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Resumo 

O presente trabalho buscou investigar o biodiesel proveniente da transesterificação do 
óleo de fritura usado com álcool etílico, via catálise básica, e elucidar a sua estabilidade 
termo-oxidativa durante o aquecimento (análise térmica e propriedade reologicas) e estudar o 
perfil cinético da amostra com o melhor tempo de indução oxidativa pela técnica de 
calorimetria exploratória diferencial pressurizada (PDSC). Também, foi observado o 
comportamento do referido biodiesel, inserido em misturas binárias com o diesel fóssil nas 
proporções de 3, 5, 10, 25, 50, 75 e 100% também foi estudada. A síntese do biodiesel na rota 
etanólica processou-se sob condições de: razão molar óleo-álcool de 1:6 (m/m), 1 % de KOH, 
temperatura de 32 °C, lavagem com HCl 0,1 M e água quente. O rendimento reacional 
determinado por balanço de massa com auxilio da técnica de cromatografia gasosa acoplada a 
espectrometria de massa, foi de 90,56 %, com teor de esteres de 99,56 %. Nas análises físico-
químicas, todos as especificações para ambos biodiesel e blendas satisfizeram as exigências 
dos limites permitidos pelo Regulamento Técnico nº 7 da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis. Com exceção do tempo de indução oxidativa (1,72 h) e a 
viscosidade cinemática (6,10 mm2s-1) que apresentaram valores fora dos limites estabelecidos 
pela norma. No estudo térmico, as curvas termogravimétricas evidenciaram que as blendas de 
biodiesel em diesel são mais voláteis em relação ao biodiesel derivado de óleo de fritura 
usado (B100) e em baixas concentrações (3, 5, 10 e 25%) se assemelham ao diesel fóssil. Em 
concentrações mais elevadas (50 e 75%) as blendas apresentam menor volatilidade e maior 
estabilidade térmica em relação ao diesel fóssil, e, portanto, o biodiesel e suas blendas mais 
concentradas apresentam maior segurança em relação ao transporte, armazenagem, manuseio 
e utilização. O estudo das propriedades fluído-dinâmicas do biodiesel e suas blendas, 
demostraram que todas as amostras comportam como fluídos newtonianos a temperatura (10, 
25 e 40 ºC) e que tanto os resultados de ponto de nevoa, fluidez e ponto de entupimento de 
filtro a frio, apresentaram comportamento para as blendas 3, 5 e 10% semelhantes ao 
observado para o diesel fossil, e, portanto nestas concentrações o biodiesel atua como um 
aditivo de lubricidade do óleo diesel fossil. O estudo por calorimetria exploratória diferencial 
pressurizada no modo dinâmico e a técnica de rancimat revelou que o melhor antioxidante 
para o armazenamento do biodiesel é o BHT com concentração de 2500 ppm. A determinação 
dos parâmetros cinéticos pela técnica de PDSC isotérmica foi possível determinar 
teoricamente o tempo de vida de prateleira do biodiesel derivado de óleo de fritura usado com 
2500 ppm do antioxidante BHT. Então, o biodiesel de fritura usado e blendas B3, B5, B10, 
B25, B50 e B75 podem ser utilizados como uma fonte alternativa de biocombustíveis. 

 
Palavras-chave: Biodiesel, óleo de fritura usado, propriedade fluído-dinâmicas, Estabilidade 
termo-oxidativa, cinética, calorimetria exploratória diferencial pressurizada, Tempo de vida. 
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Abstract 

The present work aimed at investigating the biodiesel issuing from the 
transesterification of used frying oil with ethanol, via alkaline catalysis. Such investigation 
covers its thermo-oxidative stability during heating (thermal analysis and rheological 
properties) as well the kinetic profiles of the samples in the best oxidative induction time by 
the technique of Pressurized Differential Scanning Calorimetry (PDSC). The behavior of such 
biodiesel, as part of binary blends with fossil diesel at the proportions of  3, 5, 10, 25, 50, 75 
and 100%, was also studied. The biodiesel synthesis used the ethanol route and was carried 
out under the following conditions: oil/alcohol molar ratio of 1:6 (m/m), 1 % de KOH, 
temperature of 32 °C, washing with 0.1M HCl and hot water. The reaction yield, determined 
by means of a mass balance aided by the technique of gas chromatography coupled to mass 
spectrometry, was of 90.56% and the ester content was of 99.56%. According to the physico-
chemical analyses, all the specifications for the biodiesel and blends met the requirements 
from Technical Regulation # 7 from the Brazilian National Agency of Petroleum, Natural Gas 
and Biofuels, with the exceptions of the odixative induction time (1.72 h) and kinematic 
viscosity (6.10 mm2s-1), which displayed values outside the limits established by the standard. 
In the thermal study, the thermogravimetric curves showed that the biodiesel blends in diesel 
are more volatile than the biodiesel derived from used frying oil (B100), whereas at lower 
concentrations (3, 5, 10 and 25%) are similar to fossil diesel. At higher concentrations (50 and 
75%) the blends presented lower volatility and higher thermal stability in relation to fossil 
diesel and thus, biodiesel and its more concentrated blends showed higher safety in relation to 
transport, storage, handling and utilization. The study of the fluid dynamic properties of 
biodiesel and its blends showed that all the samples behave as Newtonian fluids at the studied 
(10, 25 and 40 ºC) temperatures. Also the results of cloud point, pour point and cold filter 
plugging  point showed that the behavior of the blends with 3, 5 and 10% are similar to fossil 
diesel,  therefore at these concentrations biodiesel acts as a lubricity additive to fossil diesel. 
The study by Pressurized Differential Scanning Calorimetry (PDSC) in the dynamic mode 
and the Rancimat technique revealed that the best antioxidant for the storage of biodiesel is 
BHT at the concentration of 2500 ppm. The determination of the kinetic parameters by the 
isothermal PDSC technique allowed determining the theoretical value of the shelf life of used 
frying oil biodiesel with 2500 ppm of the  antioxidant BHT. Therefore, used frying oil 
biodiesel and its blends B3, B5, B10, B25, B50 and B75 may be used as an alternative source 
of biofuels. 

 
 

Keywords: Biodiesel, used frying oil, fluid dynamic properties, thermo-oxidative stability, 
kinetics, pressurized differential scanning calorimetry, shelf life. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A evolução tecnológica, especialmente nas duas última décadas, tem se desenvolvido 

com uma velocidade espantosa, criando uma quantidade enorme de produtos, que requerem 

em sua fabricação um gigantesco montante de energia. A energia não-renovável, derivada de 

combustíveis fósseis, aciona a maior parte de nossos processos de produção, provocando 

grandes emissões de poluentes na natureza, que causam grande problemas ambientais, como 

por exemplo o efeito estufa que provoca o aumento da temperatura média do planeta. 

Dentre estes recursos naturais, pode-se identificar como principal fonte geradora de 

energia, o petróleo. Este combustível está hoje no centro das atenções de toda a humanidade e 

sistematicamente as guerras se sucedem para ver quem terá o maior controle possível sobre 

esta matéria-prima. 

Contudo, a era do petróleo pode estar chegando ao fim. Alguns estudos indicam que o 

pico de produção do petróleo está próximo de ser atingido. Outros, mais pessimistas, 

garantem que a fonte já se encontra no lado descendente, demonstrando que mais da metade 

das reservas recuperáveis já foi descoberta e o mundo passará por uma mudança que trará 

novo atores para a cena principal da geopolítica da energia mundial. 

Neste cenário, despontam com grande expectativa o desenvolvimento de tecnologias 

que possibilitem a utilização de fontes alternativas de energia, como as provenientes da 

biomassa, da força das ondas, a energia solar, eólica, a célula de hidrogênio, entre outras. O 

Brasil insere-se oficialmente nessa questão a partir da aprovação do marco regulatório do 

biodiesel. O país possui uma grande vantagem comparativa em relação aos países que já 

produzem biodiesel, que é a biodiversidade. 

O futuro próximo acena para a possibilidade de haver grandes mudanças na fabricação 

e utilização de biodiesel pelo Brasil. A expectativa é que o país seja um dos principais 

produtores e consumidores de biocombustíveis do mundo. Há indícios de que isto significaria 

a diminuição da emissão de gases de efeito estufa e, conseqüentemente, permitiria o uso do 

petróleo e seus derivados para outros fins, salientando que, segundo a visão de CAPRA 

(1996), a produção de biodiesel deverá ser feita a partir de uma visão ecológica, ou seja, com 

a produção encaixada no ambiente natural e social e, assim, trazer benefícios à sociedade e ao 

planeta. 
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Somados à produção de biodiesel a partir da plantação de oleaginosas, pode-se incluir 

neste cenário os resíduos urbanos, mais especificamente o óleo de fritura usado, disponível 

imediatamente e que pode ser transformado em biodiesel de alta qualidade. Atualmente, a 

reciclagem de resíduos vem ganhando espaço cada vez maior, não simplesmente porque os 

resíduos representam matérias primas de baixo custo, mas, principalmente, porque os efeitos 

da degradação ambiental decorrente de atividades industriais e urbanas estão atingindo níveis 

cada vez mais alarmantes. Vários projetos de reciclagem têm sido bem sucedidos no Brasil e 

dentre eles destacam-se o aproveitamento de papel, plásticos, metais, óleos lubrificantes 

automotivos e industriais, soro de leite e bagaço de cana. 

Os óleos de fritura usados em processos de fritura por imersão representam riscos de 

poluição ambiental e, por isso, merecem atenção especial. A maior parte destes óleos ainda 

prevalece sem qualquer proposta de destinação final adequada ou solução definitiva, a pesar 

de esforços de alguns poucos movimentos sociais, tais como: igrejas, centro espíritas, Ongs, 

que coletam os OFUs para a fabricação de sabão doados para as comunidades de baixa renda 

atendidas por projetos sociais. 

O uso deste resíduo como biocombustível, também se apresenta em números 

incipientes no Brasil, sendo que apenas algumas cidades realizam algum tipo de coleta e 

aproveitamento deste resíduo para fins energéticos. É latente a necessidade de uma ampla 

conscientização tanto da população, quanto dos empresários para que o Óleo de Fritura Usado 

(OFU) comece a ser aproveitado em larga escala para a fabricação de biodiesel, assim como 

forma de se evitar os impactos ambientais advindos da incorreta destinação do óleo usado. 
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2. OBJETIVOS 
  

2.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem o objetivo avaliar as propriedades físico-químicas do 

biodiesel obtido pela reação de transesterificação do óleo de fritura usado na rota etílica, via 

catálise básica. Visa também, estudar as suas propriedades fluido dinâmicas e térmicas e de 

suas blendas biodiesel/diesel fóssil nas proporções de 3, 5, 15, 25, 50 e 75% em função da 

concentração do biodiesel. Além de determinar a melhor concentração do aditivo antioxidante 

pelas análises de estabilidade oxidativa a 110 ºC e Calorimetria Exploratória Diferencial 

Pressurizada e realizar o estudo cinético do biodiesel com a melhor concentração de aditivo 

antioxidante a partir de dados de tempo de indução oxidativa, obtido da técnica de 

Calorimetria Exploratória Diferencial Pressurizada, com o intuito de determinar parâmetros 

cinéticos que possíbilitem determinar teoricamente o tempo de vida de prateleira. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar o óleo de fritura usado; 

 Sintetizar o biodiesel de óleo de fritura usado pela rota etílica utilizando 

catálise homogénea (básica); 

 Caracterizar o biodiesel obtido de acordo com as normas estabelecidas pela 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); 

 Avaliar as características fluidodinâmicas do biodiesel, pelas técnicas de 

reologia, ponto de entupimento de filtro a frio, ponto de névoa e fluidez; 

 Avaliar as características térmicas do biodiesel, pelas técnicas de 

Termogravimetria (TG) e Análise Térmica Diferencial (DTA); 

 Determinar a melhor concentração de antioxidante adicionado ao biodiesel, 

pelas técnicas de Rancimat e Calorimetria Exploratória Diferencial 

Pressurizada (PDSC); 
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 Determinar o tempo de indução oxidativa (OIT) do biodiesel que apresentou 

melhor concentração com  o uso de antioxidante, utilizando a técnica de 

calorimetria exploratório diferencial pressurizada (PDSC); 

 Estudar o comportamento cinético do biodiesel com o uso de antioxidante. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

3.1  A Energia no Mundo 

 
A energia é considerada como questão estratégica das nações e a extensão de seu uso 

sempre esteve diretamente associada ao grau de desenvolvimento de um povo. Ao longo da 

história, pode-se constatar que a disponibilidade e a acessibilidade que as pessoas têm à 

energia estão ligadas ao crescente conforto humano e à produção de bens. 

O efeito do aumento da temperatura do planeta (efeito estufa) para as próximas 

décadas, que segundo cientistas esta diretamente ligado ao aumento do consumo de energía 

fóssil, destacam a necessidade latente de se buscar outras fontes alternativas de energía. 

Somado a isso, os constantes conflitos políticos, envolvendo os países do Oriente Médio, 

onde estão localizadas quase 80% das reservas comprovadas de petróleo no mundo, conferem 

instabilidade ao suprimento, incentivando várias nações a reduzirem a dependência em 

relação às importações do produto. Assim, energia e tecnologia são dois fatores importantes 

para o desenvolvimento econômico. Graças a eles será possível sustentar uma população 

mundial de 9 bilhões prevista pela ONU para 2070. 

Além disso, a crescente preocupação com o meio ambiente e, em particular, com as 

mudanças climáticas globais coloca em xeque a própria sustentabilidade do atual padrão de 

consumo energético. Conforme o pensamento de HAWKING (2001), durante anos, parte da 

comunidade científica se enganou atribuindo o aquecimento aos ciclos naturais do planeta e às 

mudanças na atividade solar. Hoje existe uma quase unanimidade de que o problema é 

causado por nós mesmos. Todos esses fatores, cuja importância varia de país para país, têm 

viabilizado economicamente novas fontes de energia em vários países do mundo. 
 

3.2 Matriz Energética Brasileira 

 
Matriz energética pode ser considerada como uma representação quantitativa da oferta 

de energia, ou seja, da quantidade de recursos energéticos oferecidos por um país ou por uma 

região. A análise da matriz energética de um país, ao longo do tempo, é fundamental para a 

orientação do planejamento do setor energético, que tem de garantir a produção e o uso 

adequados da energia produzida. 
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Uma informação importante, obtida a partir da análise de uma matriz energética, é a 

quantidade de recursos naturais que está sendo utilizada. Dispor desta informação permite 

avaliar se a utilização desses recursos está sendo feita de forma racional. 

O colapso de energia deflagrada no ano de 2001 pela falta de recursos hídricos no 

Brasil nos lembra a importância das políticas e estratégias voltadas para a questão energética. 

Na década de 70, com a crise do petróleo, a pesquisa de energias alternativas teve um rápido 

crescimento. Segundo o Balanço Energético Nacional de 2009, do Ministério de Minas e 

Energia (MME, 2006), a oferta interna de energia (OIE1) total no Brasil atingiu, em 2008, 

218,6 milhões de tep, sendo que, deste total, 97,7 milhões de tep (44,7%), correspondem à 

OIE renovável, composta de biomassa2 e hidráulica e eletricidade3, conforme a Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 - Estrutura da OIE no Brasil no ano de 2008. 

Fonte: MME (2009) 
 
 

A proporção da OIE renovável no Brasil (44,7% em 2005) é das mais altas do mundo, 

contrastando significativamente com a média mundial (13,3% em 2003), conforme a Figura 

3.2. Isto coloca o Brasil numa situação energeticamente privilegiada, se comparado a grande 

maioria dos países, fortemente dependentes de fontes não-renováveis.  

 

                                             
1 Representa a energia que se disponibiliza para ser transformada, distribuída e consumida,incluindo as perdas. 
2 Inclui lenha, carvão vegetal, produtos da cana de açúcar, e outras fontes renováveis (solar, eólica, etc.). 
3 Gerada em hidrelétricas. 
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Figura 3.2 - Estrutura da oferta de energia no mundo no ano de 2003. 

Fonte: MME (2006) 
 

No mundo, a participação das fontes renováveis (hidráulica, biomassa, solar, eólica e 

geotérmica) na oferta interna de energia pouco se alterou nas últimas três décadas. Passou 

de cerca de 12,8% em 1973 para 13,3% em 2003, um crescimento de apenas 0,5 pontos 

percentuais. A biomassa segue sendo a fonte de energia renovável mais utilizada no mundo 

(MME, 2006, p. 18). 

 

Embora haja um alto potencial de crescimento, não se pode desconsiderar os impactos 

ambientais desta expansão, como pretendem alguns setores da sociedade brasileira. É 

necessário um amplo debate que envolva todos os interessados na busca das soluções que 

potencializem os resultados com o menor impacto ambiental possível. 

A Figura 3.3 apresenta a evolução mundial do consumo de energia, bem como uma 

projeção de consumo até o ano 2030. 

 

 

Figura 3.3 - Evolução e projeção do consumo de energia no mundo, 1980-2030. 

Fonte: U. S. DEPARTMENT OF ENERGY (2006) 
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Observa-se, na projeção mundial, uma elevada dependência de fontes não-renováveis 

de energia (petróleo, carvão e gás natural) para os próximos anos, recursos estes finitos no 

planeta, o que acelera o seu esgotamento. Assim, o biodiesel passa a ser do ponto de vista 

económico, a oportunidade de substituição das importações pela possibilidade de exportação 

podendo assim contribuir de forma direta e expressiva para a independência energética 

brasileira. De acordo com WEIGMANN (2004), as reservas de combustíveis fósseis 

brasileiras não tem grandes proporções. A Figura 3.4 também mostra que é crescente na 

última década os gastos brasileiros com, a importação de petróleo. 

 

 

Figura 3.4 - Dispêndio médio mensal com a importação de petróleo, 2000-2007. 

Fonte: MME (2006) 
 

Agravando ainda mais esta situação, além do crescimento populacional, que 

automaticamente requer mais insumos energéticos, o homem moderno está demandando cada 

vez mais energia para o atendimento de suas necessidades. 

 

3.3 O Biodiesel 

 
O uso de óleos vegetais em motores de combustão interna iniciou-se com Rudolf 

Diesel utilizando óleo de amendoim em 1900. Razões de natureza econômica levaram ao 

completo abandono dos óleos vegetais como combustíveis à época. Entretanto, na década de 

70, o mercado de petróleo foi marcado por dois súbitos desequilíbrios entre oferta e demandas 

mundiais conhecidos como 1° e 2° Choques do Petróleo. Em respostas a estas crises, o 
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mercado sentiu a necessidade de diminuir a dependência do petróleo, levando ao investimento 

no desenvolvimento de tecnologia de produção e uso de fontes alternativas de energia 

(OLIVEIRA 2001). 

De acordo com a lógica de usar fontes alternativas de energia redutoras de poluição, 

capazes de gerar empregos e com custos competitivos, o biodiesel apresenta-se como 

candidato natural a um programa global e que também vem ganhando espaço nas discussões 

energéticas do Brasil. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 

do Brasil definiu, através da portaria 225 de setembro de 2003, o biodiesel como o conjunto 

de ésteres de ácidos graxos oriundos de biomassa, que atendam às especificações 

determinadas para evitar danos aos motores. 

O biodiesel pode ser uma evolução na tentativa de substituição do óleo diesel por 

biomassa, iniciada pelo aproveitamento de óleos vegetais “in natura”. Obtido através da 

reação de transesterificação que segundo ALBUQUERQUE, (2006) e SUARES et al., (2007) 

consiste em reagir um lipídeo (conhecidos como triacilglicerídeos ou triglicerídeos) com um 

mono-álcool de cadeia curta (metílico ou etílico), na presença de um catalisador (base ou 

ácido de Bronsted), resultando na produção de uma mistura de ésteres alquílicos de ácidos 

graxos (biodiesel) e glicerol, conforme ilustra a Figura 3.5.  

 

Figura 3.5 - Processo de tranesterificação 

 

Na reação para cada mol de lipídeo necesitamos de 3 moles do álcool, contudo, faz-se 

necessário a utilização de excesso de álcool, com o intuito de a aumentar o rendimento em 

ésteres, pelo favorecimento do deslocamento químico dos reagentes para os produtos (Figura 

3.6). 
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Os produtos da reação química são esteres (o biodiesel) e glicerol. Os ésteres têm 

características físico-químicas muito semelhantes às do diesel, conforme demonstraram as 

experiências realizadas em diversos países (ROSA, 2003), o que possibilita a utilização destes 

ésteres em motores de ignição por compressão (motores do ciclo Diesel). 

 

Figura 3.6 - Reação geral de transesterificação do triacilglicerídeo. 

Fonte: SUAREZ et al., 2007. 
 

FREDMAN et al. (1986) demonstraram que a reação com o metanol é tecnicamente 

mais viável do que com etanol. O etanol pode ser utilizado desde que anidro (com teor de 

água inferior a 2%), visto que a água atuaria como inibidor da reação. A separação da 

glicerina obtida como subproduto, no caso da síntese do éster metílico é resolvida mediante 

simples decantação, bem mais facilmente do que com o éster etílico, processo que requer um 

maior número de etapas. 

Quanto ao catalisador, a reação pode utilizar os do tipo ácido ou alcalino ou, ainda, 

pode ser empregada a catálise enzimática ou heterogênea. Entretanto, geralmente a reação 

empregada na indústria é feita em meio alcalino, uma vez que este apresenta melhor 

rendimento e menor tempo de reação que o meio ácido, além de apresentar menores 

problemas relacionados à corrosão dos equipamentos. Por outro lado, os triglicerídeos 

precisam ter acidez máxima de 3%, o que eleva seus custos e pode inviabilizar o processo em 

países onde o óleo diesel mineral conta com subsídios cruzados, como no Brasil. 

Sob o aspecto ambiental, o uso de biodiesel reduz significativamente as emissões de 

poluentes, quando comparado ao óleo diesel, podendo atingir 98% de redução de enxofre, 

30% de aromáticos e 50% de material particulado e, no mínimo, 78% de gases do efeito 

estufa (ROSA 2003). 
 

Triacilglicerídeo 

Álcool e catalizador
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3.3.1  Mercado Mundial de Biodiesel 

 
Conforme HOLANDA (2006), a produção de biocombustíveis da união européia deve 

atingir 13,5 milhões de toneladas em 2010. No ano de 2005 a produção do combustível 

aumentou 65%. No ano de 2010 a meta da união européia é atingir 5,75% de adição de 

biodiesel ao diesel. No mercado internacional, o biodiesel produzido tem sido usado em 

veículos de passeio, transportes, frotas de caminhões, geração de eletricidade, tratores, entre 

outros. 

CAMPOS (2006) mostra que o maior país produtor e consumidor mundial de biodiesel 

é a Alemanha, responsável por 42% da produção mundial. Sua produção é feita a partir da 

colza, produto utilizado, principalmente, para nitrogenização do solo. A extração do óleo gera 

farelo protéico à ração animal. O óleo é distribuído de forma pura, isento de mistura ou 

aditivos, para rede de abastecimento de combustíveis.  

A utilização do biodiesel na Europa começou em 1991, como conseqüência da política 

agrícola comunitária, desse ano, que ofereceu subsídios para a produção agrícola não 

alimentar, com o que se busca descongestionar os mercados de alimentos, saturados por causa 

dos generosos subsídios agrícolas. A Alemanha se encontra em plena utilização do biodiesel 

como combustível, sendo que atualmente ela pode ser considerada a maior produtora e 

consumidora desse tipo de combustível. As empresas autorizadas pelo governo a utilizar 

biodiesel, tanto no segmento de carros de passeio, quanto de máquinas agrícolas e veículos de 

carga são: Audi, BMW, Citroen, Mercedes, Peugeot, Seat, Skoda, Volvo, VW. 
 

 

Figura 3.7 - Enfoques dos principais produtores mundiais de Biodiesel. 

Fonte: Campos (2006) 
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Pode-se afirmar que a lógica deste subsídio é a geração e a manutenção de empregos 

na agricultura, um mecanismo tradicional de incentivo da Política Agrícola Comum Européia. 

Embora, até 2003, nenhuma legislação exigisse a utilização do biodiesel nos veículos 

alemães, cerca de 1.900 postos de combustíveis (de um total de 16.000) comercializavam o 

produto na forma pura, permitindo ao cliente decidir o percentual a ser misturado no tanque 

de seu veículo. Essa estratégia favoreceu a imagem do novo combustível, aumentando a 

confiabilidade de seus consumidores. 

O segundo maior produtor mundial de biodiesel é a França, sendo que o governo 

francês quer triplicar a capacidade de produção interna nos próximos três anos, na intenção de 

competir com a Alemanha. Para isso, deve aumentar a isenção fiscal de € 33 para € 35 para 

cada 100 litros, como forma de estimular a indústria. 

Em terceiro lugar no ranking do biodiesel está a Itália. A principal matéria-prima 

utilizada é o óleo de colza, que é importada da França e da Alemanha, tendo em vista que a 

produção interna é insignificante. O país também fabrica o biodiesel a partir da soja, mas 

numa proporção muito menor (também importa o grão). O fato de as matérias primas 

utilizadas na produção do biodiesel italiano serem importadas levou o governo do país a 

reduzir em 50% os incentivos fiscais à produção do combustível a partir de 2005, o que, 

segundo RHODEN (2005), poderá comprometer a produção nos próximos anos. A Figura 3.8 

mostra a produção de biodiesel em países europeus. 

 
Figura 3.8 - Produção de biodiesel em países europeus 

Fonte: BNDES Setorial (2007) 
 

Nos últimos anos, vários países lançaram programas de incentivo à produção e ao 

consumo do biocombustível. Por outro lado, as perspectivas brasileiras de comercializar esse 

produto no mercado mundial existem, tendo em vista que em muitos países há previsão de 

demanda para o uso desses combustíveis. Mas essa possibilidade ainda é incerta, devido à 
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busca desses países por matérias-primas locais. Assim, a existência de um mercado mundial 

de biodiesel ainda é incerta. 

 

3.3.2 O Biodiesel no Brasil 
 

No Brasil, o primeiro incentivo ao desenvolvimento de tecnologias para produção de 

biodiesel se deu através do Plano de Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos 

(PROÓLEO), criado em 1975 e coordenado pelo Ministério da Agricultura. Este plano previa 

a mistura compulsória de 30% no óleo diesel até chegar à substituição total pelo biodiesel. Em 

1980, o Brasil foi um dos primeiros países a registrar uma patente para a produção do 

combustível. Contudo, o PROÓLEO não chegou a ser implementado de fato, tendo sido 

substituído pelo Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL). 

O desenvolvimento de substitutos do diesel foi tentado com muito afinco no início do 

Proálcool, como forma de reduzir ainda mais o consumo de petróleo e de manter o perfil de 

produção de derivados de acordo com a capacidade das refinarias do país. O processo 

fracassou por várias razões, entre elas os baixos preços do diesel na época, e as atividades 

cessaram. Com isso, a substituição parcial da gasolina pelo etanol causou desequilíbrio no 

perfil de refino de petróleo com reflexos na qualidade do diesel, provocando a necessidade de 

importar cerca de 20% de diesel consumido e exportar parte da gasolina produzida. 

O governo voltou a se interessar pelo biodiesel quando sua produção e consumo 

passaram a crescer na Europa, principalmente na Alemanha; também vislumbrou uma forma 

de fortalecer a agricultura familiar e assim melhorar a inclusão social, um problema muito 

sério no Brasil. 

Nesse início de século, a Portaria n. 720, de 30 de outubro de 2002, instituiu o 

Programa Brasileiro de Biodiesel (Pró-biodiesel), demonstrando o esforço do governo federal 

em empreender-se rumo ao desenvolvimento sustentável, ou seja, balizando os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. Em 6 de dezembro de 2004 foi lançado oficialmente o 

Programa Nacional de Produção de Biodiesel, regulamentado pela Lei nº- 11.097, de 2005. 

O PNPB é um programa interministerial encarregado de estudos sobre a viabilidade de 

utilização de óleos vegetais para fins energéticos que visa, dentre outros objetivos, implantar 

um desenvolvimento sustentável promovendo a inclusão social. 

A Lei 11.097 estabelece a obrigatoriedade da adição de uma porcentagem de biodiesel 

ao óleo diesel comercializado em qualquer parte do território brasileiro. A partir de janeiro de 
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2008, entrou em vigor a obrigatoriedade de haver um percentual obrigatório de 2% (B2) e em 

2013 o percentual obrigatório será de 5% (B5). 

Para incentivar a instalação das unidades industriais necessárias para atender ao 

mercado do B2 em 2008, até o momento sete leilões de compra de biodiesel promovidos pela 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ocorreram (dados de 

janeiro de 2008). A estimativa das matérias primas utilizadas para a sua produção, até o 

sétimo leilão foi: 59% da soja, 26% da mamona e 15% de outras, incluindo o sebo animal.  , 

(MME 2006). No sétimo leilão houve a compra de 100 milhões de litros de biodiesel 

destinados à formação de estoque. 

 
Figura 3.9 - Projeção de produção nacional do biodiesel 

Fonte: ANP (2007) 
 

Apesar dos incentivos fiscais do Governo para a compra de matéria-prima da 

agricultura familiar e a utilização de mamona e palma, cuja produção é intensiva em ocupação 

de mão-de-obra, não houve uma diversificação de matérias-primas. O menor custo e a 

abundância da soja na região Centro Oeste e o cultivo/tecnologia totalmente dominado pelo 

agronegócio contribuíram para esse resultado. 

A especificação brasileira é similar à européia e americana, com alguma flexibilização 

para atender às características de matérias-primas nacionais. Esta especificação editada em 

portaria pela ANP é considerada adequada para evitar alguns problemas, inclusive observados 

na Europa. A especificação européia determina expressamente o uso de metanol para 

produção de biodiesel. A especificação brasileira, como a americana, não restringe o uso de 

álcool etílico. O ponto essencial é que a mistura de biodiesel com diesel atenda à 
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especificação do diesel, principalmente quanto às exigências do sistema de injeção, do motor, 

do sistema de filtragem e de exaustão. A especificação das misturas de biodiesel/diesel 

nacional é dada pelo Regulamento Técnico Nº 2/2006 (anexo), sendo que a mesma é 

requerida para a aprovação do biodiesel produzido no território nacional. 

 

3.4   Geração de Biodiesel a partir de Resíduos Urbanos 
 

O gás gerado do lixo, para a geração elétrica (OLIVEIRA 2001), e o biodiesel, 

principalmente para propulsão veicular, mas, em alguns casos, também para geração elétrica, 

apresentam qualidades adicionais à biomassa cultivada. Suas principais vantagens são: (i) os 

equipamentos e insumos necessários para sua produção são de origem nacional e, por isto, são 

cotados em moeda brasileira; (ii) são intensivos em mão-de-obra, uma vez que requerem 

triagem – do lixo, para obter biomassa residual e reciclável, e dos insumos residuais para a 

produção de biodiesel – e cultivo e extração, para obtenção de insumos novos para biodiesel; 

(iii) estão disponíveis, normalmente, junto aos consumidores, o que reduz o custo de 

transporte, seja da energia ou do combustível; e (iv) acarretam a redução da poluição, 

decorrente da substituição de combustíveis fósseis por Fontes Alternativas de Energia e, 

quando estas são oriundas de resíduos, conseqüência da coibição de sua decomposição. No 

caso do biodiesel, é reduzida a importação de óleo diesel e petróleo. 

Estas qualidades adicionais podem ser comprovadas através de uma análise integrada 

(técnica, social, econômica e ambiental) dos diversos efeitos deste aproveitamento. Entre eles 

está o potencial de aumentar em 30% a oferta de energia elétrica e substituir 1% do óleo 

diesel imediatamente, a custos já competitivos (ROSA 2003); e alavancar a produção agrícola 

para atender à demanda interna e externa. Na esfera residual ocupam lugar de destaque os 

insumos derivados de processos industriais, pecuária, e principalmente da indústria 

alimentícia, que apresentam potencial químico para transformação em biocombustível. Os 

mais representativos são os óleos vegetais utilizados na fritura de alimentos, e os ácidos 

graxos encontrados tanto na gordura animal quanto no esgoto sanitário (este é um resíduo 

público, enquanto os demais são resíduos privados). 

A isto, somam-se os fatos de estarem disponíveis imediatamente, uma vez que não é 

necessário planejar sua produção, e de sua localização ser a mesma dos consumidores de 

energia, quer estejam nas cercanias das cidades (uma vez que o lixo é praticamente 

padronizado em todo o território nacional) ou nas unidades produtivas rurais (onde os 
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insumos são mais específicos), sinalizando para a prioridade de seu aproveitamento. Assim, 

ao contrário da energia eólica e das PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas), cuja exploração 

depende da disponibilidade do recurso natural e cujas áreas para instalação de 

empreendimentos normalmente ficam longe dos centros urbanos, a biomassa residual pode ser 

utilizada em usinas instaladas nas áreas de vazadouro de lixo, o que exige menos investimento 

em linhas de transmissão, ou nas fazendas de cultivo. 

A questão econômica, refletida pela modicidade dos preços, já pode ser atingida com 

os insumos residuais. A quantidade disponível de insumos residuais, no Brasil, é pequena, 

quando comparada ao consumo de óleo diesel, é de cerca de 1% do consumo, ou 500 milhões 

de litros por ano, (HIDROVEG 2006), o que demonstra que o óleo diesel continuaria 

majoritariamente no mercado mesmo com o uso de todos os insumos residuais para a 

produção de biodiesel. Embora, pouco representativa em escala global, estes insumos, que 

envolvem óleo de fritura usado, ácidos graxos, gordura animal e esgoto sanitário, além de 

terem menores custos, apresentam a vantagem de poderem ser consumidos imediatamente e 

estarem disponíveis junto aos aglomerados urbanos. Além disto, esta transformação dos 

resíduos em biocombustíveis permite reduzir o impacto ambiental causado pela sua má 

disposição final, e diminui a emissão de gases de efeito estufa, outrora emitidos em larga 

escala pelo diesel convencional. 
 

3.5 O Óleo de Fritura Usado 
 

A produção industrial atingiu patamares mais elevados do que em toda a sua história e 

seus efeitos podem ser usufruídos nos produtos que consumimos e no conforto que trazem, 

mas também podem ser sentidos de forma negativa no descarte destes mesmos produtos no 

meio ambiente, poluindo o ar, águas e terras. O aumento do consumo traz consigo o aumento 

dos dejetos e de embalagens, resíduos que são fruto de uma mentalidade produtiva voltada 

para o consumo imediato, sem preocupação com as conseqüências para o meio ambiente ou 

para o futuro dos próprios consumidores. 

Os óleos comestíveis, em especial aqueles utilizados nas frituras, surgem neste 

contexto como um resíduo gerado diariamente nos lares, indústrias e estabelecimentos do 

país. Devido à falta de informação da população e/ou à carência de disseminação de idéias a 

favor do meio ambiente, este resíduo acaba sendo despejado diretamente nas águas, como em 

rios e riachos ou simplesmente em pias e vasos sanitários, indo parar nos sistemas de esgoto 
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causando danos no entupimento dos canos e o encarecimento dos processos das Estações de 

Tratamento, além de acarretar na poluição do meio aquático. Desta maneira, urge a 

necessidade de adoção de estratégias em prol de informar a população sobre os malefícios que 

estas atitudes provocam e a maneira correta de se dispor tal resíduo. 

Aproveitar, tratar ou destinar os resíduos sólidos e líquidos urbanos é uma 

responsabilidade da qual a sociedade não tem como se esquivar, sendo uma questão de 

cidadania propor alternativas para que estes rejeitos causem o menor impacto possível ao 

meio ambiente. 

DOBARGANES e PÉREZ-CAMINO (1991) relatam que o consumo de alimentos 

fritos e pré-fritos tende sempre a aumentar, provocando uma maior ingestão de óleos e 

gorduras após terem sido submetidos a elevadas temperaturas em processo de fritura. 

Constata-se que este fato tem sido influenciado por razões sociais, econômicas e técnicas, pois 

as pessoas dispõem de menos tempo para preparação de seus alimentos e, assim, o processo 

de fritura fornece uma alternativa de sua preparação rápida ao mesmo tempo conferindo aos 

alimentos fritos características organolépticas agradáveis. 

Os óleos alimentares usados representam uma categoria de subprodutos ou resíduos 

provenientes de diversas atividades, mas, na sua maior parte, derivados da atividade de fritura 

de alimentos. Dentre as atividades responsáveis por gerar este resíduo destaca-se 

nomeadamente as seguintes: 

• Atividades domésticas (óleos de cozinha usados na confecção dos alimentos, como 

por exemplo, a fritura de batatas, salgados etc); 

• Atividades industriais, destacando-se as de preparação e conservação de batata 

(fabricação de batatas fritas “em pacote”) ou outros tipos de alimentos que necessitem de óleo 

de fritura em grande quantidade; 

• Estabelecimentos como hotéis, restaurantes e cafés, cantinas e refeitórios. 

Estes óleos usados resultam essencialmente da utilização de óleos de origem vegetal 

(azeite, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de canola, entre outros). 

Segundo IPA (2004), o despejo de águas residuais contendo óleos alimentares usados 

nas linhas de agua tem como conseqüência a diminuição da concentração de oxigênio 

presente nas águas superficiais, devendo-se tal situação principalmente ao fato deste tipo de 

águas residuais conterem substâncias consumidoras de oxigênio (matéria orgânica 

biodegradável), que ao serem descarregadas nos cursos de água, além de contribuírem para 

um aumento considerável da carga orgânica, conduzem a curto prazo a uma degradação da 
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qualidade do meio receptor. Além disso, a presença de óleos e gorduras nos efluentes de 

águas residuais provoca um ambiente desagradável com graves problemas ambientais de 

higiene e maus cheiros, provocando igualmente impactos negativos ao nível da fauna e flora 

envolventes. 

Outra prática incorreta de deposição deste tipo de resíduos está associada à descarga 

dos mesmos para as redes públicas de esgoto e coletores municipais, as quais podem provocar 

grandes problemas de entupimento e obstrução dos mesmos. Outra conseqüência da descarga 

para as redes públicas de esgoto e coletores municipais resulta no seu encaminhamento para 

as Estações de Tratamento (quando existe esta solução, caso ainda não evidente para a 

totalidade do território nacional), contribuindo significativamente para o aumento dos níveis 

de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), de DQO (Demanda Química de Oxigênio) e de 

SST (Sólidos Suspensos Totais) nas águas residuais a tratar. Isso dificulta o desempenho e 

funcionamento eficiente das Estações de Tratamento, pelo fato do aumento da concentração 

destes parâmetros conduzirem a um considerável consumo de energia no funcionamento das 

mesmas, além de implicarem manutenções e limpezas mais freqüentes nos equipamentos de 

separação de óleos e gorduras associadas a gastos consideráveis de tempo neste tipo de 

operações (IPA, 2004). 

Além dos impactos negativos mencionados acima, existem outros entraves atualmente 

no Brasil, tais como a inexistência de fiscalização e cumprimento da legislação por parte dos 

produtores destes resíduos. 

Uma alternativa simples e que pode ser posta em prática, é dispor os óleos utilizados 

em uma garrafa de plástico (por exemplo, as garrafas PET de refrigerantes), fechá-las e 

colocá-las no lixo normal, ou seja, no lixo doméstico. O lixo orgânico é triado, e as garrafas 

serão abertas e vazadas em um local adequado ao invés de serem despejadas nos esgotos, 

desta maneira evitam-se gastos desnecessários com tratamento nas estações de esgoto. Os 

óleos alimentares usados, lançados na rede hídrica e nos solos provocam a poluição dos 

mesmos. Se o produto for para a rede de esgoto, encarece o tratamento dos resíduos, e o que 

permanece nos rios provoca a impermeabilização dos leitos e terrenos adjacentes que 

contribuem para a enchente. Também provoca a obstrução dos filtros de gorduras das 

Estações de Tratamento, sendo um obstáculo ao seu funcionamento ótimo (FELIZARDO, 

2003). 

É importante salientar que benefícios econômicos podem advir da reutilização do óleo 

de fritura usado, como a fabricação de sabão, lubrificantes e até mesmo biocombustível de 
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alta qualidade. Desta forma, em conjunto com o modelo proposto neste trabalho é de suma 

importância que idéias inteligentes se multipliquem em nossa sociedade para um esquema que 

também possa gerar lucro, somado aos benefícios ambientais.  

Apesar de não ser recente, e de já ter sido tratada por muitos no passado como uma 

questão ideológica de grupos ecologistas que não aceitavam a sociedade de consumo 

moderna, a preocupação com a preservação ambiental assume hoje uma importância cada vez 

maior para as empresas. Um aspecto importante de ser observado na questão ambiental 

contemporânea é o grau de comprometimento cada vez maior de empresários e 

administradores na busca de soluções ambientalmente adequadas para os problemas da 

produção, distribuição e consumo de bens e serviços. 

A reciclagem de um modo geral vem se mostrando nos tempos atuais cada vez mais 

necessária e vantajosa. Algumas empresas, no empenho de obter certificação ISO 9002 e 

principalmente a ISO 14000, por ser mais rigorosa na questão ambiental, precisam dar 

destinos adequados aos resíduos, ora por razões econômicas, ora por questões ambientais, na 

tentativa de reduzir o impacto ambiental causado pelo homem. No atual ritmo de degradação 

ambiental, é muito provável que as próximas gerações sejam privadas de diversas espécies 

animais e vegetais, hoje já ameaçadas de extinção por diversas razões. Há também outros 

problemas que aparentam ser de difícil solução, como o aquecimento médio global do planeta, 

os buracos na camada de ozônio etc. 

Pensando no paradigma do desenvolvimento industrial sustentável e buscando como 

meta a eliminação de emissões líquidas, gasosas e sólidas, a Organização ZERI (Zero 

Emissions Research Initiative), vem apoiando projetos que visem ao aproveitamento de 

resíduos para utilização como matéria-prima em outro processo. As grandes indústrias do 

ramo alimentício vendem o óleo usado para a produção de sabão, processo que pode ser 

conjugado com a obtenção do biodiesel, massa de vidraceiro, e impropriamente aproveitado 

para o fabrico de ração animal. Contudo, os animais que se alimentam dessas rações são 

impróprios para o consumo humano. Experiências com cobaias mostram que a ingestão destas 

gorduras oxidadas trazem como conseqüência um aumento de perioxidação dos cromossomos 

(COSTA NETO e ROSSI 2000). 

Ainda, grande parte deste óleo vegetal usado não é coletado e acaba sendo descartado 

na rede de esgoto ou diretamente no solo. Segundo o Centro de Saúde Ambiental da 

Prefeitura Municipal de Curitiba, estima-se que somente nos restaurantes industriais da cidade 
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de Curitiba e região metropolitana, são descartados por mês aproximadamente 100 toneladas 

desse resíduo no meio ambiente (COSTA NETO e ROSSI 2000). 

3.6   Biodiesel Obtido Através do Óleo de Fritura Usado 
 

QUERCUS (2002) relata que a produção de biodiesel a partir de óleos de fritura 

usados permite reutilizar e reduzir em 88% o volume destes resíduos, sendo 2% matéria 

sólida, 10% glicerina e 88% éster com valor energético. Ou seja, recupera um resíduo que de 

outra forma provoca danos ao ser despejado nos esgotos. Segundo PETTERSON e REECE 

(1994), testes nas emissões mostraram uma diminuição de 54% em HC, 46% de CO2 e 14,7% 

de NOx, na utilização do biodiesel obtido através de óleos de fritura usados, em comparação 

ao diesel convencional. 

CASTELLANELLI (2007) relata um acréscimo de consumo de aproximadamente 5% 

no consumo na utilização de biodiesel obtido através do OFU em motores diesel, porém sem 

prejudicar seu desempenho. Ainda, relata a redução de emissões sendo, 43% de CO2, 37% DE 

HC e 13,4% de NOx. 

Segundo experimentos de COSTA NETO e ROSSI (2000), no caso específico da 

utilização do biodiesel de óleo de fritura usado em ônibus do transporte urbano de Curitiba, 

foi verificado que, entre 3000 e 5000 rpm, a potência efetiva e o torque do motor foram pouco 

inferiores aos observados com óleo diesel. Não obstante, entre 1500 e 3000 rpm, os índices 

obtidos para ambos foram praticamente idênticos. A maior diferença verificou-se com relação 

a emissão de fumaça, cuja redução média foi 41,5%, medido em escala Bosch. 

A utilização de biodiesel obtido através do óleo de fritura usado no transporte 

rodoviário pesado oferece grandes vantagens para o meio ambiente, principalmente em 

grandes centros urbanos, tendo em vista que a emissão de poluentes é menor que a do óleo 

diesel (CHANG, 1996). Os mesmos autores também demonstraram que as emissões de 

monóxido e dióxido de carbono, enxofre e material particulado foram inferiores às do diesel 

convencional. 

De acordo com  MITTELBACH e TRITTHART (1988), o biodiesel resultante da 

transesterificação de óleos de fritura apresentou características bastante semelhantes aos 

ésteres de óleos antes da utilização para fritura. Apesar de ser um combustível oriundo de um 

óleo parcialmente oxidado, suas características foram bastante próximas às do óleo diesel 

convencional, apresentando, inclusive boa homogeneidade obtida quando da análise da curva 

de destilação. Os autores realizaram testes de desenpenho utilizando ésteres metílicos 
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resultantes da transesterificação de óleos residuais de fritura. Os ésteres metílicos foram 

misturados ao diesel (US-2D) convencional na proporção de 1/1 e o teste realizado com 100 

litros, sem que nenhuma mudança de operação dos veículos tenha sido observada. A emissão 

de fumaça foi extremamente menor e foi possível observar um leve cheiro de gordura 

queimada. O consumo do biocombustível foi praticamente o mesmo observado com a 

utilização do diesel convencional. O biodiesel obtido por estes dois pesquisadores foi 

confrontado com um padrão de diesel convencional, o US-2D (US number 2), conforme 

observados na Tabela 3.1. 
 

Tabela 3.1 - Propriedade do diesel x biodiesel de óleo de fritura usado 

Parâmetros US-2D Ésteres metílicos 
de óleo residual 

de fritura 
Densidade a 15°C 

(kg/m3) 
0,849 0,888 

Ponto de ebulição 
inicial (°C) 

189 307(1%) 

10% 220 319
20% 234 328 
50% 263 333 
70% 286 335 
80% 299 337 
90% 317 340 

Ponto de ebulição 
final (°C) 

349 342(95%) 

Aromáticos (% 
v/v) 

31,5 - 

Análises 
Carbono (%) 86,0 77,4 

Hidrogênio (%) 13,4 12,0 
Oxigênio (%) 0,0 11,2 
Enxofre (%) 0,3 0,03 

Índice de Cetano 
(Destilação) 

46,1 44,6 

Número de 
Cetano ( Teste de 

motor) 

46,2 50,8 

Proporção H/C 1,81 3,62 
Valor Calorífico 
líquido (MJ/kg) 

42,30 37,50 

 



Rosenhaim, R. 

 

36 

 

De acordo com a Tabela 3.1, o biodiesel obtido por estes pesquisadores apresentou 

valor calorífico muito próximo ao diesel convencional de referência. Com relação à curva de 

destilação, as temperaturas registradas para o ponto de ebulição inicial e volumes estilados de 

10 a 50% são consideravelmente superiores às verificadas para o diesel convencional de 

referência. As temperaturas registradas para o ponto de ebulição final foram semelhantes. 

Segundo IPCC (1996), as emissões totais de Gases de Efeito Estufa no ciclo de vida 

do biodiesel de óleo residual são aquelas geradas na coleta do óleo usado, no consumo de 

energia elétrica pela planta química, acrescidas das emissões que ocorrem na sua distribuição 

e na sua combustão. Apesar dos excelentes resultados obtidos por diversos autores (ROSA 

2003), é inevitável admitir que o óleo de fritura traz consigo muitas impurezas, oriundas do 

próprio processo de cocção de alimentos. Portanto, para minimizar esse problema, é sempre 

aconselhável proceder a uma pré-purificação e secagem dos óleos antes da reação de 

transesterificação. 

A utilização de resíduos de óleo de soja e gordura como matéria-prima para o 

biodiesel tem sido bastante estudada e sua viabilidade técnica comprovada (MENDES 1989; 

COSTA NETO e ROSSI 2000). Segundo estes autores, comparado ao óleo diesel derivado de 

petróleo, o biodiesel pode reduzir em 78% as emissões de gás carbônico, considerando-se a 

reabsorção pelas plantas. Além disso, reduz em 90% as emissões de fumaça e praticamente 

elimina as emissões de óxido de enxofre. É importante frisar que o biodiesel pode ser usado 

em qualquer motor de ciclo diesel, com pouca ou nenhuma necessidade de adaptação (LIMA 

2004). 

Quanto à rota utilizada, a produção de éster etílico é um pouco mais complexa, 

exigindo maior número de etapas e de uso de centrífugas específicas e otimizadas para uma 

boa separação da glicerina dos ésteres. FREEDMAN et al. (1986) demonstraram que a 

alcoólise com metanol é tecnicamente mais viável do que a alcoólise com etanol, 

particularmente se esse corresponde ao etanol hidratado, cujo teor em água (4-6%) retarda a 

reação. O uso de etanol anidro na reação efetivamente minimiza este inconveniente, embora 

não implique em solução para o problema inerente à separação da glicerina do meio de reação 

que, no caso da síntese do éster metílico, pode ser facilmente obtida por simples decantação. 

NYE et al (1983) investigaram a reação de transesterificação de óleos de fritura com 

metanol, etanol, n-propanol, iso-propanol, n-butanol e 2-etoxietanol em meios ácido e básico. 

O maior rendimento foi obtido com o metanol em meio alcalino. 
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Para ser viável economicamente o biodiesel de OFU precisa mudar a rota atual, que 

inclui a produção de sabão, massa de vidraceiro e ração para animais, entre outros. Ainda, é 

necessário lembrar que apesar dos potenciais ganhos ambientais com o aproveitamento desses 

óleos na produção de biodiesel, atualmente, não existe qualquer benefício tributário ou 

incentivo fiscal. 

 
3.7  Estabilidade Oxidativa  

  
 A estabilidade oxidativa é definida como a resistência da amostra (óleos vegetais, 

biodiesel, etc) à oxidação. Ela é expressa pelo período de indução (PI) – tempo entre o início 

da medição e o momento em que ocorre um aumento brusco na formação de produtos da 

oxidação que é dado em horas. (GARCIA-MESA, 1993).  

SMOUSE (1995) define a qualidade do óleo como o seu estado atual de aceitabilidade, 

enquanto que a estabilidade consiste na sua resistência a alterações futuras. Segundo 

KNOTHE, et al. (2006), algumas oleaginosas possuem propriedades químicas mais 

suceptiveis ao processo oxidadativo, as quais são incorporadas pelo biodiesel. 

KNOTHE (2007) afirmou que devido o biodiesel ser derivado principalmente de óleos 

vegetais, incluindo soja e canola, possuem uma quantidade significativa de ácidos graxos com 

duplas ligações, um dos principais fatores que afetam a estabilidade oxidativa, especialmente 

quando o problema é agravado por condições de armazenagem, que podem incluir a 

exposição ao ar e/ou temperatura acima da ambiente, bem como a presença de materiais 

estranhos (contaminantes) com efeito catalisador da oxidação, como por exemplo: metais e 

clorofila (pró-oxidantes), enzimas, metaloprotéinas, microrganismos.  

A auto-oxidação de substâncias graxas insaturadas procede a diferentes velocidades, 

dependendo do número e da posição das ligações duplas. As posições CH2-alílicas, em 

relação às duplas ligações presentes nas cadeias dos ácidos graxos, são aquelas efetivamente 

susceptíveis à oxidação. As posições bis-alílicas em ácidos graxos polinsaturados de 

ocorrência natural, tais como os ácidos linoléico (duplas ligações em ∆9 e ∆12, gerando uma 

posição bis-alílicas em C-11) e linolênico (duplas ligações em ∆9, ∆12 e ∆15, gerando duas 

posições bis-alílicas em C-11 e C-14) são ainda mais susceptíveis à auto-oxidação que as 

posições meramente alílicas. As velocidade relativas de oxidação fornecidas na literatura 

correspondem a 1 para oleatos (ésteres metílicos e etílicos), 41 para linoleatos, e 98 para 

linolenatos. Esta é uma propriedade essencial, porque a maioria dos diferentes tipos de 

biodieseis contém quantidades significativas dos ésteres derivados dos ácidos oléico, linoléico 
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e linolênico que, por sua vez, podem influenciar a estabilidade oxidativa dos combustíveis. As 

espécies formadas durante o processo de oxidação causam a deterioração eventual do 

combustível. Pequenas quantidades de componentes graxos de maior grau de insaturação têm 

um efeito forte, porém, diferenciado, sobre os resultados de estabilidade à oxidação obtidos 

pelo método OSI (KNOTHE et al., 2006). 

A oxidação dos óleos e gorduras acontece através da reação em cadeia de radicais 

livres em três etapas: iniciação, propagação e terminação. Os produtos formados são 

distinguíveis por suas características organolépticas. O radical livre (R•) é uma espécie 

química que apresenta um número ímpar de elétrons, sendo, portanto, altamente reativo e 

instável, Figura 3.10 (CANDEIA, 2008). 
 

     Iniciação 

  

 

Propagação 

  

  

 

Terminação 

  

            Produtos estáveis 

  

 

Sendo que: RH = ácido graxo insaturado,  = radical livre,  = radical peróxido e  = 

hidroperóxido. 

Figura 3.10 - Esquema geral de oxidação de ácidos graxos insaturados. 

Fonte:  (RAMALHO et al., 2006). 
 

Inicialmente, hidroperóxidos são formados durante a oxidação, gerando aldeídos, 

ácidos e outros compostos oxigenados como produtos do processo de oxidação em cadeia 

(FREEDMAN et al., 1989). Entretanto, duplas ligações também podem ser orientadas a 

reações de polimerização que levam a produtos de maior massa molar e, eventualmente, a um 

aumento da viscosidade do combustível. Isto pode ocasionar a formação de espécies 
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insolúveis de natureza polimérica que poderão entupir linhas e bombas de combustíveis  

(KNOTHE et al., 2006). 

Nas condições de temperatura elevada, sob fluxo de ar constante a etapa de 

propagação da reação de oxidação forma compostos voláteis. O tempo decorrido até a 

formação destes compostos voláteis, provocando um súbito aumento da condutiviade elétrica 

da água é chamado de período de indução (atualmente chamado também de índice de 

estabilidade oxidativa), é um parâmetro comparativo muito utilizado para controle de 

qualidade de matérias-primas e de processo para se avaliar diferentes tipos de óleos para 

fritura, alterações na composição em ácidos graxos, eficiência da adição de antioxidantes, 

entre outros.  

A resistência a oxidação de óleos e gorduras pode ser avaliada por vários métodos, que 

são: Método de estufa e Active Oxygen Method (AOM), Oil Stability Instrument (OSI), 

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e Espectrometria de 

infravermelho, Calorimetria Exploratória Diferencial Pressurizada (P-DSC) e outras técnicas 

que possibilitam a identificação destas degradações (KNOTHE, 2007). 

Neste contexto, podem ser evidenciadas várias pesquisas correspondentes ao estudo da 

estabilidade oxidativa, em que se buscam: 

 
• Estudar o efeito da temperatura na determinação da estabilidade oxidativa pelo 

método Rancimat (HASENHUETTL et al., 1992). 

• A avalição da estabilidade oxidativa do biodiesel por calorimetria exploratória 

diferencial pressurizada (PDSC) no modo dinâmico,  (DUNN, 2006). 

• Estudar do efeito do antioxidante na estabilidade oxidativa do biodiesel 

metílico de soja, (DUNN, 2005). 

• O desenvolvimento de um novo método de análise para a determinação da 

estabilidade oxidativa de óleos lubrificantes por Calorimetria Exploratória 

Differencial Pressurizada, (BRAJENDRA et al., 2003). 

 
Os métodos de determinação da estabilidade oxidativa surgiram numa tentativa de 

predizer a vida-de-prateleira de óleos e gorduras, pois o acompanhamento das alterações 

ocorridas nestes produtos, nas condições de armazenamento é lento e pode consumir grande 

quantidade de reagentes. 
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Para se avaliar a estabilidade oxidativa ou a sua suscetibilidade à oxidação, o óleo ou 

gordura é submetido a teste de oxidação acelerada, sob condições padronizadas e um ponto 

final é escolhido, no qual se observam sinais de deterioração oxidativa. Para se acelerar a 

oxidação, os testes incluem elevação de temperatura, adição de metais, aumento da pressão de 

oxigênio, estocagem sob luz e agitação. Porém, o aquecimento é o meio mais utilizado e 

eficiente.  

Alguns dos métodos de avaliação da estabilidade oxidativa monitoram as alterações 

ocorridas na amostra mediante análises como: índice de peróxidos, análise sensorial, 

determinação de dienos conjugados, valor de carbonila, análise de voláteis, entre outras 

(DROZDOWSKI et al., 1987). A partir destes resultados obtém-se como parâmetro o período 

de indução que é definido como o tempo para se atingir nível de rancidez detectável ou 

surpreendente mudança na taxa de oxidação  (GARCIA-MESA et al., 1993), (GUTIÉRREZ 

ROSALES, 1989), (HILL, 1994), (DROZDOWSKI et al., 1987), (FRANKEL, 1993) e 

(LAUBLI et al., 1986).  

O período de indução (atualmente chamado também de índice de estabilidade 

oxidativa) é um parâmetro comparativo muito utilizado para controle de qualidade de 

matérias-primas e de processo para se avaliar diferentes tipos de óleos para fritura, alterações 

na composição em ácidos graxos, eficiência da adição de antioxidantes, entre outros.  

Os métodos de estufa e Active Oxygen Method (AOM) têm sido os mais utilizados na 

determinação da estabilidade oxidativa, apesar do alto consumo de reagentes e longo tempo 

de análise. Para solucionar este problema foram desenvolvidos os métodos automatizados que 

medem a absorção de oxigênio ou a formação de voláteis de oxidação. Os métodos baseados 

no consumo de oxigênio, como o FIRA-Astell e Oxidograph, medem a mudança de pressão 

no “headspace”, enquanto que os gravimétricos medem a quantidade de oxigênio absorvido 

pela amostra. Os métodos baseados na formação de voláteis, que são medidos por aumento de 

condutividade elétrica, empregam equipamentos como o Rancimat e Oil Stability Instrument 

(OSI) (GARCIA-MESA et al., 1993), (HILL, 1994) e (HADORN et al., 1974). 

As características dos métodos de determinação de estabilidade oxidativa  acelerada 

em relação à estocagem, temperatura e pressão ambiente,comparadas por (FRANKEL, 1993), 

encontram-se na Tabela 3.2.  
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Tabela 3.2 - Características dos Métodos de Estabilidade Oxidativa. 

Teste Condições Caracteristicas 

Estocagem Normal Temperatura ambiente e pressão 
atmosférica Longo tempo de análise 

Estocagem sob luz Temperatura ambiente e pressão 
atmosférica

Mudança no mecanismo de 
oxidação 

Catalise metálica Temperatura ambiente e pressão 
atmosférica 

Maior decomposição dos 
hidroperóxidos 

Método de aumento de peso 30 – 80 ºC e pressão atmosférica Ponto final questionável

Método de estufa (Schaal) 60 – 70 ºC pressão atmosférica Menores diferenças da estocarem 
normal 

Absorção de Oxigênio 80 – 100 ºC e pressão atmosférica Mudança no mecanismo de 
oxidação 

Bomba de oxigênio (ASTM) 99 ºC e 65 – 115 psi de oxigênio Mudança no mecanismo de 
oxidação 

Active Oxigen Method 98 ºC e fluxo de ar Mundança no mecanismo de 
oxidação 

Rancimat 100 – 140 ºC e fluxo de ar Ponto final questinável 
Fonte: FRANKEL (1993) 

 

Para FRANKEL (1993), os métodos de estabilidade acelerada apresentam validade 

restrita, pois à medida em que se submete a amostra ao aquecimento, à luz ou ao contato com 

metais muda-se o mecanismo da oxidação. Assim, os resultados obtidos sofrem desvios dos 

valores reais, já que o comportamento do óleo nestas condições será diferente das condições 

normais de estocagem. Os testes efetuados em temperatura ambiente aproximam-se da 

estocagem real, mas são longos demais para terem valor e sua reprodutibilidade pode ser 

afetada por muitas variáveis difíceis de controlar, sob longo tempo de armazenamento. 

De acordo com FRANKEL (1993) as análises de índice de peróxido, dienos 

conjugados e valor de carbonila, utilizadas para acompanhar a evolução da oxidação nos 

métodos acelerados em alta temperatura, apresentam valor questionável, pois os peróxidos se 

decompõem rapidamente em temperatura muito elevada.  

Os métodos analíticos de análise térmica tais como a termogravimetria (TG), a 

calorimetria exploratória diferencial convencional (DSC), e a calorimetria exploratória 

diferencial pressurizada (P-DSC) foram aplicados em análises de oxidação de derivados do 

petróleo, tais como: lubrificantes sintéticos, lubrificantes biodegradáveis, óleos utilizados em 

turbina de aviões, e polímeros (SHARMA, 2003), (GAMELIN et al., 2002); (RIGA et al., 

1998); (YAO, 1997); (ZEMAN et al., 1993). Estudos mostraram que P-DSC tem a vantagem 

de oferecer um número maior de moléculas de oxigênio disponíveis para a reação, permitindo 

a aceleração da reação em temperatura mais baixas. STAVINOHA E KLINE (2001) 

aplicaram o método D 6186 da ASTM (tempo da indução da oxidação para óleos lubrificantes 
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por um calorímetro exploratório diferencial pressurizado) e relataram que este método era 

apropriado para monitorar e verificar o ponto de estabilidade oxidativa de antioxidantes 

adicionados ao biodiesel. Estudos mais recentes (DUNN, 2005) demonstraram o uso das 

análises dinâmicas por P-DSC na determinação dos efeitos de diferentes tipos e concentrações 

de antioxidantes na estabilidade oxidativa do biodiesel metílico de soja. LITWINIENKO e 

KASPRZYSKA-GUTTMAN (2000) e LITWINIENKO et al. (1999) e (2000) aplicaram a 

análise dinâmica de DSC e de P-DSC para estudar a cinética de oxidação de ésteres metílicos 

de ácidos graxas insaturados (FAME) de cadeias longas (C18) e de ésteres etilicos de ácido 

graxos.  

DUNN (2006) investigou o uso das análises térmicas por termogravimetria dinâmica 

(TG), calorimetria exploratória diferencial convencional (DSC), e da calorimetria exploratória 

diferencial pressurizada (P-DSC) no estudo da estabilidade oxidativa do biodiesel derivado do 

óleo de soja, com e sem o uso de antioxidantes. Os resultados da oxidação térmica do 

biodiesel foram comparados entre os métodos de P-DSC no modo de operação em pressão 

constante (o fluxo do gás não e constante) e em pressão dinâmica (o fluxo do gás e constante). 

E também foram comparados com os resultados obtidos pelo método OSI. 
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