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Resumo: O processo de fritura altera as características dos óleos, comprometendo sua qualidade 
para a produção do biodiesel e, por conseguinte, dificultando sua adequação às exigências da ANP. 
Em função disso, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade do biodiesel produzido a 
partir de diferentes óleos residuais de fritura provenientes de lanchonetes e restaurantes locais. Tanto 
os óleos residuais quanto os respectivos biodieseis foram submetidos a análises, de acordo com 
normas propostas pela ANP. Os resultados obtidos permitiram concluir que mesmo com a péssima 
qualidade dos óleos residuais utilizados para a produção do biodiesel, para as propriedades 
estudadas, é possível obter alguns biodieseis dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANP. Este 
fato evidência que o processo produtivo influencia de maneira significativa a qualidade do biodiesel 
obtido. 
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 INTRODUÇÃO 
 
O biodiesel produzido a partir de óleos 
residuais de fritura possui prós e contras: por 
ser um material que, em sua maioria, seria 
descartado no ambiente, provocando diversos 
problemas, ele se apresenta como uma 
matéria-prima barata para a síntese do 
biocombustível. Porém, o esses óleos 
residuais apresentam diversas alterações 
constitucionais e físico-químicas, como 
alterações de cor devido à transferência de 
pigmentos dos alimentos e formação de 
compostos com duplas ligações conjugadas 
(GONZALES-QUIJANO; DOBARGANES, 
apud LIMA, 1994), oxidação térmica que 
provoca formação de compostos voláteis, 
compostos ácidos e ainda a formação de 
polímeros, (COSTA NETO et al., 2000) e a 
presença de água que aumenta a 
concentração de ácidos graxos livres, o que 
interfere no rendimento da reação e no 
funcionamento dos motores, este último 
também influenciado pelo excesso de sódio 
proveniente dos alimentos (CHAVES et al., 
2008). Estas e outras peculiaridades tornam-
se parâmetros de análises e de controle para 
a produção e avaliação da qualidade do 
biodiesel produzido no Brasil, de acordo com 
normas propostas pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 
ANP. Este trabalho pretende caracterizar, a 
partir de algumas propriedades fisico-químicas 
e pela quantificação do sódio, o biodiesel 

produzido a partir do descarte de frituras 
oriundas de diversas fontes produtoras, tendo 
como parâmetros as normas estabelecidas 
pela Agencia Nacional de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (ANP, 2008). 
Foram feitas três coletas de óleos residuais de 
fritura – bar (OF1), quiosque (OF2), 
lanchonete (OF3) e restaurante (OF4) – e, 
juntamente com três óleos de soja comercial 
(OSC), foram produzidos biodieseis a partir 
destas matérias-primas – BDOF1, BDOF2, 
BDOF3, BDOF4 E BDOSC, respectivamente. 
O único tratamento feito nos óleos residuais foi 
filtração em papel de filtro analítico para a 
retirada de material suspenso. O biodiesel foi 
produzido a partir da reação de 
transesterificação, utilizando metanol e 
hidróxido de potássio (KOH) como catalisador. 
A relação álcool: óleo foi de 1:6, e foi utilizado 
1% de catalisador. Foram realizadas as 
seguintes análises dos óleos e dos biodieseis: 
teste de cor, de acordo com a ASTM color-in-
oil; viscosidade cinemática a 40ºC, de acordo 
com a ASTM D-445; densidade a 20ºC, de 
acordo com a ASTM D-5002; teor de água, 
pela ASTM D-437; índice de acidez total (IAT), 
pela ASTM D-664; quantificação de sódio, de 
acordo com a NBR 15553. 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na Tabela 1, estão apresentados alguns dos 
resultados das análises obtidos para os óleos 
e para os biodieseis. 



 

 

 
Tabela 1: Análises fisico-químicas para o óleo de soja comercial, alguns óleos residuais de fritura e 
para os biodieseis produzidos a partir destas matérias-primas. 

 

Amostra 
 

Cor 
Acidez 

(mg KOH/kg) 
Densidade 

(Kg/m3, a 20ºC) 
Viscosidade 

(mm2/s, a 40ºC) 
Sódio 

(mg/Kg) 
Água 
(ppm) 

OSC 0,5 0,1273 919,6 31,0533 1,97 763,9 
BDOSC 0,5 0,0583 887,1 5,0194 1,83 528,2 

OF1 2,5 1,0028 922,4 38,4432 7,31 928,4 
BDOF1 1,5 0,4366 885,7 4,9512 1,04 843,3 

OF2 5,0 0,9444 924,0 39,4023 3,22 918,4 
BDOF2 4,0 0,5559 888,2 5,1429 3,57 650,6 

OF3 2,5 1,6934 918,9 43,5869 4,75 902,8 
BDOF3 2,0 0,2785 882,2 5,5647 3,98 554,1 

OF4 3,5 2,2311 918,9 39,7740 0,91 958,5 
BDOF4 2,0 0,0653 880,7 5,3708 0,20 330,1 

ANP - 0,50 850-900 3,0-6,0 5,0** 500 
*Padrões estabelecidos pela ANP; **valor máximo para sódio e potássio, juntos 
 
Os óleos residuais apresentaram valores 
elevados para a cor, viscosidade, índice de 
acidez, teor de água e conteúdo de sódio, em 
relação ao óleo de soja comercial, indicando 
que os óleos residuais estavam degradados e 
impuros. O processo de produção, utilizado 
nesse trabalho, possibilitou que os biodieseis 
obtidos a partir dos óleos residuais atingissem 
os parâmetros estabelecidos pela ANP para a 
densidade e para a viscosidade, ou seja, os 
biodieseis produzidos estariam aptos para a 
comercialização.  Também foi observada uma 
redução da acidez nos biodieseis, porém 
alguns apresentaram valores acima do 
permitido, indicando que a qualidade do 
biodiesel dependeria da qualidade da matéria-
prima utilizada.  Altos valores de água foram 
observados em alguns dos biodieseis 
produzidos demonstrando que em alguns 
casos, o processo produtivo não foi capaz de 
minimizar esse problema.  Valores elevados 
de sódio nos óleos residuais indicam que o sal 
(cloreto de sódio) dos alimentos foi absorvido 
durante o processo de fritura. Em boa parte 
dos biodieseis houve diminuição na 
quantidade de sódio em relação ao óleo 
residual de origem, indicando que o processo 
produtivo utilizado foi eficiente para diminuir a 
contaminação com sódio. 
 

 CONCLUSÃO 
 
Todos os óleos residuais de fritura coletados 
apresentavam-se degradados e contaminados 
com pigmentos, sódio, água e excesso de 
ácidos livres, influenciando negativamente na 
qualidade do biodiesel produzido. No entanto 
muito dos biodieseis produzidos apresentaram 
parâmetros dentro dos limites estabelecidos 
pela ANP. Apesar desse resultado positivo, 
um pré-tratamento dos óleos residuais, 

poderia aumentar ainda mais a qualidade dos 
biodieseis produzidos.  
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