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~!!gs
s Ǳ e Ď ħ Ď ŀ Ň í ļ Ď ĭ Ǳ ç Ê Ǳ  Ď ó ħ á Ď Ê ǐ Ǳ ë á ħ ĭ ğ ĭ ā Ď Ê ǐ Ǳ D ħ ĭ Ŝ Ê ä Ķ ë ŀ Ǳ ëǱ
ĭĦőħĎáÊäĶëŀǱ ǡeDǢǱ ĹĭŀŀőĎǱ ĹÊĹëğǱ ÿőħçÊĦëħŇÊğǱ ħĭǱ ĹļĭáëŀŀĭǱ çëǱ
ÊĹļĎĦĭļÊĦëħŇĭǱ ŇëáħĭğĮāĎáĭǱ çĭǱ àĎĭçĎëŀëğǱ àļÊŀĎğëĎļĭǕǱ gĭǱ ÐĦàĎŇĭǱ çĭǱ
~ļĭāļÊĦÊǱ gÊáĎĭħÊğǱ çëǱ ~ļĭçőäÜĭǱ ëǱ ŀĭǱ çĭǱ ĎĭçĎëŀëğǱ ǡ~g~ǢǐǱ ĭǱ
ĦĮçőğĭǱçëǱëŀëħŜĭğŜĎĦëħŇĭǱëáħĭğĮāĎáĭǱíǱáĭĭļçëħÊçĭǱĹëğĭǱeDǱ
ëǱĭàęëŇĎŜÊǱĭļāÊħĎŲÊļǱëǱÿĭĦëħŇÊļǱÊǱàÊŀëǱŇëáħĭğĮāĎáÊǱëŧĎŀŇëħŇëǱħĭǱ~ÊĐŀǱëǱ
ħĭļŇëÌǥğÊǱÊǱāëļÊļǱļëŀőğŇÊçĭŀǱĻőëǱÊŇëħçÊĦǱÔŀǱçëĦÊħçÊŀǱçĭǱ~g~Ǖ
gëŀŀëǱŀëħŇĎçĭǐǱÿĭĎǱĎĦĹğÊħŇÊçÊǱÊǱëçëǱļÊŀĎğëĎļÊǱçëǱëáħĭğĭāĎÊǱ
çëǱ ĎĭçĎëŀëğǱ ǡǢǐǱ ĻőëǱ ÊļŇĎáőğÊǱ ĭŀǱ çĎŜëļŀĭŀǱ ÊŇĭļëŀǱ ëħŜĭğŜĎçĭŀǐǱ
ĹëļĦĎŇĎħçĭǱ ÊǱ áĭħŜëļāóħáĎÊǱ çëǱ ëŀÿĭļäĭŀǱ ëǱ ÊǱ ĭŇĎĦĎŲÊäÜĭǱ çëǱ
ĎħŜëŀŇĎĦëħŇĭŀǱ ĹŒàğĎáĭŀǱ ħÊǱ àőŀáÊǱ ĹĭļǱ ŀĭğőäĶëŀǱ ĹÊļÊǱ ĭŀǱ çëŀÊźĭŀǱ
ŇëáħĭğĮāĎáĭŀǱ çÊǱ áÊçëĎÊǱ ĹļĭçőŇĎŜÊǐǱ ğëŜÊħçĭǱ ëĦǱ áĭħŀĎçëļÊäÜĭǱ
Ê ŀ Ĺ ë á Ň ĭ ŀ Ǳ ç ë Ǳ ŀ ő ŀ Ň ë ħ Ň Ê à Ď ğ Ď ç Ê ç ë ǐ Ǳ ā ë ļÊ äÜ ĭ Ǳ ç ë Ǳ ë Ħ Ĺ ļ ë ā ĭ ŀ Ǳ ëǱ
çëŀëħŜĭğŜĎĦëħŇĭǱļëāĎĭħÊğǕ
ĭĦĭǱ ÿëļļÊĦëħŇÊǱ çëǱ ÊŜÊğĎÊäÜĭǱ ëǱ çĎŜőğāÊäÜĭǱ çĭŀǱ ļëŀőğŇÊçĭŀǱ
çĭŀǱĹļĭęëŇĭŀǱÿĭĦëħŇÊçĭŀǐǱĭǱeDǱĹļĭĦĭŜëǐǱçëŀçëǱƆƄƄƊǐǱĭǱĭħāļëŀŀĭǱ
çÊǱ ëçëǱ ļÊŀĎğëĎļÊǱ çëǱ ëáħĭğĭāĎÊǱ çëǱ ĎĭçĎëŀëğǱ ëǱ ÊǱ ħĎŜëļŀĎçÊçëǱ
5ëçëļÊğǱ çëǱ _ÊŜļÊŀǱ ĹļĭĦĭŜëǐǱ çëŀçëǱ ƆƄƄƈǐǱ ĭǱ ĭħāļëŀŀĭǱ ļÊŀĎğëĎļĭǱ çëǱ
~ğÊħŇÊŀǱ sğëÊāĎħĭŀÊŀǐǱ tğëĭŀǐǱ 7ĭļçőļÊŀǱ ëǱ ĎĭçĎëŀëğǕǱ !ŜëħŇĭŀǱ ĻőëǱ ëĦǱ
ŀőÊŀǱ ëçĎäĶëŀǱ ÊħŇëļĎĭļëŀǱ ÿĭļÊĦǱ őĦǱ ŀőáëŀŀĭǐǱ ŇÊħŇĭǱ ëĦǱ ŇëļĦĭŀǱ çëǱ
ĹŒàğĎáĭǐǱ áĭĦĭǱ ħÊǱ çĎŜőğāÊäÜĭǱ çĭǱ áĭħċëáĎĦëħŇĭǱ āëļÊçĭǱ ĹĭļǱ
ĹëŀĻőĎŀÊçĭļëŀǱçëǱĎħŒĦëļÊŀǱőħĎŜëļŀĎçÊçëŀǱëǱĎħŀŇĎŇőŇĭŀǱçëǱĹëŀĻőĎŀÊǱçëǱ
ŇĭçĭǱ ĭǱ ĹÊĐŀǕǱ Ǳ Ǳ ĹÊļŇĎļǱ çëǱ ƆƄƅƄǱ ëŀŀëŀǱ çĭĎŀǱ ëŜëħŇĭŀǱ ÿĭļÊĦǱ ļëÊğĎŲÊçĭŀǱ
ŀĎĦőğŇÊħëÊĦëħŇëǱáĭħŀŇĎŇőĎħçĭǱĭǱĦÊĎĭļǱëŜëħŇĭǱŇíáħĎáĭǱáĎëħŇĐźáĭǱëĦǱ
àĎĭçĎëŀëğǱ çĭǱ ĦőħçĭǕǱ !ŀŇëǱ ëŜëħŇĭǱ íǱ ļëÿëļóħáĎÊǱ ĹÊļÊǱ ÊŀǱ ÌļëÊŀǱ çëǱ
ĹļĭçőäÜĭǱçëǱĹğÊħŇÊŀǱĭğëÊāĎħĭŀÊŀǐǱĮğëĭŀǐǱāĭļçőļÊŀǱëǱàĎĭçĎëŀëğǕ

~!!gs
#Ǳ ëŀŇļÊŇíāĎáĭǱ ĹÊļÊǱ ĭǱ ŀëŇĭļǱ çëǱ àĎĭçĎëŀëğǱ ĹĭŀŀőĎļǱ ÿĮļőħŀǱ çëǱ
ç Ď ŀ á ő ŀ ŀ Ü ĭ Ǳ Ĺ Ê ļ Ê Ǳ ŀ ë Ǳ ç ë à Ê Ň ë ļ Ǳ Ň ë Ħ Ê ŀ Ǳ ğ Ď ā Ê ç ĭ ŀ Ǳ Ô Ǳ Ĺ ë ŀ Ļ ő Ď ŀ Ê ǐǱ
çëŀëħŜĭğŜĎĦëħŇĭǱëǱĎħĭŜÊäÜĭǱëĦǱĎĭçĎëŀëğǐǱáĭĦĭǱŇÊĦàíĦǱĹļĭĦĭŜëļǱ
ëħáĭħŇļĭŀǱëħŇļëǱëŀĹëáĎÊğĎŀŇÊŀǐǱëŀŇőçÊħŇëŀǐǱëĦĹļëŀÌļĎĭŀǱëǱÊǱŀĭáĎëçÊçëǱ
áĎŜĎğǱ ĹÊļÊǱ çĎŀáőŇĎļǱ ĦëĎĭŀǱ ĹÊļÊǱ ĭǱ çëŀëħŜĭğŜĎĦëħŇĭǱ çëŀŀëǱ ħĭŜĭǱ
áĭĦàőŀŇĐŜëğǕ
~ÊļÊǱ ĭǱ ëŜëħŇĭǱ çëŀŇëǱ ÊħĭǱ ĭŀǱ ĭļāÊħĎŲÊçĭļëŀǱ ļëáëàëļÊĦǱ ƌƌƈǱ
ŇļÊàÊğċĭŀǐǱ çĭŀǱ ĻőÊĎŀǱ ƋƅƉǱ ÿĭļÊĦǱ ÊĹļĭŜÊçĭŀǱ ëǱ ŀëļÜĭǱ ëŧĹĭŀŇĭŀǱ ħÊŀǱ
ŀëŀŀĶëŀǱçëǱÊĹļëŀëħŇÊäÜĭǱçëǱĹİŀŇëļǕǱ5ĭļÊĦǱçëŀŇÊáÊçĭŀǱŇļÊàÊğċĭŀǱĻőëǱ
ŇÊĦàíĦǱ ŀëļÜĭǱ ÊĹļëŀëħŇÊçĭŀǱ ĭļÊğĦëħŇëǱ ħÊŀǱ ŀëŀŀĶëŀǱ ŇëĦÌŇĎáÊŀǕǱ
őŀáÊǥŀëǱÊŇĎħāĎļǱáĭĦǱÊǱçĎŜőğāÊäÜĭǱçĭŀǱħÊĎŀǱçĭǱëŜëħŇĭǱÊǱçĎÿőŀÜĭǱçĭǱ
áĭħċëáĎĦëħŇĭǱāëļÊçĭǐǱŀëļŜĎħçĭǱáĭĦĭǱàÊŀëǱĹÊļÊǱÊǱáĭħŇĎħőĎçÊçëǱçÊŀǱ
ÊäĶëŀǱëǱáĭĦĭǱĦĭŇĎŜÊäÜĭǱĹÊļÊǱĻőëǱÊǱĎħĭŜÊäÜĭǱŇëáħĭğĮāĎáÊǱáĭħŇļĎàőÊǱ
çëǱÿĭļĦÊǱëÿëŇĎŜÊǱĹÊļÊǱĭŀǱĭàęëŇĎŜĭŀǱçĭǱ~g~Ǖ
ĭļçĎÊğĦëħŇëǐ

~ļĭÿëŀŀĭļǱ~ëçļĭǱÊŀŇļĭǱgëŇĭ
~ļëŀĎçëħŇëǱçĭǱĭħāļëŀŀĭ
~ļĭÿëŀŀĭļǱħŇİħĎĭǱÊļğĭŀǱ5ļÊāÊ
~ļëŀĎçëħŇëǱçÊǱĭĦĎŀŀÜĭǱíáħĎáĭǥĎëħŇĐźáÊ

ÊÿÊëğǱĎğŜÊǱeëħëŲëŀǱ
ĭĭļçëħÊçĭļǱçëǱÊäĶëŀǱçëǱ
çëŀëħŜĭğŜĎĦëħŇĭ
ǱëħëļāíŇĎáĭǱǥeD

seDsǱs7gDÂs
~ëçļĭǱÊŀŇļĭǱgëŇĭ
~ļëŀĎçëħŇëǱçĭǱĭħāļëŀŀĭǱļÊŀĎğëĎļĭǱçëǱ~ğÊħŇÊŀǱsğëÊāĎħĭŀÊŀǐǱ
tğëĭŀǐǱ7ĭļçőļÊŀǱëǱĎĭçĎëŀëğ
ÊÿÊëğǱĎğŜÊǱeëħëŲëŀ
~ļëŀĎçëħŇëǱçĭǱĭħāļëŀŀĭǱçÊǱëçëǱļÊŀĎğëĎļÊǱçëǱëáħĭğĭāĎÊǱ
çëǱĎĭçĎëŀëğ
7őŀŇÊŜĭǱçëǱ_ĎĦÊǱÊĦĭŀ
ëáļëŇÌļĎĭǥ7ëļÊğ
ħŇİħĎĭǱÊļğĭŀǱ5ļÊāÊ
~ļëŀĎçëħŇëǱçÊǱĭĦĎŀŀÜĭǱíáħĎáĭǥĎëħŇĐźáÊ
ZőğĎÊħÊǱ!ŀĹÊçÊǱ_ĎáċŀŇĭħ
~ļëŀĎçëħŇëǱçÊǱĭĦĎŀŀÜĭǱ_ĭáÊğǱçÊǱ5g
ÊÿÊëğǱ~ëļĭħǱÊŀŇļĭǱ
ħçëļŀĭħǱ_ĭĹëŀǱ5ĭħŇëŀ
ëáļëŇÌļĎĭŀǱĭĦĎŀŀÜĭǱ_ĭáÊğǱçÊǱ5g

seDsǱ#gDsǥD!gH5D
ħŇİħĎĭǱÊļğĭŀǱ5ļÊāÊǱǡ5_ǢǱǥǱ~ļëŀĎçëħŇë
~ëçļĭǱÊŀŇļĭǱgëŇĭǱǡ5_ǢǱǤǱ¬Ďáëǥ~ļëŀĎçëħŇë
_őáÊŀǱĦàļĭŀÊħĭǱǡ!eǢǱǤǱëáļëŇÌļĎĭ
7ëĭŜÊħĎǱeÊļĻőëŀǱ_ÊőļĎħçĭǱǡ7ǥtğëĭǛ5_ǢǱǤǱëáļëŇÌļĎĭ
ĭőāğÊŀǱ~ëğëāļĎħĎǱ¬ÊŲǥĭŀŇëŀǱǡ7ǥtğëĭǛ5_ǢǱǤǱëáļëŇÌļĎĭ
e!esǱǱ!Ǳ!eD
ļĎŀŇëőǱ7ĭĦëŀǱĎħĎħĎŀǱǡD5~Ǣ
ĎğğǱZĭļāëǱĭŀŇÊǱǡ!~Ǣ
ļőħĭǱ7ÊğŜóÊŀǱ_ÊŜĎĭğÊǱǡ!e~Ǣ
ğÌőçĎĭǱZĭŀíǱçëǱļÊőęĭǱeĭŇÊǱǡ5ZǢ
ÊħĎğĭǱ_őĎŲǱ5ğőĦĎāħÊħǱǡD5~Ǣ
ĭħÊŇĭǱğëŧÊħçļëǱ7ĭĦëŀǱļÊħçÊǱǡ5ZǢ
!çőÊļçĭǱAĭĦëĦǱçëǱĎĻőëĎļÊǱÊŜÊğáÊħŇĎǱǡDgǢ
5ÌŇĎĦÊǱeëħëŲëŀǱëħŇĭǱǡ57Ǣ
7őŀŇÊŜĭǱ_ĎĦÊǱÊĦĭŀǱǡ!!ǛeDǢ
DóçÊǱeÊļĎÊǱ7ÊļáĎÊǱçĭŀǱÊħŇĭŀǱǡ5~Ǣ
_őĎŲǱ~ëļëĎļÊǱÊĦĭŀǱǡ5~Ǣ
eÊļĎÊǱĹÊļëáĎçÊǱ5ëļļëĎļÊǱíŀÊļǥsğĎŜëĎļÊǱǡ5~Ǣ
gëğŀĭħǱĭàëļŇĭǱħŇĭħĎĭŀĎǱ5ĎğċĭǱǡ57Ǣ
~ÊőğĭǱħŀëğĦĭǱÂĎÊħĎǱőÊļëŲǱǡħǢ
ÊÿÊëğǱĎğŜÊǱeëħëŲëŀǱǡ!!ǛeDǢ
ĭàëļŇĭǱĎÊħáċĎħĎǱëļħëļǱǡ5Ǣ
ĭŀëħĎļÊǱëļĹÊǱçÊǱļőŲǱǡ!Ǣ
íļāĎĭǱ~ëļëŀǱÊĦĭŀǱçÊǱĎğŜÊǱǡ~!Ǣ
ĎĦĭħĎǱeÊļāÊļëŇŇĎǱ~ğëħŇŲǱeëħëāċëŇŇĎǱǡ5_Ǣ

seDsǱ!·!s
ŀŀĭáĎÊäÜĭǱçĭŀǱ
~ëŀĻőĎŀÊçĭļëŀǱëĦǱ~ğÊħŇÊŀǱsğëÊāĎħĭŀÊŀǐ
tğëĭŀǐǱ7ĭļçőļÊŀǱëǱĎĭçĎëŀëğǱ
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!¬DsǱ!Ǳ!Dss
~ëçļĭǱÊŀŇļĭǱgëŇĭǱǡ5_Ǣ
ħŇİħĎĭǱÊļğĭŀǱ5ļÊāÊǱǡ5_Ǣ
_őáÊŀǱĦàļĭŀÊħĭǱǡ!eǢ
ĭőāğÊŀǱ~ëğëāļĎħĎǱ¬ÊŲǥĭŀŇëŀǱǡ7ǥtğëĭǛ5_Ǣ
7ëĭŜÊħĎǱeÊļĻőëŀǱ_ÊőļĎħçĭǱǡ7ǥtğëĭǛ5_Ǣ

seDsǱ!Ǳ!gs_s7DǱǱDg5ses
~ëçļĭǱÊŀŇļĭǱgëŇĭǱǡ5_ǢǱǤǱ~ļëŀĎçëħŇëǱ
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Parâmetros físico-químicos para a reação de transesterificação: estudos
envolvendo biodiesel etílico de soja
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1 - Introdução
Os processos de obtenção de biodiesel por
transesterificação podem ser melhorados e ter o
comportamento de seu meio reacional melhor compreendido
através da aplicação de parâmetros físico-químicos. Neste
estudo, várias misturas, que simularam condições reacionais,
foram obtidas e devidamente caracterizadas.
A produção de biodiesel etílico de soja por
transesterificação alcalina foi simulada em escala
laboratorial através da obtenção de parâmetros físicoquímicos durante o processo reacional. Foram realizadas
análises dos parâmetros físico-químicos (massa específica,
viscosidade cinemática, teor de água, teor de álcool, teor de
monoésteres, teor de mono-, di- e triacilglicerídeos, pH e
índice de acidez) das amostras obtidas e possíveis
correlações entre os parâmetros físico-químicos para as
várias amostras obtidas durante o processo reacional foram
determinadas.

2 - Material e Métodos
As reações de transesterificação foram realizadas a
partir do óleo de soja, empregando o álcool etílico e
hidróxido de sódio como catalisador. Para a produção das
amostras que simulem o processo reacional da produção de
biodiesel, foram adotadas as relações molares 1:1, 1:2, 1:3 e
1:6 (óleo de soja:álcool), proporção massa/massa de
catalisador em relação ao óleo de soja de 0,5 ou 1,0 %, tempo
reacional de 5, 10, 15 e 30 min e temperatura de 40 e 60 °C.
As reações foram realizadas em reator de vidro com
capacidade de 2,0 L e agitação mecânica, acoplado a um
condensador e sistema de aquecimento.
Em seguida, as amostras obtidas a partir de óleo de
soja foram transferidas para um funil de decantação de 2,0
L, no qual permaneceram em repouso por 3 h para total
separação dos produtos de reação, biodiesel e glicerol.
Quando houve separação de fases, uma amostra da fração de
biodiesel foi purificada pela neutralização com ácido
fosfórico 5 % (v/v), seguida de lavagem com salmoura até
alcançar pH igual a 7,0. Para amostras em que não ocorreu
separação de fases, amostras de biodiesel purificado foram
obtidas com a mesma sequência de lavagem, sendo
verificada a necessidade de um número muito superior destas
para se alcançar pH igual a 7,0.
Portanto, para as reações de transesterificação de
biodiesel de soja etílico, foram geradas as seguintes
amostras: 1) quando houve separação de fases: fração de
biodiesel (fração bruta), biodiesel purificado e fração de
glicerol, ou; 2) quando não houve separação de fases:
mistura reacional e biodiesel purificado. As amostras de

biodiesel foram armazenadas em recipientes de vidro âmbar
à temperatura ambiente.
O estudo dos parâmetros físico-químicos do
processo reacional foi realizado a partir de análises
realizadas a partir de normas americanas da American
Society for Testing and Materials (ASTM), bem como por
técnicas de separação, tanto para as frações brutas obtidas
(Tabela 1), quanto para as frações purificadas (Tabela 2).
Tabela 1. Parâmetros físico-químicos determinados das
diferentes frações brutas obtidas.
Frações brutas (biodiesel,
glicerol e mistura reacional)
Massa específica
Viscosidade cinemática
Teor de água
pH
Teor de álcool

Metodologia
ASTM D-4052
ASTM D445-12
ASTM D6304-07
ASTM D664-11
Gravimetria

Tabela 2. Parâmetros físico-químicos determinados das
diferentes frações purificadas obtidas.
Frações purificadas (biodiesel
e mistura reacional)
Teor de monoésteres
Teor de mono-, di- e
triacilglicerídeos
Índice de acidez

Metodologia
Cromatografia Gasosa (fator
resposta e padronização
interna)
Cromatografia líquida de alta
eficiência¹ (CLAE-UV)
ASTM D664-11

3 - Resultados e Discussão
Dentre as 39 amostras de biodiesel etílico de soja
obtidas, praticamente não houve separação de fases e,
portanto, a maior parte das caracterizações foi realizada na
mistura reacional. Os parâmetros utilizados para preparar as
amostras de biodiesel etílico foram utilizados com o intuito
de representar todo o processo reacional, ou seja, entre 0 e <
98 % de conversão em ésteres etílicos. Somente em 7 das 39
reações houve separação das fases. Segundo a literatura, a
dificuldade de separação de fases é comum na etanólise e
butanólise².
Os parâmetros físico-químicos medidos tanto nas
frações de biodiesel quanto nas misturas reacionais, quando
não houve separação de fases das amostras obtidas com
diferentes condições para a reação de transesterificação de
soja com etanol, foram avaliados. Inicialmente, a
composição do meio, em termos de B100, TAG, DAG e
MAG, foi avaliada para as amostras em que não ocorreu
separação de fases (Figura 1).
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Figura 1. Composição do meio ao
transesterificação de óleo de soja com etanol.

longo

da

Com a finalidade de compreender como tais
parâmetros físico-químicos estão relacionados com a
composição do meio, construíram-se gráficos indicando as
correlações entre o rendimento em monoésteres etílicos, a
viscosidade cinemática e a massa específica. Inicialmente, a
evolução da viscosidade e a massa específica são analisadas
em função da composição do meio em termos de B100
(Figura 2) e TAG (Figura 3). Para a construção dos gráficos,
foram considerados todos os valores determinados nas
análises em triplicata.

comportamento semelhante ocorreu com a massa específica
da mistura reacional, para a qual também existe uma
tendência proporcional ao teor de monoésteres etílicos
formados. Tal comportamento está relacionado às interações
intermoleculares presentes no óleo de soja e no biodiesel, as
quais têm influência significativa sobre os valores de
viscosidade e massa específica³.
Como pode ser observada na Figura 3, a
viscosidade cinemática foi diretamente proporcional ao teor
de triacilglicerídeos restantes na reação de transesterificação,
ou seja, quanto maior a conversão em monoésteres, menor a
viscosidade cinemática do biodiesel de soja etílico.
Conforme aumenta o rendimento da reação, isto é, a
formação de monoésteres etílicos, significa que menos
triacilglicerídeos
permaneceram
no
meio.
Um
comportamento semelhante foi observado para os valores de
massa específica, para a qual também existe uma tendência
proporcional ao teor de triacilglicerídeos restantes na
amostra.
Não foi possível estabelecer correlações ou
tendências entre os teores de DAG e MAG e as propriedades
avaliadas. É provável que esse comportamento esteja
relacionado à complexidade do meio. De forma análoga, as
correlações do índice de acidez e pH com o teor de
monoésteres presentes não foram estabelecidas com sucesso,
confirmando que esses parâmetros indicam se a etapa de
purificação foi ou não bem sucedida.
Como o número de amostras, nas quais houve
separação de fases, foi reduzido, não foi possível a
construção de gráficos que permitissem uma análise acurada
de possíveis tendências entre a composição do meio e as
propriedades viscosidade e massa específica.

4 – Conclusões

Figura 2. Relação obtida entre a viscosidade cinemática, a
massa específica da mistura reacional e o rendimento de
conversão da reação de transesterificação de soja com etanol.

Através deste estudo foi possível comprovar
correlações entre os parâmetros físico-químicos, massa
específica e viscosidade cinemática, com a composição do
meio durante a reação de transesterificação de óleo de soja
com etanol. Pelo conjunto de resultados analisados, é
possível afirmar que a composição do meio, em termos de
resíduos de catalisadores, teor de álcool e água, entre outros,
não apresenta influência significativa nas propriedades
físico-químicas, viscosidade e massa específica. Essas são
principalmente influenciadas pela composição do meio em
termos de B100, TAG, DAG e MAG, mesmo que impurezas
e contaminantes estejam presentes.
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