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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo principal a reutilização de óleos vegetais usados em 
fritura como matéria-prima para a produção de biodiesel através da reação de transesterificação via 
catálise básica (NaOH) e ácida (H2SO4), averiguando os possíveis problemas durante o processo de 
síntese e separação do biodiesel, pois trata-se de uma alternativa mais promissora dentre as 
disponíveis nos grandes centros, uma vez que integra resíduos evitados e combustíveis renováveis.  
O biodiesel foi caracterizado por RMN-H1 . O óleo usado foi caracterizado por índice de acidez, índice 
de saponificação, e índice de refração. Através destes resultados, verificou-se a qualidade do 
biocombustível obtido.  
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INTRODUÇÃO 
 
 Os óleos vegetais estão sendo 
amplamente utilizados como matéria-prima 
para a obtenção de ésteres. Esses ésteres 
são denominados biodiesel. Atualmente, esse 
biodiesel é produzido por um processo 
chamado de transesterificação, cuja realização 
é relativamente simples, promovendo a 
obtenção de um combustível com 
propriedades similares às do óleo diesel. 
Nesse processo, o óleo vegetal reage com um 
álcool, preferencialmente metanol, e em 
presença de um catalisador . Nesse trabalho 
será abordado o uso da catálise homogênea 
básica e ácida para obtenção de biodiesel a 
partir de óleo de soja usado, pois se 
averiguará as problemáticas da reação, 
fazendo um estudo comparativo e 
posteriormente o óleo e biodiesel serão 
caracterizados. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Estudos com óleos aquecidos por longos 
períodos, sob temperaturas extremamente 
elevadas, demonstraram que os produtos 
resultantes contém mais de 50% de 
compostos polares, que são os produtos de 
degradação dos triglicerídios (polímeros, 
dímeros, ácidos graxos livres, diglicerídios e 
ácidos graxos oxidados). Além disso, verifica-
se um aumento de acidez que, indica o 
desenvolvimento de reações hidrolíticas, com 
produção de ácidos graxos livres, e 
conseqüentemente, de diglicerídios, que 
ocorre devido a alta presença de água e alta 

temperatura, pois quanto maior a quantidade 
de água no alimento, mais rápida ela ocorre. 
Assim sendo, calculou-se o índice de acidez, a 
% de ácido graxo livre, o índice de 
saponificação, o índice de refração do óleo de 
fritura da cantina, da residência e do 
restaurante, e do óleo de soja, afim de verificar 
esse aumento de acidez provocado. Os 
resultados obtidos se encontram na tabela 1 
abaixo. 
Tabela 1- Valores correspondentes ao Índice 
de Acidez, porcentagem de ácidos livres, 
índice de saponificação e índice de refração. 

 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA 1999) regulamenta que o óleo de 
soja, deve ter um limite de 0,2 a 0,3 g de ácido 
oléico/100 g de óleo, o índice de saponificação 
deve ser maior ou igual a 189 e menor ou 
igual a 195, e o índice de refração de 1,470. 
Com isso, verifica-se que os óleos em estudos 
apresentaram alto grau de reações hidrolíticas 
e oxidativas, levando a isomerização e 
migração de duplas ligações, refletidas nos 
altos índices de acidez, de saponificação e 
refração. 
Na reação de transesterificação, o óleo 
vegetal reagiu com o metanol na presença de 
catalisador básico (NaOH) e ácido (H2SO4). 

 
IA (mg 
KOH/g óleo) 

% ácidos 
livres 

IS (mg 
KOH/g óleo) IR     

òleo de soja 0,272 0,137  1,47 
òleo de fritura 
cantina 2,95 1,484 146,77 

1,47
6 

òleo de fritura 
residência 1,496 1,496 88,3 

1,47
2 

óleo de fritura 
restaurante 0,639 0,639 145,78 

1,47
1 
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Utiliza-se um excesso de álcool para que o 
equilíbrio seja deslocado para a formação de 
produtos, aumentando então seu rendimento. 
Segundo Freedman e colaboradores para 
reação catalisada por ácido é necessária a 
relação de 30:1 de BuOH e óleo de soja, 
enquanto para catálise alcalina a relação é 
apenas 6:1 para alcançar o mesmo 
rendimento. O procedimento de 
transesterificação foi realizado em triplicata e o 
tempo de reação sob agitação magnética 
variou em 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos. 
As amostras foram enviadas para análise de 
RMN-H1 na Universidade Estadual do Norte 
Fluminense (UENF), em Campos (RJ) e é 
usada para quantificar a conversão do óleo 
vegetal a metil ésteres pela reação de 
transesterificação, relacionando as áreas dos 
hidrogênios metílicos do álcool, com a área 
dos hidrogênios metilênicos α-carboxílicos do 
éster. O rendimento da reação de 
transesterificação é calculado pela fórmula 
abaixo que relaciona os picos do metano com 
os do metileno de acordo com a figura 1 
 
 
 
 
Figura 1 – Conversão de óleo a biodiesel 
 
Os resultados obtidos de RMN-H1 para a 
conversão de triglicerídeos em ésteres via 
catálise básica e ácida se encontram na tabela 
abaixo: 
 
Tabela 2- Resultados de RMN-H1 
 Catálise Básica Catálise Ácida 

 Cantina Resid. Rest. Cantina Resid. Rest. 

10 86,8 92,8 89,43 4,25 0,86 1,8 

20 88,9 87,5 94,4 0,44 0,0 1,5 

30 90,91 94,0 90,90 2,6 1,03 0,35 

40 97,78 96,5 90,90 0,14 1,54 0,0 

50 96,97 94,4 93,94 0,38 0,68 0,0 

60 34,67 95,2 94,5 0,85 0,0 0,0 

 
Como pode ser percebido acima, a catálise 
básica apresenta um maior rendimento, em 
vista da catálise ácida. A transesterificação 
ocorre de maneira mais rápida na presença de 
um catalisador alcalino que na presença de 
uma mesma quantidade de catalisador ácido, 
observando-se maior rendimento e 
seletividade, além de apresentar menores 
problemas relacionados à corrosão de 
equipamentos 8. A catálise básica, apresenta 
altas conversões a baixas temperaturas (40 a 
65 ºC) e em poucas horas de reação (0,5 a 
1h) 31  
A catálise ácida só apresenta bons resultados 
quando submetida a temperatura superior a 

100º C e  mais de 3 horas de reação. Apesar 
de ser bastante lenta, tem a vantagem de não 
provocar a formação de sabões 8. 
Portanto, a temperatura ambiente, e com 
menor tempo de reação, a catálise básica 
mostrou-se bem mais eficiente na produção de 
biosiesel. 
.  
CONCLUSÃO 
A partir de todos os testes e caracterizações 
realizados com o óleo de soja refinado, com o 
óleo de fritura e com o biodiesel obtido, é 
possível verificar que a taxa de conversão 
depende diretamente de alguns fatores como 
tempo de reação, pois teoricamente quanto 
maior o tempo de reação maior a taxa de 
conversão; tipo de catálise empregada, pois 
foi verificado que a catálise básica (NaOH) é 
mais eficiente a temperatura ambiente e com 
tempo variando de 10 a 60 minutos, verificado 
pelos espectros de RMN-1H; assim como 
massa de catalisador utilizada. Além disso, 
verificou-se que o óleo de fritura, por passar 
por vários processos degradativos durante o 
aquecimento do alimento, apresenta um alto 
índice de produção de ácidos graxos livres, 
observado pelo índice de acidez; aumento do 
número de insaturações nas cadeias e pelo 
índice de refração; ocorrência de quebras de 
ligações nas cadeias, observadas pelo índice 
de saponificação, pois quanto mais base 
consumida, menor a cadeia. 
Assim sendo, verificou-se muitas 
problemáticas em torno da produção do 
biodiesel. 
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