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1. INTRODUÇÃO  

Atualmente, a reação de transesterificação é uma das rotas de obtenção de biodiesel mais utilizadas. Ela 

consiste na reação de um triglicerídeo com um álcool, especialmente os de cadeia curta, normalmente na 

presença de um catalisador, obtendo-se uma mistura de ésteres de ácidos graxos (biodiesel) e glicerol 

(propano1,2,3-triol) que é constituído por três átomos de carbono cada um ligado a um grupo hidroxila (OH) 

sendo, portanto, um tri álcool (MAGALHÃES, 2014).  

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

biodiesel devido ao seu baixo custo. A reciclagem do óleo de fritura 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 (DIB, 2010).  

O objetivo principal deste trabalho é a produção de biodiesel através da transesterificação etílica do óleo 

residual de fritura e do óleo de soja, utilizando uma base (KOH) como catalisador da reação. Além disso, 

objetivou-se a coleta e caracterização da matéria-prima, análise das diferentes condições reacionais, rendimento 

e caracterização do biodiesel.  

  

2. MATERIAS E MÉTODOS  

As matérias-primas utilizadas no procedimento experimental foram: o óleo de fritura residual, coletado 

em residências do município de Marabá (Pará, Brasil) e o óleo de soja refinado obtido em supermercado do 

município de Marabá. O óleo de fritura residual passou por um processo de neutralização objetivando reduzir o 

índice de acidez.   

As reações de transesterificação por catálise homogênea básica ocorreram num aparato experimental 

que consistia de um balão de vidro de borosilicato de 500 mL, com 3 saídas. Na saída central foi conectado um 

condensador Allihn (bola) com duas juntas e oliva de vidro de 300 mm (Uniglas) o qual foi acoplado ao banho 

termostático (Quimis, Diadema-SP, Brasil). O condensador foi utilizado para promover refluxo, evitando perdas 

de álcool. Na outra saída lateral, foi conectado um termômetro de mercúrio, para medida da temperatura que foi 

mantida constante ao longo das reações. O aquecimento foi promovido por um banho-maria, no qual o balão foi 

parcialmente imerso, aquecido através de chapa aquecedora de agitação magnética (Biomixer, Modelo 78HW1). 

A representação deste sistema está na Figura 1.  
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Figura 1. Aparato experimental usado nos experimentos.  

  

Utilizou-se aproximadamente 80 g de matéria-prima experimentos em escala laboratorial. As condições 

reacionais utilizadas estão apresentadas na Tabela 1. Após o fim da reação, a mistura reacional foi transferida 

para um funil de decantação que ficou em repouso por 24 h, posteriormente, a mistura reacional foi levada a um 

evaporador rotativo (Quimis, Modelo FA2104N) para a retirada do excesso de álcool, posteriormente foram 

realizadas etapas de purificação que consistiu na injeção de água, na proporção de 1:1 em relação ao biodiesel à 

temperatura de 70ºC. Realizou-se uma lavagem em cada experimento.  

  

Tabela 1. Experimentos realizados  

  

Experimento  Matéria-prima  Razão 

óleo/álcool  

Catalisador  Temperatura 

(ºC)  

Tempo  

(min)  

1  Óleo de fritura nº1  1:6  1% de KOH  60  40  

2  Óleo de fritura nº 2  1:6  0,5% de KOH  60  40  

3  Óleo de fritura nº 2  1:6  1,5% de KOH  60  60  

4  Óleo de soja  1:6  1% de KOH  40  30  

5  Óleo de soja  1:6  1% de KOH  60  30  

  

Objetivando a comparação da produção de biodiesel em escala laboratorial e em um módulo didático de 

biodiesel realizou-se o experimento na mesma condição em escala de bancada que consistiu na razão molar 

(óleo/álcool) de 1:6, utilizando o catalisador hidróxido de potássio (KOH) com massa equivalente a 1 %, sob 

temperatura de reação de 60 °C e um tempo de reação de 30 minutos, utilizando o óleo de fritura residual.  

Foram realizadas análises físico-químicas no óleo de fritura e no óleo de soja de acordo com as normas 

da AOCS e para o biodiesel de acordo, a ANP, 2014. Realizou-se uma análise da espectroscopia no 

infravermelho (IV) no óleo de fritura residual e no biodiesel obtido do módulo didático.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Analisando os resultados (Tabela 2), verifica-se que o índice de acidez para o óleo de soja é menor do 

que óleo de fritura. Esse aumento do valor de acidez já era esperado, uma vez que o aquecimento pode 

ocasionar a polimerização da molécula dos triacilgliceróis, aumentando o índice de acidez do óleo, nesse 

processo à estrutura do óleo vegetal também é modificada. As densidades dos óleos de frituras mostraram-se 

altas, o que é justificável uma vez que o óleo residual passou por processos degradativos.  

  

Tabela 2. Resultado das características das matérias-primas.  

Matéria-prima  Acidez (mg KOH/g)  Densidade (g/cm3)  

Óleo de Fritura nº 1  1,282  0,914  

Óleo de Fritura nº 2  0,622  0,917  

Óleo de soja  0,549  0,891  

 O espectro do óleo de fritura (Figura 2) apresentou bandas de estiramento típicas de óleos vegetais  



  
  

com destaque para a intensa absorção do estiramento da carbonila C=O em, 1740 cm−1, característica das 

carbonilas dos ésteres de triglicerídeos, de acordo com Silva (2011); Santos (2010) e Santos (2013).  

  

  
Figura 2. Infravermelho do óleo de fritura.  

  

Analisando os valores obtidos na tabela 3 verifica-se que o índice de acidez se encontra acima dos 

valores obtidos da ANP, (2014), indicando uma concentração de ácidos graxos livres, principalmente no 

experimento 3. O monitoramento da acidez no biodiesel é de grande importância durante a estocagem, na qual 

a alteração dos valores neste período pode significar a presença de água (LÔBO; FERREIRA; CRUZ, 2009). 

E, ainda, a presença de ácidos graxos livres em grande quantidade pode provocar um processo oxidativo no 

combustível e causar a corrosão do motor dos automóveis (FERNANDES, 2011a). Tabela 3- Resultados 

experimentais do biodiesel.  

  

Experimentos  Densidade (g/cm3)  Índice de Acidez,máx 

 Rendimento  (mgKOH/g de mostra)  (%)  

1  0,9155  0,7792  77,55  

2  0,912  2,1605  58,70  

3  0,9135  6,3148  75,34  

4  0,8910  0,5897  92,45  

5  0,8875  0,8127  90,74  

 
Os valores de densidade mostraram-se próximos ao valor máximo permitido pela ANP. O parâmetro 

densidade tende a não sofrer grande variação uma vez que o óleo apresenta caraterística semelhante aos ésteres. 

No entanto, deve-se buscar controlá-lo uma vez que biodieseis com altos valores de densidade provocam a 

obstrução de bicos injetores o que prejudica os motores (FERNANDES, 2011a).  

Observou-se que o experimento 1 com óleo de fritura e o experimento 4 com óleo de soja foram o que 

mais se enquadraram dentro das normas da Agência Nacional de petróleo, apresentando um rendimento de 77,55 

% e 92,45, respectivamente. O experimentos 3 apresentou rendimento menor, o qual provavelmente pode ter 

sido ocasionado pela emulsão formada durante o processo de purificação.  

Os resultados das análises físico-químicas do biodiesel obtido no módulo didático estão apresentados 

na Tabela 4, comparado com os parâmetros estabelecidos pela ANP. Os resultados obtidos para o biodiesel não 

atenderam os parâmetros estabelecidos para índice de acidez, no entanto, apresentou valor próximo ao 

estabelecido para densidade.   
 

Tabela 4. Resultados das características físico-químicas do biodiesel obtido no módulo.  

 
Análises  Biodiesel  ANP (2014)  

Índice de acidez (mgKOH/g )  1,2259  Máx. 0,5  

Densidade a 20 °C (g/cm3)  0,9030  0,85-0,9  

  



  
  

Rendimento (%)  93,90  -  

A Figura 3 apresenta o infravermelho do experimento no módulo de biodiesel. Observou-se duas 

bandas fortes, uma identificada em 1750 cm−1 e outra entre 1000 e 1300 cm−1, que correspondem a estiramentos 

C=0 e C-O, caracterizando a presença de grupos ésteres nas amostras, indicando a conversão da matéria-prima.  

  
Figura 3- Infravermelho do experimento no Módulo de Biodiesel  

  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com os resultados obtidos verificou-se que o experimento 1 com óleo de fritura e o 

experimento 4 com óleo de soja, ambos utilizando 1% de KOH foram o que mais se enquadraram dentro 

das normas da Agência Nacional de petróleo, apresentando rendimentos de 77,55 % e 92,45, 

respectivamente. O experimentos 3 apresentou rendimento menor, o qual provavelmente pode ser explicado 

pela formação de emulsão durante o processo de purificação.   

Diante o exposto percebe-se que é possível a produção de biodiesel em escala de laboratório e em um 

módulo didático de biodiesel a partir de óleo de fritura residual e do óleo de soja apesar da dificuldade de 

adequação de alguns parâmetros como índice de acidez. Dessa forma, este trabalho apresentou a viabilidade 

da produção de biodiesel utilizando uma matéria-prima residual, o que reforça o caráter renovável.  
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