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1 - Introdução
O uso de combustíveis fósseis derivados do
petróleo tem causado impactos significativos ao meio
ambiente, seja poluindo o ar, devido a sua combustão,
assim como em rios e mares, quando ocorre derramamento
de óleo. Neste sentido, há algum tempo vem-se buscando
formas alternativas de combustíveis que consigam
desempenhar a mesma função e que não sejam prejudiciais
ao meio ambiente.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis
(ANP)
define
biodiesel
como
carboxílicos de cadeia longa, produzido a partir da
transesterificação e/ou esterificação de matérias graxas, de
1
gorduras de origem vegetal ou
.
O biodiesel é um biocombustível obtido a partir da
reação de transesterificação, onde a matéria-prima reage
com um álcool na presença de catalisador que pode ser
básico ou ácido2.
Dentre as matérias-primas usadas para síntese de
biodiesel estão a maioria dos óleos vegetais como: óleos de
soja, palma, amendoim, girassol, coco, entre outros, além
das gorduras de origem animal, geralmente sebo.
Além dos óleos vegetais e gordura animal outra
matéria-prima empregada em sua obtenção pode ser os
do uso do óleo para fritura de alimentos que ao invés de
serem descartados, tornam-se insumos para a obtenção do
biodiesel. É preciso salientar que a utilização desses
resíduos para geração de novos produtos passou a ser feita
recentemente e ainda tem como a obtenção de sabão o seu
maior destino.
No aspecto ambiental o descarte desses óleos
usados quando feito de forma incorreta pode gerar danos
em encanamentos, ainda podendo, via esgoto, contaminar
rios e mares. Pelo lado econômico, os combustíveis fósseis
vêm sendo cada vez mais onerosos devido a sua forma de
obtenção e escassez de matéria-prima. Desta forma, este
biodiesel, obtido de matérias-primas naturais e recicladas,
se torna uma opção ao tradicional.
Os álcoois usualmente utilizados são os de
menores massas moleculares. O mais utilizado é o metanol,
por razões de natureza física e química (cadeia curta e
polaridade). Etanol e propanol também podem ser
empregados na síntese do biodiesel3,4.
O presente trabalho teve por objetivo viabilizar a
produção do biodiesel a partir de óleo de fritura, assim
como a caracterização das amostras de biodiesel por suas
propriedades físico-químicas e FTIR.

2 - Material e Métodos

Síntese do Biodiesel:
A obtenção do biodiesel foi realizada através da
reação de transesterificação a partir de óleo de fritura. O
hidróxido de potássio (KOH) foi utilizado como catalisador
e o metanol como agente transesterificante. O tempo de
reação foi de 1 hora na temperaturade 40°C. Foram
utilizados na síntese 3L de rejeito de óleo de fritura, 1,05 L
de metanol e 45 g de KOH. Ao final da reação, a mistura
foi vertida em funil de decantação. A mistura permaneceu
em repouso por 16 horas. Após a separação de fases, foi
efetuada a lavagem do biodiesel. A lavagem foi realizada
de duas formas distintas: com solução de ácido clorídrico
0,5% v/v, e apenas utilizando a água destilada. O biodiesel
foi seco com sulfato de sódio. As amostras produzidas
foram denominadas BMA (biodiesel metílico lavado com
ácido) e BMW (biodiesel metílico lavado com água).
Caracterização do Biodiesel:
A caracterização do biodiesel foi realizada para
determinação de suas propriedades físico-químicas,
segundo a resolução ANP Nº 45 de 2014, que qualifica o
mesmo para sua comercialização. As análises realizadas e
as normas utilizadas para cada ensaio estão resumidas na
Tabela 1 em Resultados e Discussão.
.
Espectroscopia de Absorção no Infravermelho com
Transformada de Fourier (FTIR):
A análise de infravermelho foi feita utilizando o
espectrofotômetro por Transformada de Fourier IRAfinnity1 da marca Shimadzu.

3 - Resultados e Discussão
A Tabela 1 apresenta os valores encontrados para
cada ensaio realizado, segundo as normas específicas. As
amostras de biodiesel sintetizadas a partir de óleo de fritura
apresentaram valores em conformidade com a resolução
ANP Nº 45 de 2014, exceto para o ensaio de estabilidade
oxidativa, indicando valores abaixo do mínimo
especificado. Um baixo tempo de indução indica um menor
tempo de vida útil do biodiesel fazendo com que ele se
degrade de forma precoce.
As Figuras 1 e 2 apresentam os espectros de FTIR
para as amostras BMA e BMW, respectivamente. Para
ambas as amostras, os espectros indicaram as vibrações dos
principais grupamentos presentes no biodiesel. Os espectros
mostraram regiões características de ésteres. A presença de
longas cadeias carbônicas foi verificada pela vibração C-H,
entre 2960 e 2880 cm-1, e pela deformação C-H, entre 1500
e 1300 cm-1.
As bandas, em torno de 1750 e 1150 cm-1,
representam o estiramento C=O e C-O, respectivamente,
indicando a presença de éster. Na faixa de 1100 a 700 cm-1,
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foram observadas bandas referentes a vibrações do grupo
C-C.
Tabela 1. Valores observados para as amostras de biodiesel
(BMA e BMW)
Ensaio
Índice de Acidez
Massa específica
a 20°C
Viscosidade
cinemática a
40°C
Ponto de Fulgor
Índice de Iodo
Estabilidade à
oxidação a
110°C
Teor de Éster

Método
ABNT
NBR
14448
ABNT
NBR
14065
ABNT
NBR
10441
ABNT
NBR
14598
EN
14111

Unidade

Limite

BMA

BMW

mg
KOH/g

0,50
(máx.)

0,19

0,20

kg/m³

850 a
900

882,0

881,9

mm²/s

3,0 a
6,0

4,162

4,157

°C

100,0
(mín.)

177,5

181,5

g/100g

anotar

128,5

127,9

h

8
(mín.)

3,17

3,96

EN
14103

96,5
(mín.)

98,1

98,0

0,22

0,23

0,07

0,07

ASTM
D6584

0,70
(máx.)
0,20
(máx.)
0,20
(máx.)
0,02
(máx.)
0,25
(máx.)

0,05

0,05

0,00

0,00

0,07

0,07

EN
14112

Monoglicerídeos
Diglicerídeos
Triglicerídeos
Glicerina Livre
Glicerina Total

% massa

Figura 2. FTIR para o biodiesel metílico lavado com água
(BMW).

4

Conclusões

Neste trabalho, o biodiesel de óleo de fritura foi
produzido através da reação de transesterificação e o
produto obtido foi lavado com solução de ácido clorídrico
0,5% v/v e água destilada.
Os ensaios de caracterização realizados mostraram
que o biodiesel metílico lavado com solução ácida e o
biodiesel metílico lavado com água apresentaram valores de
acordo com a especificação (resolução ANP Nº 45 de
2014), exceto para a estabilidade oxidativa, indicando
tempos de indução abaixo de 8h. Para adequar esses valores
à especificação, o uso de agentes antioxidantes se faz
necessário. Os resultados mostram também que não há
necessidade de utilizar a lavagem ácida.
Em relação à caracterização por FTIR, os espectros
das amostras apresentaram vibrações dos principais
grupamentos presentes no biodiesel.
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