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Introdução: A demanda mundial por biodiesel está aumentando devido,
principalmente, à diminuição das reservas de petróleo, favorecendo a prática de
pesquisas que potencializam a fabricação desse biocombustível.  Devido à diversidade
de métodos para a produção deste biocombustível, torna-se necessário estabelecer
padrões de qualidade que fornecem características estruturais e estabelecem limites de
contaminantes, assegurando a sua eficiência. O método mais utilizado para produção
de biodiesel é a reação de transesterificação, que pode ser obtida a partir dos óleos
residuais de fritura, sendo a sua utilização refletida na diminuição dos impactos
ambientais, reduzindo os descartes de óleo no meio ambiente. Objetivo: Realizar
estudos para desenvolvimento de métodos analíticos, cujo custo e a toxicidade sejam
baixos frente aos exigidos pelos órgãos normativos para garantir a qualidade do
biodiesel produzido. Metodologia: Por meio da reação de transesterificação a partir do
óleo vegetal de fritura utilizando catálise homogênea, o biodiesel Metanólico e
Etanólico foi submetido à análise de cromatografia de camada delgada para
comprovação da eficiência da reação. Foi utilizado picnômetro para determinar a
massa específica, segundo a norma técnica NBR14065. As análises de índice de iodo e
acidez foram realizadas com base nos procedimentos descritos pela Farmacopeia
Brasileira, para avaliar sua exequibilidade em relação aos exigidos pelos órgãos
normativos da ABPG (Associação Brasileira de Petróleo e Gás). Os resultados foram
comparados com as respectivas normas brasileiras.  Resultados: O óleo residual após o
processo de degomagem e filtração apresentou caráter homogêneo, sem a presença de
sólidos e levemente escuro, enquanto o biodiesel apresentou característica amarela e
translúcida. A densidade para matéria prima foi 1062,80 Kg/m3 e para o biodiesel
Metanólico 877 Kg/m3 e para o biodiesel Etanólico 885 Kg/m3, valores que se
enquadram nos exigidos pelo método NBR 14065 (850 a 900 Kg/m3). O índice de
acidez do óleo degomado resultou em 0,9780 mg KOH/g, biodiesel Metanólico 0,1090
mg KOH/g e biodiesel etanólico 1,0890 mg KOH/g, o biodiesel Metanólico
encontra-se dentro do limite permitido, já o Etanólico esta acima do permitido, os
valores exigidos pelo método NBR14448 (máximo de 0,50 mg KOH/g). O índice de
iodo para o óleo degomado foi 116,5861 g iodo/100g e o biodiesel metanólico
apresentou seu índice de iodo igual a 128,73 g iodo/100g e para o biodiesel Etanólico
108,3669 g iodo/100g. De acordo com a norma EN 14111, não há um limite para o
valor do índice de iodo. A comprovação da eficiência da reação foi pela cromatografia
de camada delgada do biodiesel produzido comparado com uma mesma cromatografia
realizada com o biodiesel puro. Conclusão: Por meio dos métodos analíticos
encontrados na Farmacopeia Brasileira avaliou-se a qualidade do biodiesel produzido,
apenas o biodiesel metanólico se encontrou conforme os limites exigidos pelas normas
brasileiras. Pode-se analisar também a exequibilidade das análises realizadas, sendo
que seus custos e toxicidade serão ainda avaliados frente aos órgãos normativos.
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