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Resumo - O biodiesel aparece como uma fonte estratégica de energia renovável em substituição do óleo diesel e 

outros derivados do petróleo, podendo ser obtido, através do um processo de transesterificação. A finalidade 

deste estudo foi a obtenção do biodiesel por meio da transesterificação alcalina do óleo residual com etanol 

hidratado. A reação de transesterificação etílica do óleo residual com etanol hidratado ocorreu de maneira 

eficiente com um rendimento médio em massa de 92,47%. As propriedades físico-químicas realizadas no 

biodiesel (índice de acidez, densidade, ponto de fluidez, água/sedimentos e umidade/matéria volátil) mostraram 

que este, atende de maneira satisfatória os limites estabelecidos pela resolução ANP Nº7 de 19.03.2008, porém 

uma gama maior de análises fisico-químicas devem ser realizadas para uma melhor caracterização do 

biocombustível. Os resultados obtidos nas misturas de Biodiesel/Diesel indicaram que até uma proporção B80 as 

propriedades analisadas oscilam muito pouco, o que indica que a mistura do biodiesel no diesel não afetam de 

maneira significativa as sua propriedades e além disso atendem os limites estabelecidos pela ANP, 2003. 
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Abstract - The biodiesel comes as a renewable energy strategic source to replace diesel oil and its derivatives, 

and can be obtained through a transesterification process. This study aim was to obtain biodiesel through 

transesterification of residual oil with hydrated ethanol  in alkaline middle. The transesterification reaction 

between the residual oil with hydrated ethanol occured efficiently with yield of 92.47% by mass. Some physical 

and chemical properties of biodiesel were obtained (acid value, density, pour point / water & sediment / moisture 

& volatile matter) and these  were to be satisfactory, according to limits established by ANP No. 7, 19.03.2008, 

however other analysis physical and chemical should be performed for further characterization of the biofuel. 

The results obtained in mixtures biodiesel / diesel showed that until proportion in B80, the properties little vary, 

indicating that the blend of biodiesel in diesel fuel does not significantly affect their properties the and also 

meets the limits established by the ANP, 2003. 
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INTRODUÇÃO 
A utilização do biodiesel apresenta uma enorme contribuição ao meio ambiente, pois reduz os níveis de 

poluição ambiental, sendo uma fonte estratégica de energia renovável em substituição do óleo diesel e outros 

derivados do petróleo. Seu uso traz inúmeras vantagens em relação ao diesel de petróleo, a começar pelo fato de 

ser um combustível 100% renovável e há também ganhos ambientais em relação à redução na emissão de 

poluentes na atmosfera. O uso do biodiesel na sua forma pura (B100) diminui a emissão de dióxido de carbono 

em 46% e de material particulado em 68% (SILVA et al., 2008)
6
. O biodiesel pode ser classificado como um 

combustível alternativo, de natureza renovável, que oferece vantagens sócio-ambientais ao ser empregado na 

substituição total ou parcial do diesel de petróleo em motores do ciclo Diesel. No Brasil, a vantagem da rota 

etílica é a oferta desse álcool, de forma disseminada em todo território, o que influi nos custos diferenciais de 

fretes. Sobre ponto de vista ambiental, o uso do etanol leva vantagem em relação ao metanol, pois este último é 

derivado de petróleo, não renovável, enquanto o etanol é proveniente de fontes renováveis (MEDICI, 2005)
4
.    

Matérias-primas baratas como óleos e gorduras residuais têm atraído a atenção de produtores de biodiesel. A 

reciclagem do óleo residual como biocombustível não somente retiraria um composto indesejado do meio 

ambiente, mas também permitiria a geração de uma fonte de energia alternativa, renovável e menos poluente, 

constituindo-se, assim, em um forte apelo ambiental. Por esta razão, o biodiesel tem se tornado um dos mais 

importantes biocombustíveis, não apenas devido à produção oriunda de diversos óleos vegetais, mas 



 

principalmente pela possibilidade de reaproveitamento de óleos residuais para sua obtenção Existem três 

principais vantagens decorrentes da utilização de óleos residuais de fritura como matéria-prima para produção de 

biodiesel: A primeira, de cunho tecnológico, caracteriza-se pela dispensa do processo de extração do óleo; a 

segunda, de cunho econômico, caracteriza-se pelo custo da matéria-prima, por se tratar de um resíduo; e a 

terceira, de cunho ambiental, caracteriza-se pela destinação adequada de um resíduo que, em geral, é descartado 

inadequadamente impactando o solo e o lençol freático e, conseqüentemente, a biota desses sistemas (DIB, 

2010)
2
. 

Este estudo tem como finalidade a obtenção do biodiesel por meio da transesterificação alcalina de óleo 

residual com etanol hidratado e avaliação das perspectivas de produção mediante as propriedades físico-químicas 

de acordo com as especificações da Resolução ANP Nº7,19.03.2008 - DOU 20.03.2008, bem como as suas 

misturas com o diesel. 

 

METODOLOGIA 
O óleo residual foi coletado em recipiente plástico no restaurante do IFES - Campus Alegre, em dias 

alternados e permaneceu em repouso para a decantação dos sólidos suspensos (materiais indesejáveis no 

processo de produção do biodiesel). Após decantação, o óleo residual foi submetido à avaliação da presença de 

água por aquecimento a 80
º
C. Em seguida o óleo foi submetido à reação de transesterificação com etanol 

hidratado em meio alcalino, utilizando hidróxido de sódio (NaOH) como catalisador (1% da massa de óleo), a 

reação ocorreu sob agitação mecânica a uma temperatura 55
º
C por 40 minutos sendo acompanhada por 

cromatografia em papel com butan-2-ol e ácido acético (20:4) como eluente e a revelação foi feita com vapor de 

iodo (TOMASEVIC et al., 2003)
7
. 

    Após reação a mistura foi transferida para um funil de separação e acrescentada uma solução de ácido 

cítrico/metanol (50% m/v) para neutralização e separação das fases. A fase éster (biodiesel) foi lavada com água 

destilada a temperatura de 90ºC (4 x 100mL) até completa eliminação dos resíduos de reação. Ao biodiesel foi 

adicionado MgSO4 anidro sendo em seguida submetido a filtração e secagem em estufa a 105ºC por 24 horas. 

    Foi efetuada a determinação das propriedades físico-químicas do Biodiesel e da mistura Biodiesel/Diesel nas 

proporções (B0 a B100). 

Índice de Acidez: A determinação do índice de acidez foi efetuada através do método proposto por IAL, 1974
3
. 

Esta análise visou detectar a presença de acidez em excesso no biodiesel o que implicaria em danos nos tanques 

de armazenamento e nas tubulações de condução do combustível.    

Densidade: Para a determinação da densidade foi utilizado método proposto por IAL, 1974
3
. Tal propriedade 

exerce grande influência na circulação, injeção do combustível e comercialização do produto que sofre variação 

do volume com a mudança da temperatura. 

Ponto de fluidez: De acordo com a norma ASTM-D 97 o ponto de fluidez é a menor temperatura na qual o óleo 

lubrificante flui quando sujeito a resfriamento sob condições determinadas de teste. É principalmente controlado 

para avaliar o desempenho nas condições de uso em que o óleo é submetido a baixas temperaturas. O teste foi 

feito segundo método proposto pelo Portal do Biodiesel, 2007.
5 

Água e sedimentos: Para a determinação desta propriedade foi utilizado método proposto pelo Portal do 

Biodiesel, 2007
5
. A presença de água em excesso pode contribuir para a elevação da acidez do biodiesel, 

podendo torná-lo corrosivo e os sólidos podem reduzir a vida útil dos filtros dos veículos e prejudicar o 

funcionamento adequado dos motores. O ensaio para teor de água e sedimentos foi executado pela centrifugação 

de um determinado volume de amostra. 

Umidade e matéria volátil: A determinação da umidade e matéria volátil  foi efetuada através do método 

proposto por IAL, 1974.
3
 Esta análise visou detectar a umidade e materiais(substâncias) voláteis, cujos valores 

são expressos em porcentagem a partir da perda de peso sobre o peso da amostra. 

 

RESULTADOS 
A produção do biodiesel derivado do óleo residual foi realizada por uma reação de transesterificação em 

meio alcalino, tendo como catalisador o NaOH e etanol hidratado como agente transesterificante. Como produto 

desta reação obteve-se os ésteres etílicos e o glicerol. Após todo processo de purificação obteve-se um 

rendimento médio em massa de 92,47%. O óleo usado no processo de transesterificação, assim como o biodiesel 

obtido foram submetidos a análises físico-químicas, e os resultados podem ser observados na Tabela1.  

 

Tabela 1. Caracterização físico-química do biodiesel de óleo residual 

 Propriedades      Óleo Residual *Limites  Biodiesel *Limites 

Índice de acidez(mg KOH/g) 0,0117    Anotar    0,0879 máx 0,8 

Densidade (g/cm
3
) 0,9632 

   Anotar 
   0,8608 máx 0,860 - 

0,900 

Ponto Fluidez (
0
C) Anotar    Anotar     -10,0 máx 0,28 



 

Água e sedimento (%)    2,6    Anotar     <0,05 máx <0,05 

Umidade e matéria volátil 

(%massa) 

  0,77 
   Anotar 

      0,85 Anotar 

*Limites estabelecidos na resolução ANP Nº7, 19.03.2008 - DOU 20.03.2008. 

Os resultados obtidos nas misturas de Biodiesel/Diesel indicaram que até uma proporção B80 as 

propriedades analisadas oscilam muito pouco, o que indica que a mistura do biodiesel no diesel não afetam de 

maneira significativa as sua propriedades e além disso atendem os limites estabelecidos pela ANP, 2003
1
. 

As misturas foram submetidas à análise de acidez e densidade, que são parâmetros de fundamental 

importância na caracterização de um biodiesel de boa qualidade. Os resultados que indicam o comportamento da 

acidez e da densidade obtidos nestas análises estão representados na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Comportamento das propriedades físico-químicas da mistura Biodiesel de Óleo Residual/Diesel 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
A reação de transesterificação etílica do óleo residual com etanol hidratado ocorreu de maneira eficiente 

com um rendimento médio em massa de 92,47%. As propriedades físico-químicas realizadas no biodiesel (índice 

de acidez, densidade, ponto de fluidez, água/sedimentos e umidade/matéria volátil) mostraram que este, atende 

de maneira satisfatória os limites estabelecidos pela resolução ANP Nº7 de 19.03.2008, porém uma gama maior 

de análises fisico-químicas devem ser realizadas para uma melhor caracterização do biocombustível.   As 

misturas do Biodiesel de óleo residual/Diesel ficaram estáveis e uniformes, não houve separação de fases em 

temperatura ambiente.   

Apesar do grande número de variáveis que afetam o processo de obtenção do biodiessel, demonstra-se 

com esse trabalho, que é possivel realizar a reação de transesterificação do óleo residual sem equipamentos 

sofisticados, enriquecendo assim a possibilidade do aproveitamento do óleo residual como uma fonte de energia 

renovável que promove um desenvolvimento sustentável, social e econômico. 
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