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1 INTRODUÇÃO  

Várias pesquisas relacionadas a novas fontes energéticas vêm sendo desenvolvidas após a crise do 
petróleo, com isso, pesquisas em biodiesel demonstram um elevado potencial para substituir, totalmente ou 
parcialmente (blend) o diesel vindo do petróleo. Segundo Silva (2011), por ser proveniente de matérias primas 
renováveis e biodegradáveis que causam baixo impacto ambiental, ele se sobressai em relação aos 
combustíveis fósseis.   

Segundo a ANP (Agência Nacional de Petróleo), o biodiesel é um derivado mono-alquil éster de ácidos 
graxos de cadeia longa, proveniente de fontes renováveis como óleos vegetais ou gordura animal. É utilizado 
como forma de substituição de combustíveis fósseis em motores de ignição por compressão. Uma das formas 
de se obter o biodiesel é por meio de uma reação de transesterificação básica (Figura 1.). Existem alguns 
parâmetros definidos pela ANP para dizer se um biodiesel é de boa qualidade, e um deles é o índice de acidez, 
que mede o teor de ácidos graxos livres (AGL) presente no biodiesel, tal parâmetro se relaciona com o tipo e 
qualidade da matéria-prima a ser empregada.   

 
Figura 1: Reação Global de transesterificação  

  
O óleo vegetal pode se oxidar ao ser submetido a altas temperaturas, ocasionando modificações 

físicoquímicas e organolépticas, incluindo o aumento de sua acidez, parâmetro que está relacionado com os 
ácidos graxos livres. De acordo com Neto et al. (2000), o teor de AGL na matéria-prima para produção de 
biodiesel é fundamental, pois é através dele que se pode determinar a quantidade de catalisador básico 
necessária na reação de transesterificação.   

Nessa perspectiva, o presente trabalho foi criado com o intuito de tratar o óleo residual de fritura por meio 
de adsorção utilizando argila, e assim reduzir seu índice de acidez, para que o processo de transesterificação  
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alcalina seja mais eficiente e se tenha um alto rendimento para o produto desejado (biodiesel), caso AGL 
presentes no óleo de fritura estejam muito concentrados, estes podem catalisar as reações intermoleculares de 
glicerídeos em paralelo com as reações de transesterificação, o que não seria interessante, como afirma Zanom 
(2013), uma vez que tais reações intermoleculares produziria sabão.   

  
2 MATERIAS E MÉTODOS  
  

A argila foi coletada e preparada para o processo de adsorção de forma que ocorresse o mais eficiente 
possível e assim reduzisse o índice de acidez (IA) como previsto por Zanon (2013). Após a coleta e preparação 
do adsorvente e da matéria-prima a ser adsorvatada (óleo residual de fritura), foi realizada a caracterização da 
argila e em seguida o processo de adsorção, logo após, foram aplicadas as técnicas de análises para saber se 
houve realmente redução do índice de acidez, utilizado o método AOCS Cd 3d-63 (método titulométrico). O 
procedimento para a análise do IA, foi dado por diferentes concentrações de adsorventes na matéria prima (ver 
Tabela 1.) durante 1 hora em sistema batelada, sendo 3%, 8%, 13% e 18%, e para o melhor resultado de 
concentração foram feitos outros testes de 3 horas e 5 horas. E com o melhor resultado foi produzido o 
biodiesel.   

Para melhor visualização de todo o procedimento experimental realizado, podemos observar o fluxograma 
na Figura (2):  

  

   
Figura 2: Fluxograma do procedimento experimental.  

Fonte: O autor  
  

O óleo residual de fritura foi coletado em uma pastelaria da região de Nova Marabá e a argila foi fornecida 
pela empresa cerâmica castanheira (Marabá-PA). Para o pré-tratamento do adsorvente e do óleo residual foram 
utilizados moinho de bolas para a redução da granulometria da argila, estufa (Vitchlab) para a secagem dos 
materiais e, consequentemente, retirada diminuição de umidade, e um agitador magnético com peneira de 230 
mesh para a uniformização granulométrica da argila.   

No processo de adsorção, foram utilizados béqueres, um agitador magnético com temperatura, barra 
magnética para a agitação e uma balança analítica para medir a quantidade de adsorvente e de óleo. E após o 
processo de adsorção foram utilizados funil e papel filtro para a remoção do adsorvente.  

  
Tabela 1. Amostragem e quantidade de adsorvente utilizado em relação a quantidade de óleo  

 
Amostras  Tipo de adsorvente  Concentração  Quantidade de óleo (gramas)  

1  Argila  3%  50,02  

2  Argila  8%  50,042  

3  Argila  13%  50,00  

4  Argila  18%  50,01  



  
  

Para a produção de biodiesel, foi utilizado um sistema reacional relativamente simples, constituído de um 
balão de vidro de 500 mL, com 3 saídas, conectado em uma das saídas um condensador, utilizado para 
promover refluxo, evitando perdas de álcool. Na outra saída lateral, foi conectado um termômetro de mercúrio, 
para medida da temperatura. E o aquecimento foi promovido por um banho de água, no qual o balão se 
encontrava parcialmente imerso em água dentro de um suporte metálico.   

A matéria-prima utilizada foi o óleo que teve o melhor resultado nas análises de IA. Foram feitos dois 
testes para a produção do biodiesel, por meio de transesterificação alcalina, utilizando NaOH como catalisador 
homogêneo básico, variando sua concentração em 1 e 0,5%, mantendo a temperatura em 50°C, tempo de reação 
em 60 minutos, e razão molar de álcool/óleo em 1/8.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para o primeiro teste de adsorção, variando a concentração de adsorvente no óleo residual, e mantendo as 
outras variáveis, como temperatura, tempo e rotação do agitador magnético, constantes, podemos observar que 
o melhor resultado é para a concentração de 13%, como é mostrado na Tabela 2:  

  
Tabela 2. Resultados da análise do IA referente ao primeiro teste de adsorção que tem a concentração 

como variável  

Amostra  
Concentração  Índice de acidez  

(mg de KOH/g)  
Redução do IA  AGL (%)  

óleo bruto  -  2,20  0%  1,10  
1  3%  2,03  8%  1,02  
2  8%  1,82  17%  0,91  

3  13%  1,38  37%  0,69  
4  18%  1,47  33%  0,74  

  
Na última coluna da Tab. (2) está o índice de ácidos graxos livres, e quanto maior for esse índice, menos 

eficiente será a transesterificação com catálise alcalina para a produção de biodiesel, uma vez que os AGL 
reagem com a base formando compostos chamados sabão, assim, o biodiesel será formado com um baixo teor 
de rendimento. Ainda na mesma tabela, é demonstrado que a amostra (3), obteve um resultado bastante 
promissor, e isso se deve ao fato de que a argila tem um maior número de sítios ativos e um alto teor de óxido 
de silício. Como o melhor resultado de adsorção, foi a concentração de 13%, temos que a próxima análise foi 
realizada a partir dessa concentração variando somente o tempo de adsorção, e tais resultados para esse segundo 
teste, são demonstrados na Tab. (3).  

  
Tabela 3. Resultados da análise do IA referente ao segundo teste de adsorção que tem o tempo como 

variável.  
Amostras  Tempo (horas)  Índice de acidez  (mg 

de KOH/g)  
Redução do IA (%)  

1  1  1,38  36  
5  3  1,7  22  
6  5  2,05  5  

  
Tendo como melhor resultado a amostra com concentração de 13% e 1 hora de tempo em batelada, a 

temperatura de 27° C, ocorreu uma redução de 36%, obtendo-se um índice de acidez em 1,38 mg de KOH por 
grama de óleo. Esse resultado se mostrou muito promissor, de acordo com Knothe (2005), para um óleo 
residual de fritura ser matéria-prima do biodiesel utilizando transesterificação alcalina e obter um rendimento 
elevado ou dentro dos padrões, seu IA não pode ultrapassar 1,8 mg KOH/g, uma vez que poderia ocorrer 
reações excessivas de saponificação no qual competiria com a reação de transesterificação. Vale ressaltar, que 
o índice de acidez é somente uma das muitas variáveis que influenciam na produção do biodiesel, como 



  
  

temperatura, concentração do catalisador, tipo de álcool, tempo de reação, tipo de catálise e etc. Contudo, o 
seu rendimento está diretamente ligado a qualidade da matéria-prima, então, a partir dessa amostra de óleo que 
foi adsorvida, a fim de se obter um IA mais baixo que 1,8 mg KOH/g,  foi realizada a síntese do biodiesel em 
2 testes, variando somente a concentração do catalisador, e tendo como condições operacionais descritas na 
Tabela (4).  

  
Tabela 4. Condição operacional para a síntese do biodiesel e o seu rendimento  

 

Características  
Adsorvido com argila 13%   

1 hora  
Adsorvido com argila 13%  

 1 hora  
Razão molar óleo/álcool   1/8   1/8  

Temperatura (°C)   50°C   50°C  

Tipo de catalisador  NaOH  NaOH  

% Catalisador (pureza 97%)  1  0,5  

Tempo de reação (min)  60  60  

Formação de duas fases  Sim  Não  

IA (g de KOH/g )  0,60  ---   

Rendimento %  0,87   ---  

  
Como é observada na Tabela 4, a porcentagem do catalisador influenciou diretamente na mudança de fases, 

uma vez que o de 0,5% não chegou a formar duas fases, assim não teve como fazer as análises de I.A. e o 
possível rendimento, mas para o de 1% chegou a formar 2 fases (biodiesel + glicerina), e o resultado no que 
tange o IA, chegou próximo do que está previsto pela ANP, que é 0,50 mg de KOH/g de biodiesel, além do 
fato de que se alcançou um ótimo rendimento.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por se tratar de uma matéria-prima residual, o óleo de fritura com os devidos tratamentos de adsorção com 
a argila para a redução do seu Índice de ácidez, obteve um excelente resultado na produção do biodiesel, 
obtendo um alto rendimento, e com um IA próximo ao que está definido pela ANP. Sendo assim, se mostra de 
fundamental importância a continuação dessa pesquisa, para que alcance resultados ainda mais satisfatórios. 
Vale ressaltar, que todo o projeto de pesquisa, apesar de ter sido desenvolvido em bancada, foi preservado 
recursos o máximo possível visando um melhor custo/benefício na produção em escala industrial, por isso, foi 
utilizado pouca concentração de catalisador e um tipo de adsorvente que tratasse a matéria-prima de forma que 
não encarecesse o processo de produção.   
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