
AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE E MÉTODOS DE
ANÁLISES APLICÁVEIS ÀS ETAPAS DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL POR

TRANSESTERIFICAÇÃO

Ana Maria De ASSIS (Unileste); Brenda Ghiane  Pena SANTOS (Unileste); Fernanda de Souza

FERNANDES (Unileste); Djolse Nascimento DANTAS (Unileste); Igor Junio Silva GLÓRIA (E. E.

Professor Pedro Calmon); Jairo Oliveira de Paula FERREIRA (Unileste); Julielson Lúcio De

OLIVEIRA (Unileste); Leonardo Ramos Paes De LIMA (Unileste); Lídia Guilherme RIBEIRO

(Unileste); Lorenna Magalhães DRUMMOND (Unileste); Ricardo França Furtado Da COSTA

(Unileste); Rosângela Maria Vitor PARANHOS (Unileste)

Introdução: A matriz energética hodierna tem tido o foco no desenvolvimento de
biocombustíveis, a exemplo do biodiesel, que substitua os derivados do petróleo. Para
que o biodiesel se torne aplicável, faz-se necessário um controle de qualidade desde a
matéria-prima até o produto. Esse controle é feito por meio de métodos analíticos para
certificar a qualidade do processo. O comportamento cinético é um parâmetro
importante para classificar as reações químicas. Através de um modelo cinético, é
possível determinar a energia de ativação da reação, bem como a velocidade com que a
reação se processa. Com isso, consegue-se modelar o processo de produção. Objetivo:
Este trabalho propôs determinar os parâmetros considerados de essencial importância
para garantir a qualidade do biodiesel formado pela reação de transesterificação com
óleo residual de fritura. Propõe-se ainda, avaliar o comportamento cinético da reação
para modelar o processo de produção do biodiesel. E avaliar o processo de destilação.
Metodologia: A proposta para execução deste trabalho consiste primeiramente num
levantamento teórico. Foram determinados os seguintes parâmetros: massa específica,
viscosidade cinemática, índice de acidez, índice de iodo e o número de cetano, pela
correlação estatística com o número de iodo. Propõe-se determinar outros parâmetros,
como: corrosividade ao cobre, teor de glicerina, teor de umidade, ácidos graxos livres,
índice de saponificação. O processo de destilação consiste em avaliar o biodiesel nas
temperaturas de 50°C e 85°C. O comportamento cinético será determinado por
modelos definidos na literatura para avaliar a energia de ativação, velocidade da reação
e a modelagem do processo reacional. Resultados: A densidade do óleo residual foi
0,9396 g/cm³ e do biodiesel foi de 0,8763 g/cm³. O resultado da densidade do biodiesel
está entre o valor especificado pelo órgão competente que varia de 0,850-0,900 g/cm³.
O índice de iodo foi determinado utilizando tiossulfato de sódio 0,1M como agente
titulante. O valor calculado foi de 97,53g I2/100g da amostra. O valor do número de
cetano calculado pela correlação com o número de iodo e obtido um valor de 53,14. O
valor da viscosidade obtido para o óleo residual de fritura foi de 60 mPa*s. Já a
viscosidade do biodiesel foi de 9 mPa*s. O biodiesel produzido por via metílica
apresentou um índice de acidez no valor de 0,9589 mg KOH/g da amostra. Esse valor
é superior ao especificado pela norma. A amostra de biodiesel foi submetida a uma
filtração simples. Objetivando aumentar a eficiência do processo, o filtrado foi
submetido a uma nova filtração utilizando sulfato de sódio anidro como leito filtrante.
Após todo o processo concluído, foi mensurado novamente o índice de acidez do
biodiesel e o valor encontrado foi de 0,4805 mg KOH/g da amostra. O modelo cinético
está em fase de revisão bibliográfica, bem como as demais análises propostas.
Conclusão: Os resultados encontrados foram satisfatórios dentro do que a norma
estabelece para a certificação de qualidade do biodiesel. As análises que estão em fase
de revisão bibliográfica serão implementadas para dar continuidade nos métodos de
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análise do biodiesel. O modelo cinético proposto neste trabalho servirá para modelar 
processos produtivos.
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