram a otimização da produção de biodiesel 

via transesterificação alcalina a partir de óleo cujos valores de acidez e teor 

de água eram menores que 0,10%. Para isso utilizaram planejamento fatorial 

completo 23, variando a concentração de catalisador (KOH 0,2 e 0,6%m/m), 

temperatura (50 e 60 °C) e o tempo de reação (30 e 90 min). Os resultados 

obtidos no planejamento foram tratados utilizando a metodologia de 

superfície de resposta, e concluíram que os efeitos de todas as variáveis 

influenciaram na quantidade de acilglicerídeos. Para uma conversão 

satisfatória dos acilglicerídeos em ésteres alquílicos de ácidos graxos foram 

necessários maiores quantidades de catalisador e temperatura de reação de 

50 °C, na qual as concentrações finais foram 0,05% de triacilglicerídeos, 

0,09% de diacilglicerídeos e 0,36% de monoacilglicerídeos. Entretanto os 

autores sugerem que para uma maior conversão em éster faz-se necessário 

à realização de uma segunda transesterificação. 

Omar e colaboradores (2011) produziram biodiesel metílico a partir de 

óleos residuais via catálise heterogênea. Foram utilizados Sr/ZrO2 como 

catalisador, e os sítios ativos catalisaram simultaneamente reações de  

esterificação e transesterificação no processo de metanólise. Obteve-se um 

rendimento de 79,7% em éster utilizando 2,7% de catalisador, 29:1 de razão 

de metanol:óleo, 169 minutos à 115,5 °C. Assim sendo, o rendimento em 



30 
 

ésteres obtido não foi adequado mesmo com o uso de grandes quantidades 

de metanol e o emprego de altas temperaturas e tempos de reação. 

Yaakob et al (2013) apresentaram um levantamento sobre a produção 

de biodiesel a partir de óleos e gorduras residuais e refinados utilizando 

catalisadores heterogêneos, os quais apresentaram como vantagens a 

facilidade de remoção do catalisador e a não ocorrência de reações de 

saponificação e de hidrólise quando utilizados para a produção de biodiesel 

a partir de matérias-primas de baixa qualidade. Entretanto, nos dados 

apresentados percebe-se que os melhores rendimentos foram obtidos pela 

transesterificação de óleos refinados, sendo que o uso de óleos residuais 

levou a rendimentos de teor de ésteres inferiores a 92%, além de terem sido 

necessários o uso de altas temperaturas (200 °C) e elevados tempos de 

reação (10 h).  

 Visto o grande número de inconvenientes da produção de biodiesel a 

partir de óleo residuais utilizando métodos convencionais (catálises ácidas e 

alcalinas) tais como a dificuldade de remoção de catalisadores e do glicerol, 

a elevada sensibilidade à água, o alto teor de ácidos graxos livres presentes 

e as baixas taxas de conversão em éster, tem-se como alternativa o uso da 

catálise enzimática, a qual apresenta elevado custo. Devido a este e outros 

fatores, pesquisadores ao longo dos tempos estão desenvolvendo 

metodologias utilizando de técnicas mais modernas visando à obtenção de 

produtos de melhor qualidade e processos de produção com menores 

desvantagens.  

 Nesse sentido, alguns pesquisadores têm buscado o uso de fluídos 

supercríticos (GHOREISHI e MOEIN, 2013) para a produção de biodiesel. A 

utilização de condições supercríticas para a produção de ésteres de ácidos 

graxos foi pesquisado pela primeira vez por Saka em 2001 (TALEBIAN-

KIAKALAIEH, 2013; MATH et al, 2010).  A utilização dessa metodologia não 

fez uso de catalisadores, sendo necessários menores tempos de reação 

para obter uma elevada conversão em ésteres. 

Demirbas (2009) estudou os efeitos das variáveis temperatura, 

percentual de catalisador e razão molar óleo:álcool em condições 

supercríticas. Os resultados mostraram que a condição ótima para produção 
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de biodiesel via catálise alcalina são necessários 41:1 de razão molar álcool: 

óleo, 6%m/m de catalisador a 560 K para obter um teor de éster de 99,6%. 

O uso de fluídos supercríticos pode até mesmo ser associado à 

catálise enzimática (LISBOA et al, 2014). Entretanto a tecnologia de fluídos 

supercríticos apresenta grandes desvantagens para aplicação industrial 

devido aos custos extras quando comparados com metodologias já 

consolidadas, sendo também necessárias grandes quantidades de energia 

durante os processos de aquecimento e resfriamento, havendo também a 

dificuldade de remoção do metanol residual, uma vez que grandes 

quantidades são utilizadas. Assim, essa tecnologia ainda não é aplicada nas 

indústrias visto seus custos serem bastante elevados tanto de maquinário 

quanto para a execução do procedimento, tornando missão dos 

pesquisadores a tentativa de resolver os problemas apresentados por essa 

técnica. Nesse sentido, tem-se intensificado o uso de cosolventes como 

dióxido de carbono e hexano, visando diminuir as temperaturas e as 

pressões utilizadas (HAN et al, 2005; DEMIRBAS, 2007). 

 Além do foco no melhoramento da qualidade do biodiesel produzido, 

em diversos trabalhos são feitas avaliações sobre o desempenho do motor e 

a emissão de poluentes durante o uso de biodiesel derivado de OGRs como 

combustível (CHUA et al, 2010).  

Assim, vários são os trabalhos que visam estudar o uso de OGR 

como matéria-prima para a produção de biodiesel, no entanto ainda existem 

diversos aspectos desse processo que podem vir a ser estudados e 

adequados visando a consolidação do uso dessa matéria-prima. Estima-se 

que o uso de OGRs poderá suprir até 13% da necessidade brasileira de 

matérias-primas para a produção de biodiesel (ARAÚJO et al., 2013). 
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2. OBJETIVOS 

 

 Este trabalho teve como objetivo geral o desenvolvimento de uma rota 

de produção de biodiesel metílico de qualidade a partir de óleo residual 

utilizado em processo de fritura (OFR). 

 

 Dentre os objetivos específicos foram estudadas: 

 

 Avaliar a viabilidade da utilização de uma etapa de pré-tratamento do 

OFR via extração liquido-liquido, visando obter a redução dos teores 

de compostos oxidados do óleo, que são os precursores da auto-

oxidação do combustível, bem como de ácidos e outros 

oxicompostos de baixa massa molecular.  

 Utilizar ferramentas quimiométricas, no caso planejamentos fatoriais 

completos (23), para determinação das condições experimentais das 

reações de esterificação ácida e transesterificação alcalina do OFR 

buscando um elevado teor de éster no biodiesel.  

 Avaliar a influência de duas soluções ácidas na etapa de 

neutralização do catalisador da etapa de transesterificação alcalina, 

observando as possíveis alterações na qualidade do produto final. 

 Reduzir o teor de água do biodiesel de OFR utilizando tratamento 

térmico e o uso de adsorventes. 

 Avaliar a qualidade do biodiesel produzido a partir da rota proposta, 

com base na especificação de qualidade estabelecida pela Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização do óleo 

  

Os óleos de soja refinado e o residual utilizados foram cedidos por um 

estabelecimento comercial que funciona como bar e restaurante e está 

localizado na cidade de Anápolis-GO. Os óleos de soja refinado foram 

produzidos pela empresa Luziram Óleos Vegetais Ltda (Anápolis-GO) e 

convertido a OFR pela fritura em fritadeira elétrica, por uma semana, de 

batatas palito, quibe com catupiry e bolinhos de mandioca com carne seca, 

de arroz e de bacalhau. 

 Após a coleta, as amostras de óleo residual foram filtradas em papel 

de filtro para a remoção dos sólidos suspensos (resíduos de alimentos), 

seguido da caracterização físico-química dos óleos pelos seguintes ensaios: 

  

 3.1.1 Determinação da composição de ácidos graxos e massa 

molar média do óleo  

 

 A determinação da composição de ácidos graxos foi conduzida 

segundo método de Hartman e Lago (1973) adaptado para microescala por 

Antoniosi Fillho (1995): 

  

 3.1.1.1 Preparo da mistura esterificante 

 Em um balão de fundo redondo, pesou-se 2,0 g de NH4Cl. Em 

seguida foram adicionados 3,0 mL de ácido sulfúrico solubilizado em 60 mL 

de metanol. O sistema foi mantido sob refluxo por 15 minutos sob 

aquecimento em manta e agitação manual ocasional.  
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 3.1.1.2 Procedimento de Transesterificação 

 Pesou-se 35 mg do óleo em um tubo de ensaio e adicionou-se 0,5 mL 

de solução metílica de NaOH 0,5 mol/L.  O tubo de ensaio foi aquecido em 

banho-maria por 10 min à 90 ºC, seguido de resfriamento em banho de gelo. 

Foram adicionados 5 mL de heptano 96% e 10 mL de água destilada. Após 

agitação em vortex por 2 min, o tubo de ensaio foi deixado em repouso para 

a completa separação de fases. Isolou-se a fase orgânica, constituída dos 

ésteres metílicos de ácidos graxos, e procedeu-se a análise cromatográfica.  

 

 3.1.1.3 Análise Cromatográfica 

 Foi utilizado um cromatógrafo a gás Agilent 7890, com detector FID e 

injetor split/splitless conforme condições cromatográficas descritas por 

SOARES (2012). A coluna capilar foi a DB-WAX (30 m x 0.25 mm x 0.25 

a 10 

˚C/min até 240 ˚C, e mantido nesta temperatura por 13 min, sendo 

novamente aquecido a 5 ˚C/min até 250 ˚C. O injetor foi mantido a 

temperatura de 350 ˚C com volume de injeção de 1 µL, no modo split, à 

razão de split de 10:1. A temperatura do detector foi 350 ˚C, com ar sintético 

e nitrogênio à vazão, respectivamente, de 400 e 40 mL/min. Hidrogênio 5.0 à 

vazão de 40,0 mL/min foi o gás de arraste e nitrogênio à 40,0 mL/min foi o 

gás auxiliar.  

 Os ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME) foram identificados 

pela comparação com os tempos de retenção de padrões de referência de 

FAME (NuCheck Prep®) e por análises via Cromatografia Gasosa de Alta 

Resolução acoplada a Espectrometria de Massas (HRGC-MS).  

 Após a determinação dos ácidos graxos presentes na amostra foram 

feitas então a determinação da massa molar média do óleo, MMóleo, 

conforme equação 1. 

 

            [
∑                                

∑                  
     ]               Equação 1 

 
Sendo: 

MMóleo representa a massa molar média do óleo em g/mol. 
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 MM ac graxo representa a massa molar de cada ácido graxo. 

 % molar de ac. graxo representa o percentual de cada ácido graxo. 

 92,09 é a massa molar do glicerol.  

 

 3.1.2 Índice de Acidez 

 

 O índice de acidez é definido como a quantidade de base, expressa 

em mg de KOH por grama de óleo, necessária para neutralizar os ácidos 

graxos livres de um grama de amostra. Como a acidez de um óleo decorre 

da hidrólise parcial dos triacilglicerideos, assim não se trata de uma variável 

intimamente relacionada com a natureza da matéria-prima, mas com a 

qualidade e a pureza, com o processamento e, principalmente, com as 

condições de conservação e manuseio (MORETTO E FETT, 1998). 

 Para a determinação do índice de acidez das amostras de óleo foi 

utilizado titulador potenciômetro automático AT – 500N KEM (Figura 8), 

sendo o resultado expresso com base no ponto de equivalência segundo 

metodologia descrita na ASTM 664 11ª/2011. 

 

 

Figura 8. Titulador Potenciômetro Automático AT – 500N KEM. 
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 3.1.3 Índice de peróxido  

 

O índice de peróxido é o ensaio mais utilizado para determinar do 

grau de oxidação de um óleo. O resultado obtido leva em consideração os 

peróxidos ou outros produtos similares provenientes da oxidação da matéria-

prima graxa. A instabilidade dos produtos oxidados é muito grande e pode 

variar segundo a temperatura e a luz do ambiente (MORETTO E FETT, 

1998). 

O método utilizado é o AOCS Cd 8-53, no qual são determinadas, em 

meq de peróxidos por 1 kg de amostra, todas as substâncias que oxidam o 

iodeto de potássio (FIRESTONE e YURAWECZ, 2005). Estas substâncias 

são consideradas peróxidos ou produtos similares provenientes da oxidação 

do óleo.  

 Para a execução do ensaio são pesados 5,00 ± 0,05g de amostra em 

erlenmeyer seguido da adição de 30 mL da solução de ácido acético-

clorofórmio (3:2), agitando-se até dissolver completamente a amostra. Em 

seguida são adicionados 0,5 mL de solução saturada de iodeto de potássio, 

mantendo-se em repouso por 5 min com eventuais agitações, seguido da 

adição de 30 mL de água destilada, a qual é titulada com solução 0,01 mol/L 

de tiossulfato de sódio, na presença de 0,5 mL de solução de amido 1% 

(m/v) como indicador, até que a cor azul desapareça, liberando todo o iodo 

da camada do solvente. Deve-se observar que o volume gasto da solução 

de Na2S2O3 para o branco não deve exceder 0,1 mL. O cálculo do índice de 

peróxido é feito usando a equação 2: 

 

     
                 

 
            Equação 2 

 

Sendo: 

I.P. é o Índice de Peróxido em meq/kg 

Va é o volume, em mL, gasto na titulação da amostra 

Vb é o volume, em mL, gasto na titulação do branco 

C é a concentração da solução de Na2S2O3, em mol/L. 

m é a massa da amostra em gramas.  
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 3.1.4 Índice de saponificação  

 

O índice de saponificação é definido como a quantidade em mg de 

KOH necessário para neutralizar os ácidos graxos resultantes da hidrólise 

completa de 1 g de amostra, sendo realizado conforme metodologia AOCS 

Cd 3-25 (FIRESTONE e YURAWECZ, 2005).  

 Em um erlenmeyer pesou-se entre 4 a 5 g da amostra, na qual foram 

adicionados 50 mL da solução etílica de KOH 4%m/v. Efetuou-se a conexão 

do condensador e deixou-se ferver suavemente por uma hora, tendo assim a 

completa saponificação da amostra. Após o resfriamento do frasco a parte 

interna do condensador foi lavada com um pouco de água. O condensador 

foi desconectado e fez-se a adição de 1 mL de solução alcoólica de 

fenolftaleína. Titulou-se a solução com ácido clorídrico 0,5 mol/L até o 

desaparecimento da cor rósea. Fez-se também a titulação do branco. 

 O cálculo do índice de saponificação da amostra, em mg de KOH/g foi 

realizado conforme equação 3: 

 

                         
               

 
           Equação 3 

 

Sendo: 

V1 é o volume gasto em mL para a titulação do branco 

V2 é o volume gasto em mL para a titulação da amostra 

C é a concentração em mol/L da solução de ácido clorídrico 

m é a massa da amostra em gramas. 

 

 

 

 3.1.5 Composição de elementos químicos 

 

 Para a determinação dos elementos químicos presentes nas amostras 

de óleos, todos os recipientes utilizados foram submetidos a procedimento 

de descontaminação por contato com solução aquosa de ácido nítrico 10% 
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(VETEC®), por 48 horas, e posterior tríplice lavagem com água (18,2 MΩ/cm 

de resistividade) purificada por sistema Milli-Q®. 

 Foi utilizado um ICP-OES Thermo Fisher Scientific, modelo iCAP 

6300 Duo (Figura 9), com detector simultâneo CID (Charge Injection Device) 

e medida espectral de 166 a 847 nm. O gás utilizado para formação do 

plasma e purga da ótica foi argônio 5.0. Os acessórios para introdução da 

amostra foram: tubos de tygon, nebulizador concêntrico, câmara de 

nebulização ciclônica e tubo central de 2 mm. 

 

 

Figura 9. ICP-OES Thermo Fisher Scientific, modelo iCAP 6300 Duo. 

 

Os comprimentos de onda foram escolhidos levando em 

consideração as linhas de maior intensidade de emissão corrigida e de 

menor número de interferentes, ou seja: Al (396,152 nm), B (249,773 nm), 

Ba (455,403 nm), Ca (422,673 nm), Cd (214,438 nm), Co (228,616 nm), Cr 

(267,716 nm), Cu (324,754nm), Fe (259,940 nm), K (769,896 nm), Li 

(670,784 nm), Mg (280,270 nm), Mn (257,610 nm), Mo (202,030 nm), Na 

(588,995 nm), Ni (231,647 nm), P (178,284 nm), Pb (220,353 nm), Sn 

(189,989 nm), Sr (421,552 nm), Ti (337,280 nm), Tl (190,856 nm), V 

(292,402 nm) e Zn (206,200 nm). 
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Os parâmetros instrumentais do ICP-OES foram: modo de 

observação do plasma axial, rotação da bomba de 50 rpm, potência na fonte 

de 1250 W, vazão do gás auxiliar de 1,5 L/min e pressão do gás de 

nebulização de 0,16 MPa. 

Os limites de quantificação foram calculados pela multiplicação do 

desvio padrão de 10 análises de branco por 10, dividido pelo coeficiente 

angular da curva de calibração (SKOOG et al; DEAN, J. R.,2005). 

 

 3.1.6 Estabilidade Oxidativa 

 

 A estabilidade oxidativa de óleos e gorduras pode ser estimada 

utilizando testes acelerados nos quais são empregado fluxo intenso de 

oxigênio e elevadas temperaturas que favorecem as alterações em um 

período mais curto (OETTERER et al, 2006). Assim a avaliação desse 

parâmetro foi realizada em equipamento Biodiesel Rancimat da Metrohm 

modelo 873 (Figura 10) conforme a norma EN 14112/2003.   

 Nesse equipamento é realizada a determinação continua e automática 

da condutividade produzida pelos íons ácidos orgânicos voláteis 

(principalmente ácido fórmico) que são arrastados pelo fluxo de ar da 

amostra de óleo para um recipiente contendo água destilada. 

 

 

Figura 10. Biodiesel Rancimat da Metrohm modelo 873. 
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 3.1.7 Teor de Água  

   

O teor de água foi realizado em titulador de umidade Karl Fischer 

marca KEM modelo MKC-610 acoplado em forno Thermoprep Modelo 860 

KF da Metrohm (Figura 11) conforme a norma ASTM D 6304/2011. 

 

 

Figura 11. Titulador de umidade Karl Fischer marca KEM modelo MKC-610 
acoplado a forno Thermoprep Modelo 860 KF Metrohm. 

 3.1.8 Massa Específica 

 

 A massa específica das amostras foram realizadas em densímetro 

automático Anton Paar DMA 4500 M (Figura 12) conforme ABNT 

14065/2006.   

 

Figura 12. Densímetro automático Anton Paar DMA 4500 M. 
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 3.1.9 Viscosidade  

 

A viscosidade do óleo foi medida em viscosímetro Tanaka AKV 202 

(Figura 13) usando a TLZ - 4 conforme norma ABNT NBR 10441/ 2008. 

 

 

Figura 13. Viscosímetro Tanaka AKV 202. 

  

 3.1.10 Índice de Iodo  

 

 É o método utilizado para a determinação do número de duplas 

ligações ou o grau de instauração de um óleo ou gordura, também utilizado 

no controle de alguns processamentos. A norma utilizada para essa 

determinação é a AOAc of Meth 993.20 descrita por FIRESTONE e 

YURAWECZ (2005). 

 Este índice é baseado no fato de que o iodo reage com as duplas 

ligações das cadeias insaturadas dos ácidos graxos. O excesso de 

monocloreto de iodo é reduzido à iodo livre na presença de iodeto de 

potássio, e o iodo livre é medido por titulação com solução de tiossulfato de 

sódio usando solução de amido como indicador.  

 Pesa-se diretamente em um béquer de 0,13 a 0,15 g de amostra de 

matéria graxa. Dissolve-se a amostra em 15 mL de solução de solvente 

ciclohexano e ácido acético glacial 1:1 (v/v).  Com auxilio de uma pipeta 

adiciona-se 25 mL de solução de Iodo-Cloro segundo Wijs (Neon®) e 
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mantém-se a amostra em repouso ao abrigo da luz por uma hora. Preparou-

se um branco nas mesmas condições. Em seguida, são adicionados 20 mL 

de solução 10% de Iodeto de Potássio e 150 mL de água destilada. Titula-se 

a amostra imediatamente sobre agitação. A titulação foi realizada em 

titulador potenciométrico automático AT – 500N KEM (Figura 8) e o cálculo 

foi realizado conforme a equação 4: 

         

                     
                   

 
                      Equação 4 

 

Onde: 

VA é o volume gasto em mL para a titulação a amostra 

VB é o volume gasto em mL para a titulação do branco 

C é a concentração em mol/L da solução de Na2S2O3 

m é a massa da amostra em gramas. 

 

3.2 Tratamento do Óleo de Fritura Residual 

 

 3.2.1 Extração líquido-líquido 

  

Os procedimentos de LLE foram realizados utilizando a proporção de 

1:1 em volume conforme condições apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Soluções utilizadas na LLE. 

Experimento Volume de 
Metanol 

(mL) 

Volume 
de Água 

(mL) 
 

Volume de 
Solução 

Aquosa com 
1% de NaCl 

(mL) 

Volume de 
Solução 

Aquosa com 
5% de NaCl 

(mL) 

1 0 100 0 0 

2 20 80 0 0 

3 50 50 0 0 

4 80 20 0 0 

5 0 0 100 0 

6 0 0 0 100 
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Para cada experimento foram utilizados 100 mL de OFR, sob agitação 

(180 rpm) em incubadora Nova Ética Modelo 430RD, por uma hora à 

temperatura ambiente. 

Após o tempo de contato entre o solvente e o óleo, a mistura foi 

vertida em um funil de separação para separação das fases e remoção da 

fase oleosa. Em seguida a fase oleosa foi filtrada em sulfato de sódio anidro 

(Vetec®) para a remoção de qualquer traço de solvente. A avaliação da 

eficiência da metodologia foi determinada pelas alterações no índice de 

peróxido e no índice de acidez do óleo.  

Após determinar qual solvente apresentou maior eficiência na 

purificação do OFR na remoção de compostos oxidados, foi realizada a 

destilação simples à vácuo do óleo após a LLE visando identificar as 

substâncias extraídas para o solvente.  

Durante a destilação simples a vácuo, a temperatura do óleo foi 

mantida a 90 °C e a partir da alíquota recolhida da destilação foi realizada a 

análise cromatográfica em cromatógrafo a gás GC-17A Shimadzu acoplado 

a espectrômetro de massas MS-QP5050A Shimadzu, funcionando no modo 

SCAN.  

Para essa análise foi utilizada uma coluna capilar Carbowax (30 m x 

0,25 mm x 0,25 µm - Polietilenoglicol). A temperatura do injetor e da 

interface foi de 250 °C, com injeção manual no modo splitless, e injeção de 2 

µL de amostra. O forno operou inicialmente na temperatura de 60 °C, sendo 

aquecido até 180 °C na razão de 5 °C/min. 

 

 3.2.2 Análise de elementos químicos na água após a LLE 

  

Como o objetivo de avaliar viabilidade de remoção dos elementos 

químicos do óleo por meio da LLE foi realizado a análise em ICP da água 

antes e após o tempo de contato com o óleo nas condições descritas abaixo: 

Inicialmente todos os recipientes utilizados foram submetidos a 

descontaminação por contato com ácido nítrico 10% (VETEC®) por 48 horas 

e posterior tríplice lavagem com água (18,2 MΩ/cm de resistividade) 

purificada por sistema Milli-Q®. 
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Para preparação das soluções de calibração foram utilizados o ácido 

nítrico 70% Metal Ultra Puro (Vetec®) na forma de solução 5% para diluição 

da solução multielementar Multi G2V 100 mg/L da SpecSol®. 

Foi utilizado ICP-OES Thermo Fisher Scientific, modelo iCAP 6300 

Duo, com detector simultâneo CID (Charge Injection Device) conforme 

descrito no item 3.1.5. 

 

 3.2.3 Comparação da utilização de água e metanol como solvente 

  

Como na etapa descrita no item 3.2.1 (página 43) não foi utilizado 

somente metanol como solvente, decidiu-se avaliar a eficiência da remoção 

de compostos oxidados e ácidos graxos livres utilizando o mesmo como 

solvente, que poderá ser reaproveitado após uma etapa de tratamento e 

remoção dos compostos extraídos do OFR.  

O uso de metanol na etapa de LLE foi comparado com o uso de água, 

que foi a melhor condição do ensaio anterior. As condições experimentais 

foram mantidas, entretanto o óleo utilizado era outra amostra. 

A amostra de OFR extraído com metanol foi filtrada em sulfato de 

sódio anidro e posteriormente rotaevaporada para eliminar possíveis traços 

de metanol e assim evitar avaliações errôneas do índice de acidez e 

peróxidos, enquanto que a amostra tratada com água foi somente filtrada em 

sulfato de sódio anidro. 

Foram então realizados ensaios de índice de acidez e o índice de 

peróxidos do óleo antes e após o tratamento da etapa de extração além da 

avaliação dos compostos presentes no solvente após a etapa de extração 

por análise cromatográfica também descrita no item 3.2.1.  

 

3.3 Produção de biodiesel metílico de OFR 

 

 3.3.1 Otimização via planejamento fatorial 

 

Devido à complexidade do OFR, a metodologia usada para a 

produção do biodiesel foi uma reação de esterificação ácida seguida de uma 
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etapa de transesterificação alcalina. Os dois procedimentos foram 

otimizados via planejamento fatorial 23 no qual as variáveis estudadas foram: 

razão molar óleo:metanol, tempo de reação e o teor de catalisador para cada 

reação. Para obter uma estimativa do erro do planejamento experimental 

foram realizados três experimentos no ponto central (TEÓFILO e 

FERREIRA, 2006). 

 Na Tabela 3 é apresentada a matriz de contrastes utilizada nos dois 

planejamentos, cujos experimentos foram realizados em ordem aleatória 

para garantir a aleatoriedade da amostragem sobre os resultados da 

experimentação (PINTO e SCHWAAB, 2011).  

 

Tabela 3. Matriz de contrastes dos planejamentos. 

Experimento 
Teor de  

Catalisador (A) 

Razão molar  

óleo:metanol (B) 
Tempo de Reação (C) 

1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

  

 Para o tratamento e avaliação dos dados foi utilizado o programa 

Octave versão 3.6.1 e a partir das melhores condições, dentre as testadas 

em cada planejamento, foram definidas as condições para produção do 

biocombustível. 

 



46 
 

 3.3.2 Esterificação ácida  

  

As reações de esterificação foram realizadas em balão de fundo 

redondo de duas vias sob aquecimento em banho-maria em agitador 

magnético com medidor de temperatura modelo MA 085/CT, conforme 

apresentado na Figura 14 e descrito por Moser e colaboradores (2009).  

 

 

Figura 14. Sistema reacional da reação de esterificação. 

 

As condições reacionais testadas no planejamento fatorial da etapa 

de esterificação ácida do OFR variaram conforme apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Níveis das variáveis estudadas no planejamento fatorial completo 
23 da reação de esterificação. 

Variável Código Níveis 

  - 0 + 

Teor de Catalisador (%vol. H2SO4)    A 1 1,5 2 

Razão molar Óleo:Metanol B 1:3 1:6 1:9 

Tempo de reação/ h C 1 2 3 

 

 

O catalisador e os resíduos de metanol foram removidos pela 

lavagem com água quente (~70 °C), seguido da filtração do produto 

reacional em sulfato de sódio anidro (Vetec®). 

 A variável de resposta foi o percentual de redução do índice de acidez 

(I.A.) do óleo conforme a equação 5:  

 

                  
             –           

             
               Equação 5 

 

 

 3.3.3 Transesterificação alcalina  

  

 Os níveis das variáveis estudadas no planejamento experimental da 

reação de transesterificação são apresentados na Tabela 5 e a variável de 

resposta foi o teor de éster avaliado por meio de análise realizada conforme 

EN 14103/ 2011 em Cromatógrafo Gasoso Agilent modelo 7890 equipado 

com detector de ionização em chama (FID).  

 A etapa de transesterificação foi realizada em erlenmeyer na 

incubadora com agitação Nova Ética MOD. 430RD conforme os parâmetros 

relacionados na Tabela 5.  
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Tabela 5. Níveis das variáveis estudadas no planejamento fatorial completo 
23 da reação de transesterificação. 

Variável Código Níveis 

  - 0 + 

Teor de Catalisador (%massa KOH) A 1,5 2,0 2,5 

Razão molar Óleo:Metanol B 1:6 1:9 1:12 

Tempo/ h C 2,0 2,5 3,0 

 

Inicialmente, foi realizada a solubilização do hidróxido de potássio 

(Vetec®) em metanol (Tedia®). Em seguida, essa solução foi vertida em um 

erlenmeyer onde já estava contido o óleo e mantido sob agitação mecânica 

com rotação de 200 rpm a temperatura de 60 °C. Ocorrida à reação, 

transferiu-se o produto para um funil de separação que foi mantido em 

repouso por 24 h. Separou-se a fase inferior (glicerol) da fase superior 

(ésteres de ácidos graxos). Na etapa de neutralização do catalisador foi 

utilizada uma solução de ácido clorídrico (0,5 mol/L). O metanol residual foi 

retirado via rotaevaporação sob pressão reduzida. 

 

 3.3.4 Comparação do uso de ácido cítrico e ácido clorídrico na 

etapa de neutralização do catalisador 

   

Foi realizada a comparação da qualidade do biodiesel lavado com 

ácido clorídrico 0,5 mol/L com o biodiesel lavado com solução de ácido 

cítrico 0,3 mol/L por meio da avaliação do teor de elementos químicos, 

estabilidade oxidativa, teor de água, teor de éster, índice de acidez, índice 

de iodo, viscosidade, massa especifica e teor de enxofre segundo normas e 

em equipamentos que são relacionados nas Tabelas 6 e 7. 

 

3.4 Caracterização do biodiesel de OFR  

  

 Para avaliar a qualidade do biodiesel produzido foram realizados os 

ensaios apresentados na Tabela 6 e estabelecidos pela Resolução No 14 de 
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11 de maio de 2012, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP). 

 
Tabela 6. Normas e equipamentos utilizados para a caracterização físico-
química do biodiesel. 

Propriedade Norma técnica Equipamento 

Massa específica a 

20°C 
NBR14065 KEM DA- 645 

Viscosidade 

cinemática 

a 40°C 

ASTM D445 Tanaka AKV 202 

Teor de água ASTM D 6304 KEM MCU 610 

Ponto de fulgor ASTM D 93 Petrotest PMA4 

Teor de éster EN 14103 Agilent 7890 

Ponto de entupimento 

de filtro a frio 
ASTM D2500 

AFP 102 

TANAKA Scientific 

Enxofre total ASTM D 5453 PAC Antek Multitek 

Estabilidade oxidativa EN 14112 Biodiesel Rancimat 873 

Índice de acidez 
ASTM D 664 

11ª 
AT 500N KEM 

Glicerol livre 

Glicerol total 

Monoacilglicerídeos 

Diacilglicerídeos 

Triacilglicerídeos 

EN 14105 GC 2010 SHIMADZU 

Índice de iodo EN 14111 AT 500N KEM 

Estabilidade oxidativa EN 14112 RANCIMAT METROHM 

  

 A quantificação dos elementos químicos presentes foi feita em 

equipamento ICP OES iCAP 6000 Thermo Scientific com kit padrão de 

introdução de amostras orgânicas nas condições de operação apresentadas 

na Tabela 7, efetuando-se a análise química de outros elementos químicos, 

além daqueles preconizados pela norma NBR ABNT 15553, os quais são 

sódio, potássio, magnésio, cálcio e fósforo. 
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Tabela 7. Condições de análise do ICP OES. 

Parâmetros Condições 

Potência da Fonte RF 1250 W 

Vazão do gás auxiliar 1,5 L/min 

Orientação da tocha Axial 

Gás de nebulização 0,16 Mpa 

Rotação da Bomba durante a análise 25 rpm 

Fluxo de gás refrigerante 12 L/min 

 

 Os comprimentos de onda foram escolhidos levando em consideração 

as linhas de maior intensidade de emissão corrigida e de menor número de 

interferentes. 

 

3.5 Procedimentos para remoção da água no biodiesel produzido 

  

 3.5.1 Uso de adsorventes naturais e da destilação 

  

Para obter teores de água coerentes com a legislação vigente, uma 

amostra de biodiesel que ainda havia sido lavada com solução aquosa de 

ácido cítrico 0,3 mol/L, e com teor de água acima do máximo especificado, 

foi dividida em quatro porções, sendo uma delas o branco e cada uma das 

outras três submetida a um dos processos, a saber: (1) destilação por 30 

min à pressão reduzida e a 90 °C, (2) filtração sob pressão reduzida usando 

20% m/m de sílica (Vetec ®) calcinada a 600 °C, e (3) filtração sob pressão 

reduzida usando 20% m/m em alumina (Merck ®) conforme apresentado nas 

Figuras 15 e 16. 

Os adsorventes foram pulverizados em cadinho de porcelana e 

peneirados em peneiras de 25 µm. Posteriormente foram secos em estufa à 

temperatura de 110 °C por 24 horas, resfriados e conservados em 

dessecador. 

Para avaliação da eficiência dessa metodologia foram realizados 

ensaios de teor de éster (EN 14103), teor de água (ASTM D 6304), 
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estabilidade oxidativa (EN 14112), índice de acidez (ASTM D 664 11A) e 

índice de peróxidos (AOCS Cd 8-53) na amostra antes e após o tratamento.  

 
 

 
Figura 15. Sistema de destilação do biodiesel. 

 

 

Figura 16. Sistema de filtração do biodiesel em adsorventes. 

  

 

3.5.2 Avaliação da remoção da água em função do tempo de destilação 

  

 Foi avaliado se a redução do tempo de destilação (item 3.5.1) seria 

tão eficiente na remoção da água, para isso foram realizados dois ensaios. 
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3.5.2.1 Ensaio 1 

 A partir de uma amostra de biodiesel lavada com solução aquosa de 

ácido clorídrico 0,5 mol/L e em seguida lavada com solução aquosa de ácido 

cítrico 0,975 mol/L. Esta amostra de biodiesel de OFR apresentava um valor 

de estabilidade oxidativa igual a 8,01 h, teor de éster de 97,9% e teor de 

água igual a 2340 mg/kg. A mesma foi submetida à destilação sob pressão 

reduzida à 90 °C e foram recolhidas alíquota após 5, 10, 20 e 30 minutos de 

destilação. Foram avaliados os valores de estabilidade oxidativa e de teor de 

água em cada alíquota.  

 

 3.5.2.2 Ensaio 2 

 A partir de outra amostra de biodiesel, a qual havia sido lavada com 

solução aquosa de ácido clorídrico 0,5 mol/L e apresentava estabilidade 

oxidativa de 2,84 h, teor de éster de 81,65% e teor de água de 1574,0 

mg/kg, também foi destilada sob pressão reduzida à 90 °C e foram 

recolhidas alíquota após 5, 10, 20 e 30 minutos de destilação e 

determinados os valores de estabilidade oxidativa, o teor de elementos 

químicos e do teor de água. 

 Entretanto nesse ensaio foi realizada uma lavagem especial das 

vidrarias visando minimizar qualquer efeito de contaminação, sendo imersas 

em uma solução 2% de RBS® 25 concentrado por um período de 1 hora, 

posterior lavagem com água miliQ,  mantidas em solução 10% (v/v) de ácido 

nítrico por 48h e em seguida lavadas por três vezes com água miliQ.   

   

3.6 Metodologia proposta para a produção de biodiesel metílico a partir 

de OFR.  

  

 Após os diversos testes realizados, as condições determinadas para o 

processo de produção do biodiesel metílico de OFR foram estabelecidas 

baseando-se na busca pela obtenção de um biocombustível que possua a 

qualidade adequada, tal como estabelecido pela Resolução No 14 da ANP, 

de 11 de maio de 2012.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 Comparação dos parâmetros físico-químicos do óleo antes e após o 

processo de fritura dos alimentos 

 

 As alterações ocorridas no óleo após passar pelo processo de fritura 

se devem à combinação de elevada umidade proveniente do alimento e à 

elevada temperatura que acelera o processo de deterioração do óleo 

(ALENCAR et al, 2010), conforme demonstrado na Tabela 8 através da 

média e o desvio padrão das triplicatas realizadas. Além disso, foram feitas 

observadas alterações na cor, bem como a presença de espuma (CORSINI 

et al, 2008). 

 

Tabela 8. Resultados da caracterização físico-química do óleo antes e após 
o processo de fritura. 

Parâmetro 
Óleo de Soja 

Refinado 
Óleo de Fritura 

Índice de Iodo (mg I2/g) 130,76 ± 1,22 117,75 ± 1,48 

Índice de Peróxido (meq/kg) 1,95 ± 0,08 37,08 ± 0,05 

Viscosidade (mm2/s) 32,48 ± 0,10 44,63 ± 0,08 

Índice de Acidez (mg KOH/g óleo) 0,010 ± 0,001 0,830 ± 0,010 

Índice de Saponificação 
(mg KOH/g óleo) 

200,00 ± 2,08 84,25 ± 2,59 

Teor de Água (mg/kg) 157,54 ± 10,22 1080,4 ± 10,48 

Massa Específica (kg/m3) 921,14 ± 0,53 922,12 ± 0,42 

Massa Molar Média (g/mol) 873,24 924,21 

Coloração Amarelo 
Amarelo escuro 

à ocre 

Espuma Ausente Presente 

  

 Alguns estudos indicam que a fritura promove alterações físicas como 

a mudança na cor, viscosidade e calor específico (CHOE e MIN, 2007). 

Neste caso, outras alterações significativas foram observadas como 

elevados teores de água e índices de acidez, de peróxido e de 

saponificação. Excluindo o índice de peróxido, os valores dos demais 
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parâmetros inviabilizam a transesterificação alcalina direta para a produção 

de um biodiesel de qualidade adequada, uma vez que a qualidade de um 

biocombustível está diretamente relacionada à de sua matéria-prima.  

 Durante a cocção do alimento por meio de fritura são liberadas 

grandes quantidades de água que, associadas à elevada temperatura de 

operação, levam à deterioração do óleo e ao aumento da quantidade de 

ácidos graxos livres, monoacilglicerídeos, diacilglicerídeos e glicerol, via 

hidrólise dos acilglicerídeos (CHOE e MIN, 2007). 

 Entretanto, o controle do índice de peróxidos e compostos oxidados 

não é contemplado na informe técnico n° 11 da ANVISA (BRASIL, 2004) 

sobre o descarte de óleos de fritura. A presença desses compostos e 

também de alguns elementos químicos podem vir a atrapalhar a qualidade 

do biodiesel produzido a partir dessa matéria-prima, por exemplo, causando 

a diminuição do ponto de fulgor e da estabilidade oxidativa do biodiesel pela 

presença de substâncias de alta volatilidade (ésteres de ácidos graxos de 

cadeia curta, aldeídos, alcoóis, etc.) e do teor de ésteres pela presença de 

ésteres oxidados que provavelmente não eluem nas condições 

cromatográficas estipuladas pela norma EN14103. 

 Foram também avaliados os teores de elementos químicos na 

amostra de óleo residual e os resultados obtidos estão apresentados na 

Tabela 9.  

 
Tabela 9. Elementos químicos presentes no OFR. 

Elemento Químico Limite de Quantificação  Resultado (mg/kg ) 

K 0,83 1,90 ± 0,13 

Mg 0,08 0,30 ± 0,01 

Na 0,11 3,60 ± 0,12 

P 6,97 7,90 ± 0,18 

  

 Nota-se que uma amostra de OFR pode conter elementos que são 

monitorados no controle de qualidade de uma amostra de biodiesel, a saber 

K, Mg, Na e P. Além disso, os catalisadores utilizados nas etapas de 

produção podem vir a deixar resíduos que podem ser encontrados no 
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biodiesel. Devido a utilização de compostos cuja composição apresentam 

tais elementos, torna-se necessário uma maior atenção nas etapas de 

remoção de catalisador, bem como resíduos de adsorventes usados como 

purificadores, visto o possível acúmulo de elementos químicos durante a 

produção do biocombustível.  

 

4.2 Extração líquido-líquido  

  

Para ser utilizado na produção de biodiesel é inevitável que o OFR 

seja purificado, uma vez que uma grande variedade de impurezas, 

principalmente produtos de oxidação e metais, pode advir do processo de 

fritura de alimentos (COSTA NETO et al., 2000).   

 Dentre os relatos na literatura sobre a purificação de óleos de fritura 

vale ressaltar o trabalho de Costa Neto e Freitas (1996) no qual foram 

testados diversos adsorventes, sendo o carvão ativo, a argila bentonítica 

cálcica (Tonsil® - Bentonisa/PB) e a bauxita os que apresentaram os 

melhores resultados para clarificação e redução do índice de acidez do óleo. 

No entanto, os autores relataram que seriam necessárias grandes 

quantidades dos adsorventes para uma redução significativa da cor e da 

acidez, além da dificuldade na reutilização dos adsorventes, elevando assim 

os custos da produção.  

 No caso do presente estudo, conforme apresentado na Tabela 10 

pela média e desvio padrão das duplicatas, a utilização de LLE se mostrou 

eficiente na remoção dos peróxidos do óleo para a maioria das soluções 

testadas, sendo que, conforme Tabela 8, os índices de acidez e de 

peróxidos do OFR eram, respectivamente, de 0,83 ± 0,01 mg KOH/g óleo e 

37,08 ± 0,05 mEq/kg óleo. 

 A LLE utilizando solução aquosa de cloreto de sódio a 1% (m/v) 

(Ensaio 5) se mostrou mais eficiente para a redução de índice de acidez, 

mas foi a menos eficiente para reduzir o índice de peróxidos e, portanto, foi 

descartada como opção para purificação do OFR. 
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Tabela 10. Resultados obtidos nos ensaios de LLE. 

 

  

 A utilização de solução aquosa de cloreto de sódio à 5% (m/v) (Ensaio 

6) apresentou uma boa eficiência para a redução do índice de peróxidos. 

Entretanto, optou-se por não utilizar esta opção, pois elevadas concentração 

de sódio residual no óleo podem comprometer a qualidade final do biodiesel. 

 A LLE utilizando somente água (Ensaio 1) se mostrou a melhor e mais 

barata opção para a melhoria da qualidade do OFR, visto que esta 

promoveu redução no índice de acidez, mas principalmente no índice de 

peróxidos, conforme apresentado na Tabela 10. Outro fator relevante para a 

escolha dessa metodologia no pré-tratamento do óleo está no fato de não 

serem gastos grandes quantidades de energia. 

 Vale ressaltar que os primeiros biodieseis produzidos neste trabalho, 

foram obtidos a partir do óleo filtrado em sulfato de sódio anidro após a 

extração liquido-liquido. Entretanto, notou-se que a substituição desta 

filtração pela destilação sob pressão reduzida a 90° C, após a LLE, 

proporcionou a mesma redução no teor de água do óleo, em torno de 90%. 

Além disso, foram removidas substâncias de baixa massa molecular tais 

como aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos que, quando presentes no 

OFR, diminuíam a estabilidade oxidativa e o ponto de fulgor do biodiesel 

produzido (CHOE e MIN, 2007). 

 A eficiência da remoção desses compostos foi confirmada via análise 

por GC-MS da amostra de água retirada por destilação. Observou-se que a 

Ensaio Solvente Extrator 
Índice de Acidez 

(mg KOH/g óleo) 

Índice de Peróxido 

(mEq/kg óleo) 

1 100% Água 0,78 20,34 

2  80% Água:20 Metanol 0,79 23,29 

3 50% Água:50 Metanol 0,73 30,55 

4 20% Água:80 Metanol 0,77 28,52 

5 1% (m/v) NaCl em Água 0,56 30,41 

6 5% (m/v) NaCl em Água 1,42 17,92 
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água de lavagem apresentava ácido acético, ácido fórmico, ácido butanoico 

e ácido pentanóico, como mostra o cromatograma da Figura 17. 

 

 

Figura 17. Cromatograma da análise da água obtida da destilação do OFR 
após a LLE. 

 

 Além da análise cromatográfica, foi realizada a avaliação do teor de 

elementos químicos na água antes e após o contato com o OFR. Somente 

os elementos, sódio, potássio e magnésio apresentaram valores maiores 

que o limite de quantificação (LQ) conforme apresentado na Tabela 11.  

 
Tabela 11. Teor de elementos químicos presentes na água utilizada antes e 
após a etapa de LLE do OFR. 

Elemento 

Químico 

LQ 

(mg/kg) 

Teor (mg/kg) na água 

antes da LLE 

Teor (mg/kg) na água 

após a LLE 

Mg 0,004 <LOQ 0,02±0,01 

K 0,004 0,02±0,01 0,08±0,01 

Na 0,032 0,05±0,01 0,69±0,01 

  

 Apesar dos baixos teores, notou-se que a etapa de LLE foi eficiente 

também para a remoção de alguns elementos químicos que são 

monitorados no biodiesel, no caso sódio e potássio.  

 Posteriormente foram realizados ensaios de LLE comparando o uso 

de água e de metanol como solvente. 
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 4.2.1 Comparação do uso de metanol e de água  

  

 O OFR utilizado para esse ensaio apresentava características físico-

químicas pouco diferentes do utilizado no ensaio anterior. Este OFR foi 

utilizado durante um período maior no processo de fritura de alimentos, duas 

semanas, apresentando assim um maior teor de ácidos graxos livres e de 

peróxidos, ou seja, o óleo apresentava um maior grau de degradação.  

 Na LLE, após o tempo de contato, a mistura foi vertida em uma 

proveta para melhor visualização da separação de fases, conforme Figura 

18.  

      

 

Figura 18. Decantação da mistura solvente e OFR: (A) Metanol e (B) Água 
como solvente extrator. 

 

 Pelas análises do índice de acidez e do índice de peróxidos do óleo 

após a etapa de LLE, tem-se que a eficiência na remoção dos produtos 

oxidados foi bem parecida para ambos os solventes, conforme apresentado 

na Tabela 12, na qual o índice de peróxidos foi reduzido em 35,7% usando 

metanol e 31,8% usando água, enquanto que o índice de acidez do óleo 

após a LLE teve redução de 3,26% usando metanol e 34,2% quando foi 

utilizado água. Devido a este parâmetro, a água foi escolhida como solvente 

extrator para purificação de OFR via LLE. 

 

A B
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Tabela 12. Resultados obtidos da análise do OFR antes e após os ensaios 
de ELL utilizando água e metanol. 

 

 

 Após a etapa de extração foi realizada a análise cromatográfica 

desses dois solventes extratores para qualificar as substâncias extraídas.

 Observou-se na análise cromatográfica (Figura 19) que o processo de 

extração utilizando metanol como solvente removeu aldeídos (picos 1 e 2) e 

o ácido octanóico (pico 3). Além disso, observou-se redução no odor de 

ranço no óleo após o processo de extração com metanol, que adquiriu o 

odor de ranço do OFR. 

 

 

Figura 19. Cromatograma obtido em GC-MS do metanol após a etapa de 
LLE. 

 

Na análise cromatográfica da água após LEE observou-se 

qualitativamente a presença de propanotriol (4) e ácido nonanoíco (5), 

conforme apresentado na Figura 20.  

 

Amostra 
Índice de Acidez 

(mg KOH/g óleo) 

Índice de Peróxido 

(meq/ kg óleo) 

OFR 1,84 56,26 

OFR após LLE com metanol 1,78 36,18 

OFR após LLE com água 1,21 38,37 
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Figura 20. Cromatograma obtido em GC-MS da água após a etapa de LLE. 

  

 Nota-se que a utilização de metanol como solvente extrator também 

pode ser viável. Entretanto, após a LLE, o metanol contaminado com 

substâncias de alta volatilidade deveria ser purificado para então poder ser 

reutilizado, o que encarece o processo. 

Assim, decidiu-se utilizar a água como solvente devido principalmente 

a sua menor toxicidade e facilidade de manipulação. Ademais, a água usada 

em LLE pode ser posteriormente utilizada para limpeza industrial. 

 

4.3 Produção de Biodiesel Metílico de OFR 

  

 Após o tratamento do óleo via LLE usando água como solvente, e da 

etapa de destilação sob pressão reduzida para remoção da água residual, 

seguiu-se o processo de produção do biodiesel metílico. 

 

 4.3.1 Esterificação do OFR  

  

 Os resultados obtidos no planejamento 23 da etapa de esterificação 

são apresentados na Tabela 13, a qual correlaciona as condições 

experimentais da esterificação com a diminuição da acidez do OFR. 

 

4 5
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Tabela 13. Respostas do planejamento fatorial 23 para a esterificação do 
OFR. 

Experimento 

Condição experimental de 

esterificação (%volH2SO4; Razão 

molar Óleo:MeOH; Tempo/h;) 

Percentual (%) de 

redução do Índice 

de Acidez (I.A.) 

1 (-;-;-) ou (1; 1:3; 1) 97,8 

2 (+;-;-) ou (2; 1:3; 1) 98,2 

3 (-;+;-) ou (1; 1:9; 1) 97,8 

4 (+;+;-) ou (2; 1:9; 1) 95,6 

5 (-;-;+) ou (1; 1:3; 3) 97,6 

6 (+;-;+) ou (2; 1:3; 3) 98,8 

7 (-;+;+) ou (1; 1:9; 3) 97,2 

8 (+;+;+) ou (2; 1:9; 3) 99,5 

9 (0;0;0) ou (1,5; 1:6; 2) 91,7 

10 (0;0;0) ou (1,5; 1:6; 2) 90,0 

11 (0;0;0) ou (1,5; 1:6; 2) 92,9 

 

 A etapa de esterificação do óleo se mostrou eficiente uma vez que em 

todos os pontos do planejamento foram observadas reduções significativas 

do índice de acidez do óleo. A avaliação do erro estimado com base nos 

pontos centrais foi de 1,45. 

  O valor de erro estimado com base nos pontos centrais de 1,45 foi 

maior que todos os efeitos calculados, conforme apresentado na Tabela 14, 

assim pode-se concluir que nenhuma variável promoveu um efeito 

significativo, o que é confirmado pela análise do gráfico de efeitos 

apresentado na Figura 21, no qual todos os pontos se encontram próximos à 

reta normal, não havendo então nenhum efeito significativo a ser 

considerado. Ou seja, qualquer dos experimentos realizados resultou em um 

OFR esterificado com valor de índice de acidez sem nenhuma diferença 

estatística entre eles.  

 A reação de esterificação, por se tratar de uma reação endotérmica, é 

favorecida por temperaturas altas. No entanto, o uso de temperaturas 

superiores a 60 °C é encontrado em diversos estudos relatados na literatura 
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e, na prática, não torna a reação mais viável, uma vez que pode ocorrer uma 

excessiva perda de metanol por volatilização, ou elevada concentração 

deste na fase de vapor do reator. Além disso, há estudos que indicam que a 

temperatura ideal para que a reação ocorra de maneira eficiente é a mais 

próxima ao ponto de ebulição do álcool, que no caso do metanol é de 65 °C 

a 1 atm (YAAKOB et al, 2013). 

 

Tabela 14. Efeitos calculados para o planejamento fatorial 23 da reação de 
esterificação ácida. 

Efeitos Principais Segunda Ordem Terceira Ordem 

A 0,42 AB -0,37 ABC 0,92 

B -0,57 AC 1,32   

C 0,92 BC 0,72   

 

 

 

Figura 21. Gráfico dos efeitos do planejamento de esterificação. 

  

  A presença do ácido sulfúrico como catalisador dá um aspecto 

escurecido e cheiro desagradável ao óleo, gerando problemas no descarte 

correto do efluente devido à sua natureza corrosiva. Entretanto este ácido é 

amplamente utilizado devido ao seu baixo custo e sua elevada conversão 

dos ácidos graxos em ésteres (GAN et al, 2012).  Assim, é necessário o 

monitoramento do pH da água de lavagem para verificar a completa 
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remoção do catalisador o qual pode causar danos às peças do motor, além 

de interferir na qualidade do biodiesel visto que o teor de enxofre é um dos 

parâmetros de avaliação da qualidade do produto final. 

 Conclui-se que apesar da baixa velocidade de reação e a presença de 

água gerada pela esterificação dos ácidos graxos livres, o aumento dos 

valores das variáveis reacionais envolvidas favorece a conversão de ácidos 

graxos livres em ésteres metílicos de ácidos graxos. 

 Como no ponto 8 foi observada uma redução da acidez de 99,5% 

quando comparado com o valor de índice de acidez inicial do óleo, e 

considerando-se a dificuldade de efetuar a medição de valores de índice de 

acidez mais baixos que o apresentado nesse ponto, decidiu-se considerar 

essa condição como ótima, encerrando o planejamento da etapa de 

esterificação e definindo as condições reacionais para esta etapa como 

sendo: 2% v/v de H2SO4, razão molar óleo: metanol de 1:9 e tempo de 

reação de 3 horas.  

 Quando comparado com dados da literatura, tem-se que foram 

obtidos melhores reduções do índice de acidez quando comparado com o 

trabalho desenvolvido em 2010 por Berrios et al. Estes autores obtiveram 

reduções de cerca de 50% da acidez do óleo, realizando um etapa de 

esterificação ácida utilizando razão molar óleo:álcool de 1:120 e 5 %M/M de 

H2SO4 em duas horas de reação, aplicada a um OFR para o qual os autores 

não fornecem o valor da acidez inicial mas, a partir dos dados apresentados 

no artigo, estima-se que seja de no máximo 2%, a qual é levemente superior 

a apresentada pelos OFR aqui utilizados. Assim, o presente trabalho obteve 

reduções mais significativas apenas aumentando o tempo de reação e 

reduzindo significativamente os teores de catalisador e de metanol.  

 

4.3.1.1. Remoção da água após a reação de esterificação 

 Como a etapa seguinte do processo é a transesterificação alcalina 

desse óleo esterificado, e como são gastos grandes volumes de água para a 

completa remoção do catalisador na etapa de esterificação, testou-se o uso 

de centrifuga, destilação a vácuo e filtragem em sulfato de sódio para avaliar 

qual apresentaria maior eficiência na remoção da água, além de avaliar os 
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efeitos do uso dessas técnicas na qualidade do biodiesel produzido. Vale 

observar que um dos fatores que diminuem o rendimento do processo de 

transesterificação é um alto teor de água da amostra (FERELLA et al, 2010). 

 Na centrifugação foram necessários períodos de 1,5h à 2h para a 

remoção da água, o que torna esta prática inviável. Na destilação à pressão 

reduzida, apesar da redução em 90% do teor de água do óleo houve 

escurecimento da amostra conforme mostra a Figura 22. 

 Além do aspecto visual do óleo, a estabilidade oxidativa do biodiesel 

produzido foi menor, com valor de 5,36 h, quando comparado com o 

biodiesel produzido a partir do óleo esterificado e filtrado em sulfato de sódio 

anidro. Este último processo gerou um biodiesel com estabilidade oxidativa 

de 7,83 h com a mesma eficiência na remoção da água, e sem interferir 

significativamente na quantidade de sódio no biodiesel, que é um dos 

parâmetros avaliados no controle de qualidade. Nesse sentido, cabe relatar 

que no biodiesel cujo óleo foi destilado, o teor de sódio foi inferior ao valor de 

LOQ de 0,7 mg/kg, enquanto que no biodiesel cujo óleo foi filtrado em sulfato 

de sódio, o teor de sódio foi de 1,0 mg/kg, o que atende a resolução 

n°14/2012. 

 
Figura 22. Aspecto visual do OFR esterificado após a destilação e a filtração 
em sulfato de sódio. 

  

 4.3.2 Transesterificação alcalina do OFR esterificado 

 

 Os resultados obtidos nos ensaios dos planejamentos experimentais 

da reação de transesterificação alcalina são apresentados na Tabela 15, a 

Óleo esterificado 
e destilado

Óleo esterificado 
e filtrado
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qual se baseia na eficiência de conversão a ésteres para avaliar a influência 

das variáveis experimentais. 

 

Tabela 15.  Respostas do planejamento da transesterificação. 

Experimento 

Condição experimental da 

transesterificação (%mKOH; 

Razão molar Óleo:MeOH; Tempo/h;) 

Teor de 

Éster (%) 

1 (-;-;-) ou (1,5; 1:6; 2) 96,9 

2 (+;-;-) ou (2,5; 1:6; 2) 96,2 

3 (-;+;-) ou (1,5; 1:12; 2) 99,3 

4 (+;+;-) ou (2,5; 1:12; 2) 94,4 

5 (-;-;+) ou (1,5; 1:6; 3) 86,7 

6 (+;-;+) ou (2,5; 1:6; 3) 90,2 

7 (-;+;+) ou (1,5; 1:12; 3) 89,1 

8 (+;+;+) ou (2,5;1:12;3) 92,3 

9 (0;0;0) ou (2; 1:9; 2,5) 88,7 

10 (0;0;0) ou (2; 1:9; 2,5) 88,9 

11 (0;0;0) ou (2; 1:9; 2,5) 88,6 

 

Analisando a resultados dos efeitos (Tabela 16) e sua representação 

gráfica (Figura 23), percebe-se que o único efeito significativo foi o tempo de 

reação (C). 

 

Tabela 16. Efeitos calculados para o planejamento fatorial 23 da reação de 
transesterificação alcalina. 

Efeitos Principais Segunda Ordem Terceira Ordem 

A  0,27 AB -1,12 ABC 0,97 

B 1,27 AC 3,07   

C -7,12 BC 0,97   
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Figura 23. Gráfico dos efeitos do planejamento de transesterificação. 

 

 A partir do tratamento estatístico dos dados obtidos nota-se que para 

a obtenção de uma condição otimizada da etapa de transesterificação 

alcalina do OFR seria necessário que se realizasse uma expansão desse 

planejamento para assim, ser obtido um modelo de regressão significativo.  

 Mas apesar de não ter sido alcançado o ponto máximo de conversão 

à ésteres, os valores obtidos em teores de éster usando a condição 

experimental do ponto 3 se mostraram bastante adequados. Visto que os 

rendimentos em ésteres metílicos dessa condição experimental foram 

superiores a 96,5% que é o mínimo estabelecido pela ANP.  

 Decidiu-se então finalizar o planejamento fatorial da etapa de 

transesterificação e adotou-se os níveis das variáveis representadas pelo 

ponto 3 do planejamento fatorial como os parâmetros otimizados da etapa 

de transesterificação, sendo tempo de reação de 2 horas, razão 

óleo:metanol de 1:12 e 1,5 % KOH.  

   

 4.3.3 Comparação do uso de ácido cítrico e ácido clorídrico na 

neutralização do catalisador 

 

 Determinadas as condições a serem utilizadas nos experimentos de 

esterificação e transesterificação do OFR, foram produzidas quantidades de 
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biodiesel suficientes para sua caracterização, o que envolveu o uso de 

bateladas de 1,8 L de OFR para geração de cerca de 1L de biodiesel.   

 Segundo Gonçalves (2012), o uso de ácido cítrico 0,3 mol/L na etapa 

de neutralização do catalisador promove o aumento da estabilidade oxidativa 

do biodiesel. Assim, foram avaliadas a qualidade de um mesmo biodiesel, 

que foi dividido em duas porções, sendo que em uma das porções o 

catalisador foi neutralizado com o uso de solução ácido clorídrico 0,5 mol/L e 

a outra com ácido cítrico 0,3 mol/L. 

 Após a lavagem das duas amostras, os biodieseis tiveram sua 

qualidade avaliada e seus resultados são apresentados na Tabela 17, 

enquanto que a quantificação dos elementos químicos em cada biodiesel é 

apresentada na Tabela 18.  

Corroborando com a observação de Gonçalves (2012), também 

observou-se o aumento da estabilidade oxidativa para o biodiesel lavado 

com solução aquosa de ácido cítrico, em comparação ao biodiesel lavado 

com solução aquosa de ácido clorídrico. 

 Comparando os dois tipos de lavagens, observou-se que 

independentemente do ácido utilizado na lavagem, a viscosidade, a massa 

específica, e os teores de enxofre, glicerol, mono-, di- e triacilglicerídeos 

apresentaram valores próximos entre os biodieseis. Enquanto que o índice 

de acidez e o teor de água apresentaram valores fora dos limites 

determinados na especificação. 

 O uso de ácido cítrico na etapa de neutralização do catalisador 

aumentou o índice de acidez do biocombustível quando comparado com o 

lavado com ácido clorídrico. Mas em ambos, foram obtidos valores de índice 

de acidez maiores que o limite de 0,5 mg KOH/g, estabelecido pela 

Resolução No 14 da ANP, de 11 de maio de 2012. 

 Com relação aos teores de metais, uso de uma solução de ácido 

cítrico reagiu com os cátions já presentes no biodiesel formando complexos 

que são parcialmente solúveis no biocombustível. Isso explica os elevados 

teores de sódio e potássio e os maiores teores de cálcio e magnésio no 

biodiesel B, quando comparado ao biodiesel A, o qual mantém esses cátions 
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na forma livre, sendo facilmente removidos no processo de lavagem com 

água. 

  

Tabela 17. Caracterização dos biodieseis lavados com ácido clorídrico 0,5 
mol/L (A) e com ácido cítrico 0,3 mol/L (B). 

 
NR = Não realizado  

 

Parâmetro 
 

LIMITE 
 

Unidade 
Biodiesel 

A 
Biodiesel 

B 

Índice de Acidez 0,5 mg KOH/g 0,98 1,30 

Índice de Iodo Anotar g/100g 109,63 NR 

Estabilidade Oxidativa ≥ 6 h 2,27 8,47 

Viscosidade (40 °C) 3,0 a 6,0 mm2 /s 4,42 4,26 

Massa Especifica 850 a 900 kg/m3 874,75 885,26 

Teor de Água ≤ 200 mg/kg 1274 2340 

Teor de Éster ≥ 96,5 % 98,1 97,9 

Na + K ≤ 5 mg/kg 2,0 152,63 

Ca + Mg ≤ 5 mg/kg 0,1 1,69 

P ≤ 10 mg/kg < LOQ 0,38 

Teor de Enxofre ≤ 10 mg/kg 4,8 4,8 

Glicerol livre ≤ 0,02 % 0,0009 0,0009 

Glicerol total ≤ 0,25 % 0,07 0,08 

Monoacilglicerídeos ≤ 0,80 % 0,15 0,14 

Diacilglicerídeos ≤ 0,20 % 0,11 0,09 

Triacilglicerídeos ≤ 0,20 % 0,19 0,21 
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Tabela 18.  Resultados da caracterização dos elementos químicos 
presentes nos biodieseis lavados com ácido clorídrico 0,5 mol/L (A) e com 
ácido cítrico 0,3 mol/L (B). 

Elemento 
Químico 

LOQ 
Biodiesel A  

(mg/kg) 
Biodiesel B 

(mg/kg) 

Ag 0,24 <LOQ 0,57 

Al 0,02 <LOQ <LOQ 

Ba 0,37 <LOQ 0,93 

Ca 0,10 <LOQ 0,76 

Cd 0,24 <LOQ 0,74 

Cr 0,02 <LOQ 0,03 

Cu 0,04 <LOQ 0,17 

Fe 0,26 0,04 0,33 

K 0,02 1,70 151,53 

Mg 0,03 0,10 0,93 

Mn 0,01 0,02 0,34 

Mo 0,05 <LOQ 0,31 

Na 0,04 0,30 1,10 

Ni 0,29 <LOQ 0,38 

P 0,07 <LOQ 0,89 

Si 0,39 2,00 1,31 

Sn 0,10 <LOQ 0,12 

Ti 0,02 <LOQ 0,22 

V 0,02 0,20 0,22 

Zn 0,01 <LOQ 1,47 

 

 Ainda com relação à concentração de elementos químicos no 

biodiesel, avaliando-se a Tabela 18 observa-se que não somente as 

concentrações de sódio, potássio, cálcio e magnésio são mais elevados, 

mas também as concentrações dos outros elementos químicos que estão 

presentes no biodiesel, apesar desses outros elementos químicos não 

serem objeto legal de controle de qualidade. O somatório dos teores de 

sódio e potássio (152,63 mg/kg) é inclusive bastante superior à máxima 

concentração permitida (5 mg/kg). 
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Vale observar que os metais catalisam reações de polimerização, 

oxidação e decomposição do biodiesel, levando à formação de borras e/ou 

sedimentos e, desta forma, apesar de aumentar à estabilidade oxidativa, a 

lavagem do biodiesel somente com solução aquosa de ácido cítrico, seguida 

de lavagem com água para este trabalho não foi eficaz, visto o teor de 

elementos químicos presentes. 

 Alguns metais, especialmente o cobre, podem catalisar reações de 

oxidação. Assim, o ácido cítrico - que é uma substância quelante bastante 

usada como conservante em indústrias alimentícias - reage com os metais 

presentes no biodiesel, diminuindo a ocorrência de reações de oxidação do 

biodiesel. 

Assim sendo, considerando-se o indicativo da importância do ácido 

cítrico no aumento da estabilidade oxidativa do biodiesel, testou-se o uso da 

lavagem com solução aquosa de ácido clorídrico, seguida da lavagem com 

solução aquosa de ácido cítrico. 

   

 4.3.4 Avaliação da qualidade do biodiesel lavado com solução de 

ácido clorídrico seguido pela lavagem com solução de ácido cítrico. 

 

 Uma amostra de biodiesel foi inicialmente lavada com solução aquosa 

de ácido clorídrico 0,5 mol/L, seguido da lavagem do biodiesel com solução 

aquosa de ácido cítrico, a qual foi testada em concentrações 0,300 mol/L, 

0,475 mol/L, 0,750 mol/L e 0,975 mol/L. Os resultados obtidos para os teores 

de elementos químicos são apresentados na Tabela 19, na qual são 

apresentados somente os elementos que apresentaram concentrações 

maiores que seu respectivo LOQ. 

A lavagem inicial com solução aquosa de ácido clorídrico garantiu 

uma baixa concentração de metais, em especial potássio, mas resultou em 

um biodiesel com baixa estabilidade oxidativa conforme apresentado na 

Tabela 19. 

Nota-se que a posterior lavagem com solução de ácido cítrico 

diminuiu ainda mais a concentração de metais, e proporcionou uma maior 

estabilidade oxidativa do biodiesel, a qual, entretanto, não atingiu o valor 
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mínimo de 6 horas. Um dos fatores que explicam essa baixa estabilidade 

oxidativa do biodiesel está relacionada a etapa de pré-tratamento desse 

OFR. Neste caso, o OFR após a etapa de LLE foi submetido à filtração em 

sulfato de sódio ao invés de ter sido destilado para a remoção da água 

residual.  

 
Tabela 19. Teores de elementos químicos (mg/kg ) e estabilidade oxidativa 
do biodiesel em função da concentração da solução de ácido cítrico. 

Elementos 

Químicos 
LOQ 

Concentração 

(mg/kg) após 

lavagem do 

biodiesel com 

solução aquosa de 

HCl 0,5 mol/L 

Concentração (mg/kg) após 

lavagem do biodiesel com 

soluções aquosas com 

diferentes concentrações de 

ácido cítrico 

0,300 

mol/L 

0,475 

mol/L 

0,750 

mol/L 

0,975 

mol/L 

B 2,6 2,8 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Ca 0,1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 

K 1,1 1,2 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Na 0,7 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

P 1,6 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Mg 0,2 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Estabilidade 

Oxidativa (h) 
1,9 4,74 4,46 4,68 4,92 

  

 A lavagem com solução aquosa de ácido cítrico a 0,975 mol/L 

aumentou a acidez do biodiesel, sendo que, mesmo após seguidas lavagens 

do biodiesel com água para a remoção do ácido cítrico, a acidez 

permaneceu elevada, apresentando valores médios de 3,05 mg KOH/g. 

Conforme apresentado na Tabela 17, mesmo com o uso de soluções 

aquosas menos concentradas (0,300 mol/L), a acidez residual do biodiesel 

ainda era elevada (1,30 mg KOH/g) e acima do valor máximo estabelecido 

pela Resolução No 14 da ANP, de 11 de maio de 2012, que é de 0,5 mg 

KOH/g. Isso indica que parte do ácido cítrico deve se dissolver no biodiesel, 
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sendo assim de difícil remoção mesmo após várias lavagens do biodiesel  

com água. 

 Notou-se, também, que a lavagem do biodiesel somente com solução 

aquosa de ácido clorídrico, além de ser bastante adequada no que se refere 

à completa neutralização do catalisador, permite também que o ácido 

clorídrico residual seja facilmente removido com poucas lavagens com água, 

não elevando o índice de acidez do biodiesel. Assim, com base nos 

resultados obtidos, decidiu-se abolir o uso de lavagem do biodiesel com 

solução aquosa de ácido cítrico. 

 

 4.3.5 Ensaios para remoção da água do biodiesel  

 

 Ainda de acordo com os dados da Tabela 19, mesmo após a 

rotaevaporação das amostras para a remoção de resíduos de metanol e de 

água, os teores de água ainda permaneceram elevados, evidenciando a 

necessidade de uso de outra metodologia mais eficiente para sua completa 

remoção.  

 Para isso foram realizados dois ensaios: no primeiro foram testados o 

uso de alguns adsorventes e o tratamento térmico por meio de destilação 

sob pressão reduzida. No segundo ensaio foi avaliado o tempo necessário 

de destilação sob pressão reduzida para adequar o biodiesel à especificação 

vigente.  

 

 4.3.5.1. Remoção da água do biodiesel pelo uso de adsorventes 

naturais e da destilação 

 Para avaliação da eficiência dessa metodologia foram realizados 

ensaios de teor de éster e de água, estabilidade oxidativa, índice de acidez e 

índice de peróxidos, cujos resultados estão apresentados na Tabela 20.  

 O tratamento com a sílica calcinada proporcionou a redução do teor 

de água da amostra, entretanto, ainda não foi suficiente uma vez que o limite 

máximo atual para o teor de água é de 200 mg/kg. Além disso, usando sílica 

calcinada, todos os parâmetros analisados ficaram fora do especificado pela 

legislação. 
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Tabela 20. Características do biodiesel antes e após o tratamento térmico e 
com adsorventes. 
   

NR – Ensaio não realizado por perda de amostra 

 

A alumina, por possuir sítios de Lewis e Bronsted ativos (Yang, 2003), 

dependendo do tipo de tratamento utilizado (ácido, básico ou térmico), tem 

suas propriedades alteradas de modo a influenciar diretamente a adsorção 

de cada tipo de substância, o que faz da alumina um adsorvente mais 

versátil e com mais aplicação que a sílica. A principal vantagem da alumina 

é sua seletividade para remoção de bases de Lewis, tais como ácidos 

graxos livres.  

 Nota-se que o processo de destilação simples sob pressão reduzida 

se mostrou o mais eficiente na remoção da água, fazendo com que o 

biodiesel alcançasse os padrões de qualidade estabelecidos no Brasil para 

este parâmetro, entretanto também provocou redução na estabilidade 

oxidativa do biodiesel, a qual foi inferior à provocada pelo uso de alumina ou 

sílica calcinada. 

 

 4.3.5.2. Variação do tempo de destilação do biodiesel  

 Como os resultados obtidos pela destilação por 30 minutos foram 

mais adequados que o uso de adsorventes, outros ensaios foram realizados 

Ensaios Biodiesel 

Biodiesel 
filtrado em 

sílica 
calcinada 

Biodiesel 
filtrado em 

alumina 
calcinada 

Biodiesel 
destilado 

Teor de 
Água 

1783 mg/kg 479  mg/kg 297  mg/kg 137  mg/kg 

Índice de 
Peróxido 

9,00 meq/kg 9,99 meq/kg 9,99 meq/kg 9,99 meq/kg 

Estabilidade 
Oxidativa 

8,47 h 2,54 h 2,88 h 5,46 h 

Teor de 
Éster 

96,5 % 95,1 % 95,1 % 95,5% 

Índice de 
acidez 

1,30  mg 
KOH/g 

1,21 mg 
KOH/g 

0,03 mg 
KOH/g 

NR 
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para avaliar se a redução do tempo de destilação seria ainda eficiente na 

remoção de água. Assim, foram feitos dois ensaios, descritos a seguir: 

 

Ensaio 1 

  Uma amostra de biodiesel lavada com solução aquosa de ácido 

clorídrico e solução aquosa de ácido cítrico com teor de éster de 97,9 %, 

teor de água de 2340 mg/kg e estabilidade oxidativa de 8,0 h foi destilada 

sob pressão reduzida à 90 °C, tendo sido recolhidas alíquotas do biodiesel 

após 5, 10, 20 e 30 minutos de destilação. A avaliação da variação da 

estabilidade oxidativa e do teor de água dessas alíquotas são apresentadas 

na Figura 24.  

 

 

Figura 24. Gráfico com os resultados de estabilidade oxidativa e teor de 
água do biodiesel em função do tempo de destilação. 

  

 Observou-se que quanto maior o tempo de destilação, maior a 

redução no teor de água da amostra, ocorrendo também à redução da 

estabilidade oxidativa e uma discreta redução do teor de éster para 96,1%, 

sendo que esses últimos podem se converter a ácidos graxos livres, 

aumentando assim o índice de acidez da amostra. Não foi avaliado o índice 

de acidez antes da destilação, entretanto após 30 minutos de destilação o 

biodiesel apresentou redução do teor de éster (97,9% para 96,1%) e da 

estabilidade oxidativa (8,0h para 4,27h) e o valor médio do índice de acidez 
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para a amostra destilada foi de 3,92 mg KOH/g, superior portanto ao máximo 

permitido de 0,5 mg/kg.   

 É interessante observar que a estabilidade oxidativa foi reduzida 

mesmo com o reduzido tempo de destilação de 5 minutos, tendo-se mantido 

praticamente em valor próximo a este após 20 e 30 minutos de destilação, o 

que pode indicar estar ocorrendo a contaminação do biodiesel por metais 

provenientes do sistema de destilação, sendo que, conforme já mencionado, 

esses metais são precursores de reações no biodiesel que geram produtos 

de degradação alterando assim sua estabilidade oxidativa. 

 

Ensaio 2 

 Para evitar qualquer tipo de contaminante, as vidrarias utilizadas na 

destilação do biodiesel só foram utilizadas após a lavagem para remoção de 

possíveis contaminantes conforme descrito no item 3.5.2.2 (vide página 53) 

Durante o processo de destilação foram recolhidas alíquotas de biodiesel 

nos tempos de 5, 10, 20 e 30 minutos, as quais tiveram sua qualidade 

avaliada, sendo os resultados apresentados na Tabela 21.  

 Assim, avaliou-se a estabilidade oxidativa e os teores de metais e de 

água ao longo do processo de destilação. 

 O biodiesel utilizado para estes ensaios não se apresentou dentro dos 

parâmetros de qualidade especificados pela Resolução No 14 da ANP, de 11 

de maio de 2012, visto que o mesmo apresentava teor de éster de 81,7% 

antes da destilação e 81,2% após a destilação, o que implicou em um 

elevado índice de acidez, de 3,35 mg KOH/g.  
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Tabela 21. Avaliação do teor de elementos químicos, teor de água e da 
estabilidade oxidativa do biodiesel em função do tempo de destilação. 

Elementos 

Químicos 
LOQ 

Biodiesel 

sem 

destilar 

Tempo de destilação (min) 

5 10 20 30 

B 0,72 3,18 3,10 3,17 2,97 2,52 

Ca 0,10 0,28 0,27 0,32 0,21 0,29 

Fe 0,05 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 

K 0,74 3,40 3,20 4,07 2,36 1,96 

Mg 0,03 0,14 0,25 0,25 0,17 0,23 

Na 0,33 2,39 2,62 2,56 2,52 2,52 

Zn 0,02 0,08 0,13 0,09 0,08 0,39 

Estabilidade 

Oxidativa (h) 

2,84 

± 0,06 

2,62 

± 0,01 

2,63 

± 0,04 

1,95 

± 0,03 

1,52 

±0,02 

Teor de 

Água (ppm) 

1574,0 

±7,0 

636,0 

± 6,7 

447,5 

±5,4 

384,0 

±6,0 

276,0 

±6,3 

 

 Tais alterações na qualidade do produto final quanto comparado com 

os demais biodieseis produzidos se deve a baixa qualidade do OFR 

utilizado, o qual apresentava elevados teores de peróxidos (56,26 meq/kg) e 

de índice de acidez (1,84 mg KOH/g), os quais são bem superiores ao dos 

demais óleos utilizados durante a execução do trabalho, o que mostra a 

necessidade de monitorar continuamente o teor de peróxidos no óleo 

residual para a produção de biodiesel de qualidade.    

 Pela análise do teor de elementos químicos das alíquotas pode-se 

concluir que o biodiesel manteve os teores de elementos pouco alterados 

quando se compara o biodiesel sem destilar e sob destilação em diferentes 

tempos, o que indica que não houve transferência de metais da vidraria do 

destilador para o biodiesel durante o processo de destilação. 

 Conclui-se que em ambos os ensaios de destilação foram observados 

reduções na estabilidade oxidativa do biodiesel após o processo de 

destilação mas, entretanto, a destilação se mostrou eficiente para diminuir o 
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teor de água, o qual foi reduzido a 82,5% do valor inicial após 30 minutos de 

destilação.  

Vale observar que a redução na estabilidade oxidativa pode ser 

solucionada por meio do uso de antioxidantes sintéticos ou naturais (Prados, 

2014), ou pela mistura do biodiesel de OFR, normalmente derivado de óleo 

de soja, com biodieseis menos insaturados e, portanto, de maior estabilidade 

oxidativa, sendo esta medida já normalmente adotada pelo mercado 

produtor brasileiro. 

 

 

4.4 Metodologia proposta para a produção otimizada de biodiesel 

metílico de OFR.  

  

 Após os diversos testes realizados, as condições determinadas para o 

processo de produção do biodiesel metílico de OFR foram estabelecidas 

baseando-se na busca pela obtenção de um biocombustível que possua a 

qualidade adequada, tal como estabelecido pela Resolução No 14 da ANP, 

de 11 de maio de 2012. Essas condições são ilustradas no fluxograma a 

seguir (Figura 25). Vale observar que, a partir de 1,8 L de OFR, foram 

produzidos 1,0 L de biodiesel o qual teve a qualidade avaliada de acordo 

com as metodologias apresentadas no item 3.4. 

Em síntese, o processo final otimizado sugerido para a produção de 

biodiesel de OFR consiste da seguinte metodologia: 

 A purificação inicial do OFR é feita via remoção de sólidos suspensos 

e/ou resíduos de alimentos utilizando um sistema de filtração simples com 

papel de filtro. Em seguida, o OFR é caracterizado com respeito à qualidade, 

segundo os parâmetros descritos no item 3.1. 

 Na sequência o OFR é submetido a uma etapa de extração líquido-

liquido utilizando água como solvente, na proporção volumétrica de 1:1. Para 

a completa remoção da água é realizada uma destilação simples sob 

pressão reduzida, a 90 °C por 1 hora. Em seguida, o OFR é caracterizado 

com respeito ao índice de peróxido, a acidez e ao teor de água. 
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 O OFR é então esterificado sob refluxo por 3 horas a 60 °C, utilizando 

razão molar óleo:metanol de 1:9 e 2% (v/v) de H2SO4 como catalisador, em 

relação ao volume de OFR. 

 A mistura reacional é então vertida em funil de separação e lavada 

com volumes iguais de água quente sucessivas vezes até a completa 

eliminação do catalisador, o que é verificado pelo monitoramento do pH da 

água de lavagem. O OFR esterificado é então filtrado sob pressão reduzida 

em sulfato de sódio anidro depositado sobre um filtro de placa porosa.  

 Em um reator de vidro, o OFR esterificado é então misturado à 

solução metanólica de KOH 1,5 % m/m (em relação à massa de OFR) de 

catalisador solubilizados em metanol, sendo a razão molar óleo:metanol de 

1:12. 

A mistura é então mantida a 60º C por 2 horas, sob agitação de 180 

rpm. A mistura biodiesel e glicerol é mantida sob repouso por 24 horas para 

a completa separação de fases. 

 A fase inferior de glicerol é então descartada e a fase superior de 

biodiesel é lavada inicialmente com solução de ácido clorídrico 0,5 mol/L, 

com posteriores lavagens com água destilada. 

 O biodiesel é então destilado a 90 ºC sob pressão reduzida por 30 

minutos para remoção de resíduos de metanol e água que podem prejudicar 

a qualidade do produto final. 

O biodiesel é então armazenado em recipiente plástico de polietileno 

de alta densidade (PEAD) e caracterizado com respeito à qualidade.  
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Figura 25. Fluxograma da produção otimizada de biodiesel metílico de OFR. 
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4.5 Caracterização físico-química do OFR convertido a biodiesel 

metílico utilizando a metodologia proposta 

 

O OFR utilizado na produção de biodiesel apresentou as 

características físico-químicas apresentadas na Tabela 22, sendo os ensaios 

realizados em triplicatas.  

 

Tabela 22. Características físico-químicas do óleo de fritura residual. 

Parâmetro Média Desvio 

Índice de Iodo (mg I2/g) 111,24 1,20 

Índice de Peróxido (meq/kg) 57,79 0,14 

Viscosidade (mm2/s) 36,18 0,01 

Índice de Acidez (mg KOH/g óleo) 0,51 0,09 

Índice de Saponificação (mg KOH/g óleo) 129,42 5,60 

Teor de Água (ppm) 1381,45 15,37 

Densidade (kg/m3) 927,42 0,00 

Massa Molar (g/mol) 923,89 - 

Cálcio (mg/kg) 0,40 0,15 

Bário (mg/kg) 0,07 0,04 

Zinco (mg/kg) 0,01 0,00 

Fósforo (mg/kg) 14,39 0,53 

  

 A principal dificuldade de consolidar os óleos de fritura residuais como 

matéria-prima está na diferença físico-química entre elas (Phan e Phan, 

2008; Knothe e Steidley, 2009). Isso, além de dificultar a repetibilidade do 

processo de produção, dificulta também o estabelecimento de um 

comparativo entre os diversos estudos presentes na literatura cientifica, uma 

vez que a qualidade e a quantidade dos compostos interferentes sempre 

dependeram do tempo de utilização desse óleo, de sua origem, bem como 

dos alimentos que estiveram em contato com o mesmo.  

 O OFR utilizado nesta última etapa apresentava características físico-

químicas bem parecidas com os demais óleos usados no decorrer do 
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trabalho, com elevados teores de peróxidos e água, justificando assim a 

realização das etapas de LLE e de destilação.  

 Com relação aos elementos químicos presentes no OFR, este 

apresentou valores menores que o limite de quantificação para a maioria dos 

elementos exceto para cálcio, bário, zinco e fósforo.  

 

4.6 Caracterização físico-química do biodiesel metílico de OFR 

produzido a partir da metodologia otimizada 

 

 Obteve-se um valor de estabilidade oxidativa do biodiesel de 10,14 ± 

0,32 h antes da etapa de destilação para a remoção de água. A água foi 

removida imediatamente via destilação, o que reduziu o teor de água para 

valor próximo ao máximo estabelecido pela legislação, mas reduziu também 

a estabilidade oxidativa do biodiesel para 2,08h. 

Dada a grande diminuição na estabilidade oxidativa após a destilação, 

resolveu-se avaliar a estabilidade oxidativa de uma fração da amostra de 

biodiesel que encontrava-se armazenada a 6 dias sem ter sido ainda 

submetida à destilação para remoção da água. Observou-se que esta 

mesma amostra teve sua estabilidade reduzida para 6,82 ± 0,27 h. Essa 

diminuição brusca na estabilidade oxidativa pode estar associada aos 

elevados teores de água da amostra, a qual pode ter provocado a conversão 

hidrolítica dos ésteres à ácidos graxos livres, o que teve como consequência 

a acidez elevada de 2,66 mg KOH/g, a qual pode ter sido a responsável pela 

baixa estabilidade oxidativa.  

 Ademais, o biodiesel metílico de OFR produzido apresentou 

características físico-químicas conforme apresentadas na Tabela 23. 

 O biodiesel de OFR apresentou excelentes propriedades como 

valores adequados para teores de enxofre, éster, glicerol ligado, mono-, di- e 

triacilglicerídeos, viscosidade, massa específica, ponto de fulgor e ponto de 

entupimento de filtro à frio. Comparando com outros biodieseis relatados na 

literatura, tem-se que o ponto de fulgor do biodiesel produzido nesse 

trabalho (181,25 ± 8,5 °C) é mais alto do que alguns relatados, que variaram 

entre 164,5 e 174 °C (REFAAT et al, 2008; SCHNEIDER et al, 2011), 
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enquanto que o ponto de entupimento de filtro a frio (3,5 ± 0,7 °C) 

apresentou valor próximo aos relatados por Reffat et al (2008) e por Phan e 

Phan (2008), que foram de 3 °C. 

 

Tabela 23. Características físico-químicas do biodiesel de OFR. 

  

 Além dos elementos químicos contemplados pela especificação da 

ANP foram quantificados no biodiesel os metais bário e zinco (Tabela 24), os 

quais também estavam presentes no OFR, como apresentado na Tabela 22. 

Neste sentido, cabe ressaltar que o cálcio e fósforo, que estavam presentes 

no OFR, não foram encontrados no biodiesel de OFR. 

 Ademais, os teores de metais obtidos em biodiesel de OFR foram 

adequados, o que propicia maior estabilidade oxidativa.  

Parâmetro Limite Unidade Média Desvio 

Índice de Acidez 0,5 mg KOH/g 2,66 0,20 

Índice de Iodo Anotar g 100/g 112,74 1,00 

Estabilidade Oxidativa ≥ 6 H 2,08 0,10 

Viscosidade (40 °C) 3,0 a 6,0 mm2/s 4,72 0,10 

Massa Especifica 850 a 900 kg/m3 881,01 0,10 

Teor de Água ≤ 200 mg/kg 227,50 6,40 

Teor de Éster ≥ 96,5 % massa 96,5 0,2 

Na + K ≤ 5 mg/kg 2,2 0,1 

Ca + Mg ≤ 5 mg/kg <LOQ - 

P ≤ 10 mg/kg <LOQ - 

Teor de Enxofre ≤ 10 mg/kg 3,7 0,3 

Ponto de Fulgor ≥ 100 °C 181,3 8,5 

Ponto de entupimento 
de filtro à frio 

-44 à +5 °C 3,5 0,7 

Glicerol livre ≤ 0,02 % massa 0,04 0,01 

Glicerol total ≤ 0,25 % massa 0,16 0,01 

Monoacilglicerídeos ≤ 0,80 % massa 0,43 0,01 

Diacilglicerídeos ≤ 0,20 % massa 0,06 0,01 

Triacilglicerídeos ≤ 0,20 % massa 0,04 0,01 
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Tabela 24. Elementos químicos presentes no biodiesel de OFR. 

Elementos Limite de Quantificação (LOQ) Leitura (mg/kg ) 

Ba 0,01 0,10 ± 0,00 

Zn 0,01 0,10 ± 0,01 

 

 Ainda com respeito à estabilidade oxidativa, Sanford et al (2009) 

obtiveram que a estabilidade oxidativa de biodiesel metílico de óleos 

residuais é de apenas 1,0 h; já para o óleo de soja refinado, o valor 

encontrado foi de 2,1 h. Já Schneider et al (2011) produziram biodiesel 

metílico a partir de óleos residuais com estabilidade oxidativa entre 0,7 e 0,8 

h. Assim, comparando os valores relatados na literatura com os obtidos pelo 

processo otimizado, pode-se concluir que a metodologia proposta produz um 

biodiesel com melhor estabilidade oxidativa.  

 O uso dessa matéria-prima associada a outra com perfil de ácidos 

graxos saturados pode ser uma excelente alternativa para melhorar a 

qualidade do produto final.  O biodiesel metílico de matérias-primas como 

óleo de coco e babaçu apresentaram maiores estabilidade oxidativa, na faixa 

de 15-30 horas (SANFORD et al, 2009), sendo então excelentes para essa 

mistura. 

 Vale observar que muitos dos trabalhos sobre biodiesel de OFR 

focam no desempenho desse biocombustível em motores, sendo que 

poucos apresentam dados completos de qualidade do biodiesel de OFR. 

Desta forma, houve grande dificuldade em comparar os resultados obtidos 

pelo método proposto com outros descritos na literatura.  
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5. CONCLUSÕES 

 

A extração liquido-liquido (LLE) usando água como solvente foi 

bastante eficiente como procedimento para o pré-tratamento do óleo 

residual, pois reduziu os teores de compostos oxidados presentes no OFR.  

Elevados teores de peróxidos no OFR levam à uma menor 

estabilidade oxidativa do biodiesel produzido, o que indica que a etapa de 

extração de compostos oxidados é fundamental para a obtenção de 

biodieseis de OFR que alcancem as especificações de qualidade 

determinadas pela ANP.  

A destilação do óleo após a etapa de LLE foi primordial para a 

obtenção de biodieseis com valores maiores de estabilidade oxidativa, pois 

além de remover a água, removeu ácidos de cadeia curta que também 

podem acarretar a redução da estabilidade oxidativa. 

Assim, vale ressaltar a necessidade de se efetuar o monitoramento do 

índice de peróxidos dos óleos residuais visando à produção de um 

biocombustível.  

 Todas as condições estudadas no planejamento da etapa de 

esterificação do OFR foram estatisticamente parecidas. Como todas foram 

eficientes e satisfatórias na redução do índice de acidez do OFRfoi 

observado que nos maiores níveis estudados (2% de H2SO4 concentrado; 3 

h de reação e razão molar óleo:metanol de 1:9) obteve-se a maior redução 

do índice de acidez do óleo,  99,5%. 

 Com relação à otimização da etapa de transesterificação, nota-se que 

o planejamento ficou incompleto, entretanto foi possível obter uma condição 

cujo valor de teor de éster da amostra se adequava ao especificado pela 

Resolução n° 14/ 2013 da ANP. Até o ponto estudado do planejamento, as 

condições reacionais adequadas foram definidas como sendo o uso de uma 

razão molar óleo:metanol de 1:12, 1,5% de KOH por 2 horas. Os 

rendimentos obtidos levaram a conversões em teores de ésteres entre 96-
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98%, sendo assim finalizado o planejamento e deixando como trabalho 

futuro um estudo mais aprofundado dessa etapa de transesterificação.  

 Na etapa de lavagem e neutralização do catalisador utilização na 

produção do biodiesel, o uso de uma solução de ácido cítrico foi importante 

no retardo da oxidação do biocombustível visto que agiu como quelante de 

metais. Entretanto, não foi eficiente para a remoção do catalisador, levando 

assim à um biodiesel com elevador teor de potássio. 

 Dentre os processos utilizados para a remoção de água no biodiesel 

de OFR, a destilação se mostrou a mais eficiente, sendo a única 

metodologia utilizada capaz de adequar esse parâmetro ao limite máximo de 

200 mg/kg. Entretanto o emprego da destilação do biodiesel ocasionou uma 

pequena redução do teor de éster (de 96,5 % para 95,5%) e uma grande 

redução na estabilidade oxidativa da amostra (8,47 h para 5,46 h). No 

entanto, os valores obtidos para a estabilidade oxidativa do biodiesel de 

OFR estão de acordo com os obtidos para biodieseis produzidos até mesmo 

a partir de óleo de soja refinado, o que indica que a qualidade do biodiesel 

de OFR produzido utilizando a metodologia proposta é adequada e pode ser 

empregado, bastando ao produtor adequar este parâmetro ou pela adição de 

antioxidantes, ou pela mistura do biodiesel de OFR com biodieseis de maior 

estabilidade oxidativa. 
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