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RESUMO 

 

Durante os últimos anos é cada vez mais comum o desenvolvimento de estudos que abordam 

a temática da sustentabilidade, que vem sempre relacionada à preocupação com o meio 

ambiente. Nesse contexto, encontrar novos combustíveis renováveis e desenvolver os que já 

existem, a fim de substituir os combustíveis derivados do petróleo, pode contribuir bastante 

para tornar a matriz energética mundial menos nociva ao meio ambiente. O biodiesel, que é 

proveniente de diversas fontes animais e vegetais, é o sucedâneo renovável para o diesel 

mineral, que é proveniente do petróleo e é um dos combustíveis mais utilizados na atualidade, 

principalmente para transporte de cargas via modal rodoviário. Este trabalho estudou as 

propriedades físico-químicas do biodiesel de soja e de girassol de acordo com as normas e 

resoluções vigentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A 

maioria das propriedades estiveram dentro dos limites da resolução a ponto de que os ésteres 

produzidos puderam ser denominados biodiesel. A análise da estabilidade oxidativa é um dos 

principais problemas do uso do biodiesel em relação ao diesel. Por isso, a estabilidade 

oxidativa deles foi estudada a partir das técnicas de Rancimat e Calorimetria Exploratória 

Diferencial – DSC. Por Rancimat, a estabilidade oxidativa do biodiesel de soja foi de 

aproximadamente 5 horas e do biodiesel de girassol foi de aproximadamente 2 horas. Por 

DSC, o biodiesel de soja se mostrou mais estável que o de girassol, mas com pouca diferença 

entre os parâmetros. Ao comparar a análise de DSC antes e pós-Rancimat, os resultados se 

mostraram coerentes no que se refere aos efeitos que a oxidação acelerada no Rancimat leva 

ao biodiesel. 

 

Palavras-chave: Biodiesel, estabilidade oxidativa, DSC, Rancimat. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

During the last years, it is increasingly common to develop studies about sustainability, which 

is a constant environmental concern. In this context, finding new renewable fuels and 

developing those that already exist, leading to substitution of petroleum-derived fuels, can 

greatly contribute to making a global energy matrix less harmful to the environment. 

Biodiesel, which comes from several sources of animals and plants, means the renewable one 

for mineral diesel, which is derived from petroleum and is one of the fuels most used at 

present, mainly for the transportation of cargo via road modal. This work studied the 

physicochemical properties of soybean and sunflower biodiesel in accordance with the current 

norms and resolutions of the National Agency for Petroleum, Natural Gas and Biofuels 

(Brazil). Most of the properties are within the resolution limits of one point from which the 

esters produced could be denominated biodiesel. The analysis of oxidative stability is one of 

the main problems of using such biodiesel in relation to diesel. Therefore, oxidative stability 

was studied by the techniques of Rancimat and Differential Scanning Calorimetry (DSC). By 

Rancimat, the oxidative stability of soybean biodiesel was about 5 hours and for sunflower 

biodiesel was about 2 hours. By DSC, soybean biodiesel showed more stable than sunflower, 

but with little difference between the DSC’s parameters. When compared the DSC’s analysis 

before and after Rancimat, the results showed coherence about the effects that an accelerated 

oxidation, using Rancimat, causes into biodiesel. 

 

Key words: biodiesel, oxidative stability, DSC, Rancimat. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Energia é algo de fundamental valor para o desenvolvimento social e econômico 

de qualquer país nos dias de hoje. Porém, o principal problema é que, segundo a IEA – 

“International Energy Agency”, 80 % do consumo mundial de energia é proveniente de três 

combustíveis fósseis: petróleo, carvão e gás natural, sendo responsáveis por cerca de 98 % da 

emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Portanto, o sistema energético baseado em 

combustíveis fósseis é insustentável não só por questões ambientais, mas também por 

preocupações econômicas, geopolíticas e sociais (DEMIRBAS, 2008). 

O dióxido de carbono (CO2) tem consequência direta na mudança climática que 

está ocorrendo na Terra. Por isso, reduzir o CO2 na atmosfera se faz necessário e urgente. Por 

parte dos países, tal redução pode ocorrer de duas maneiras: diminuir a emissão no lado da 

oferta, isto é, mudar a forma de produzir energia, passando de proveniente de combustíveis 

fósseis para proveniente de fontes renováveis; ou diminuindo no lado da demanda, ou seja, 

reduzindo o consumo por parte das pessoas através de racionamento ou substituindo carros 

por bicicletas como meio de transporte, por exemplo (IEA, 2015). 

Nesse contexto de preocupação com o meio ambiente é que surge a necessidade 

de investir em uma forma limpa de energia: a renovável. Existem vários tipos de energias 

renováveis, tais quais: solar fotovoltaica e térmica, eólica, hidrelétrica, maremotriz, 

geotérmica e biomassa. Biomassa refere-se ao material proveniente de animais, vegetais, 

resíduos industriais, resíduos da agricultura, algas, etc. que podem ser utilizados para a 

produção, através de diferentes meios de energia. É nessa categoria que se encaixam os 

biocombustíveis, como o biodiesel (DEMIRBAS, 2008). 

O biodiesel pode contribuir diretamente com a diminuição da emissão da maioria 

dos gases poluentes na atmosfera (KNOTHE et al, 2006). Além de contribuir com o lado 

social, visto que, por ter sua origem na agricultura, estimula a formação de cooperativas e a 

prática de agricultura familiar (CONAB, 2016). 

O biodiesel é, quimicamente falando, uma mistura de ésteres lineares de ácidos 

graxos proveniente de gordura animal ou plantas oleaginosas, tais quais: soja, girassol, palma, 

algodão, mamona, etc. Os óleos vegetais dessas espécies citadas passam por uma reação 

denominada de transesterificação, na qual um álcool, normalmente de cadeia curta, (metanol 
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ou etanol) reage, na presença de catalisador, com o óleo vegetal, produzindo o biodiesel 

(PARENTE, 2003).  

Dentre as principais matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel 

provenientes de fontes vegetais no mundo estão a soja e o girassol (USDA, 2016). No Brasil, 

a soja é largamente a fonte de vegetal mais utilizada para a produção de biodiesel (Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, 2016).  

A ANP, regulamenta diversas características físico-químicas para que os ésteres 

alquílicos possam ser considerados biodiesel e, assim, serem adequados para a produção, 

comercialização e utilização destes como combustíveis. As especificações da Resolução ANP 

No 45/2014 têm que ser seguidas e, por isso, alguns parâmetros para os óleos e biodiesel 

foram avaliados neste trabalho: índice de acidez, umidade, viscosidade, densidade, teor de 

éster e estabilidade à oxidação (ou oxidativa).  

 A principal problemática relacionada à substituição do diesel pelo biodiesel é a 

estabilidade oxidativa. O biodiesel apresenta uma pobre estabilidade oxidativa em relação ao 

diesel. Em grande parte dos combustíveis biodiesel, a estrutura química e o elevado número 

de insaturações presentes são dois importantes fatores para limitar a utilização destes. O uso 

de antioxidantes ou de blendas com o diesel podem ser maneiras de diminuir a problemática 

(KUMAR, 2017). 

 A baixa estabilidade oxidativa impacta diretamente no manuseio e 

armazenamento do biodiesel no motor diesel. Como consequências, ocorrem alterações nas 

propriedades físico-químicas do biodiesel e a geração de depósitos, impactando diretamente 

no bom funcionamento do motor diesel (KUMAR, 2017). 

Assim, é relevante realizar a análise da estabilidade oxidativa de maneira 

minuciosa e dar atenção a essa propriedade, de modo que ela pode simbolizar um gargalo para 

a utilização do biodiesel como sucedâneo do diesel (KNOTHE et al., 2006).  

Duas técnicas são bastante utilizadas para o estudo mais detalhado da estabilidade 

oxidativa de biodiesel: Rancimat e DSC. O Rancimat corresponde à um método de aceleração 

de oxidação através de medição indireta (SHARMA, 2011). Já o DSC é uma análise térmica 

que identifica e calcula a atividade entálpica dos fenômenos físico-químicos que ocorrem 

quando uma substância é submetida a uma variação de temperatura programada (BERNAL et 

al, 2006).  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

Avaliar a estabilidade oxidativa do biodiesel de soja e de girassol por meio dos 

métodos Rancimat e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Produzir biodiesel de soja e de girassol a partir de uma reação de transesterificação via 

rota metílica; 

  Realizar a caracterização físico-química dos óleos de soja e de girassol, determinando: 

massa específica, viscosidade e índice de acidez; 

 Realizar a caracterização físico-química do biodiesel de soja e de girassol, 

determinando: massa específica, viscosidade, teor de éster, índice de acidez, teor de 

água e estabilidade oxidativa, seguindo as especificações da ANP; 

  Realizar a caracterização térmica do biodiesel de soja e de girassol e dos seus 

respectivos resíduos após a oxidação no Rancimat utilizando o DSC; 

 Calcular a entalpia dos fenômenos físico-químicos que ocorrem na análise térmica por 

DSC. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Biocombustíveis 

 

A Lei 11097/2005 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP define os biocombustíveis como: “derivados de biomassa renovável 

para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme 

regulamento, para outro tipo de geração de energia, que possa substituir parcial ou 

totalmente combustíveis de origem fóssil”, ou seja, pela definição, os biocombustíveis, 

divididos em bioetanol e biodiesel, são importantes meios de se buscar sucedâneos para os 

combustíveis fósseis. O bioetanol – derivado da fermentação alcoólica de sacarose ou outros 

açúcares simples, que são produzidos a partir da biomassa através de um processo de hidrólise 

– é útil para ser misturado à gasolina e o biodiesel, tema central deste trabalho, é o sucedâneo 

natural para o diesel mineral (PARENTE, 2003). 

Nos últimos anos, motivados principalmente por questões ambientais, passaram a 

existir variados tipos de biocombustíveis, que são divididos em gerações de acordo com as 

tecnologias de produção. A primeira geração refere-se aos biocombustíveis produzidos 

convencionalmente provenientes de açúcares, óleos vegetais e gordura animal. A matéria-

prima dos biocombustíveis da segunda geração corresponde são de culturas não-comestíveis e 

resíduos sólidos, por exemplo. Enquanto isso, os da terceira geração são provenientes das 

algas e os da quarta possui como matérias-primas óleos vegetais e biodiesel com o objetivo de 

produzir biogasolina. A Tabela 1 esquematiza essa evolução das técnicas de produção de 

biocombustíveis: 

Tabela 1 – Classificação dos biocombustíveis baseada nas tecnologias de produção 
Geração Matérias-primas Biocombustíveis 

Primeira geração Açúcares, óleos vegetais, 
amido, gordura animal 

Bioálcool, biodiesel, 
biogás, etc. 

Segunda geração Culturas não-comestíveis, 
resíduos sólidos, palha de trigo 

Bio-álcool, biodiesel, etc. 

Terceira geração Algas Óleos Vegetais, biodiesel 

Quarta geração Óleo vegetal, biodiesel Biogasolina 

Fonte: Adaptado de Demirbas (2008) 
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Biocombustíveis em geral apresentam vantagens em relação aos combustíveis 

provenientes do petróleo devido ao fato de: serem infinitos, à medida que são renováveis, 

possuindo uma maior disponibilidade para o futuro do que os combustíveis fósseis; e serem 

menos nocivos ao meio ambiente, pois são livres de compostos sulfonados e são não 

aromáticos, enquanto os combustíveis derivados de petróleo possuem muitos compostos 

derivados de enxofre e aromáticos em sua composição (DEMIRBAS, 2008).   

No Brasil, quando se fala em biocombustíveis, refere-se a dois principais: o etanol 

(que é um tipo de bioálcool da Tabela 1) e o biodiesel. Para que se tenha uma noção geral 

desses dois biocombustíveis, segue na Tabela 2 um panorama geral de como eles são 

aproveitados no Brasil. Os dados fazem parte do boletim de agosto n° 102 disponibilizado 

pelo Ministério de Minas e Energia (MME) através do Departamento de Combustíveis 

Renováveis (DCR) referentes aos anos de 2014 e 2015: 

Tabela 2 – Números do setor de biocombustíveis nos anos de 2014 e 2015 

 ETANOL BIODIESEL (B5-B7) 

2014 2015 2014 2015 

Produção (milhões de m3) 27,9 29,9 3,4 3,9 

Consumo combustível (milhões de 
m3) 

24,4 28,9 3,4 3,9 

Exportações (milhões de m3) 1,3 1,7 0,04 0,01 

Importações (milhões de m3) 0,4 0,5 - - 

Preço médio no produtor (R$/L) 1,19 1,35 1,96 
(B100) 

2,17(B100) 

Preço médio no distribuidor (R$/L) 1,79 1,90 2,21 2,51 

Preço médio no consumidor final 
(R$/L) 

2,43 2,60 2,51 2,82 

Capacidade de produção instalada 
nominal (milhões de m3) 

n.d n.d 7,5 7,3 

Fonte: Adaptado de boletim n°102 MME/DCR (2016) 

Portanto, pela Tabela 2, percebe-se que o etanol é o mais produzido, mais 

utilizado como combustível – provavelmente pelo fato de a gasolina ser largamente mais 

utilizada no Brasil do que o diesel – é mais exportado e ainda mais importado, visto que não 
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se importa biodiesel no Brasil. Além disso, o etanol é mais barato na produção e distribuição, 

chegando mais barato no consumidor final. Vale salientar que não foram informadas as 

capacidades de produção instalada nominal de etanol nos anos de 2014 e 2015, enquanto que 

a biodiesel sofreu uma pequena queda, muito devido a diminuição de produção nas regiões 

norte e nordeste do Brasil (BOLETIM MENSAL MME/DCR N°102 AGOSTO/2016). 

 

3.2 Biodiesel vs. Diesel 

 

Apesar de funcionarem sem que haja a necessidade de nenhuma mínima mudança 

em um motor de combustão interna (PARENTE, 2003), o diesel e o biodiesel possuem muitas 

diferenças no que se refere ao seu uso como combustível, acarretando em diversas vantagens 

e desvantagens entre si. As vantagens e desvantagens que serão mostradas a seguir são 

correspondentes ao biodiesel em geral, sem especificar necessariamente qual a fonte dele.  

3.2.1 Principais vantagens do biodiesel em relação ao diesel 

A combustão do biodiesel, qualquer que seja sua origem, é bem mais limpa que a 

combustão do diesel. Essa “vantagem ambiental” é, por si só, a que garante a importância do 

biodiesel para o futuro da nossa sociedade. Enquanto o biodiesel é isento de SO2 (dióxido de 

enxofre, principal gás causador da chuva ácida) e de compostos aromáticos (que causa 

câncer), o diesel pode ter mais de 500 ppm de enxofre e 20-40 % em massa de compostos 

aromáticos (DEMIRBAS, 2008).  

O biodiesel possui maior ponto de fulgor do que o diesel, ou seja, o biodiesel 

torna-se inflamável na presença de chama ou faísca a uma temperatura maior que o diesel. 

Esta propriedade é muito importante quando se pensa em transporte, manuseio ou 

armazenamento, pois garante uma maior segurança na operação do biodiesel do que do diesel 

mineral (PARENTE, 2003). 

No biodiesel, a composição química homogênea e a presença de oxigênio, com 

um teor médio de 11 %, garantem uma combustão mais completa e eficiente do que a do 

diesel, diminuindo, assim a quantidade de resíduos, com exceção do NOx (DEMIRBAS, 

2008). O número de cetano, propriedade relacionada ao poder de autoignição e de combustão 

de um combustível, é mais elevado no biodiesel do que no diesel. Tal fato propicia uma 
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vantagem ao biodiesel principalmente no que se refere à partida a frio do motor (KNOTHE et 

al, 2006). 

Outra importante vantagem do biodiesel em relação ao diesel é na parte social do 

biodiesel. No Brasil, por exemplo, o cultivo de plantas oleaginosas para a produção de 

biodiesel oferece empregos direta e indiretamente para muitas famílias. O boletim n° 102 do 

MME/DCR apresenta uma figura que mostra o quão importante é o biodiesel, do ponto de 

vista socioeconômico, para o Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) foi a 

fonte utilizada por esse boletim para a elaboração da Figura 1 por parte do MME. 

Figura 1 – Aquisições da agricultura familiar no Brasil em milhões de reais nos anos de 2010 

- 2015 

 
Fonte: MME/MDA (2016) 

A Figura 1 mostra o valor adquirido pela agricultura familiar especializada em 

plantas oleaginosas que geram o biodiesel, isto é, o quanto as famílias que cultivam soja, 

algodão, milho, etc. lucraram no período entre 2010 e 2015 através da produção de matérias-

primas para a produção de biodiesel em todo o Brasil. As famílias lucram de maneira 

crescente desde 2010, quando lucraram 1,059 milhões de reais, até 2015, com um lucro de 

3,942 milhões de reais, representando um aumento aproximado de 272 %. 

A explicação para esse aumento contínuo é o aumento do preço da soja e o 

aumento da porcentagem mínima obrigatória de biodiesel na mistura com o diesel (ver sessão 

3.4). Todavia, há alguma variação negativa dependendo de região para região. A região 

Nordeste, por exemplo, adquiriu 47 milhões reais em 2010 e apenas 13,6 milhões em 2015, 

tendo um mínimo de somente 0,5 milhões em 2012. Tal variação é atribuída, pelo Ministério 

de Minas e Energia, à seca, que às vezes piora na região, ocasionando o fechamento de 

algumas cooperativas. Vale salientar o grande lucro da região Sul, seguida pela Centro-Oeste, 
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locais onde a soja é intensamente produzida (BOLETIM MENSAL MME/DCR N°102 

AGOSTO/2016). 

3.2.2 Principais desvantagens do biodiesel em relação ao diesel 

A maioria das desvantagens mais importantes do biodiesel em relação ao diesel 

também são relacionadas às suas características estruturais e composicionais. 

A estabilidade oxidativa é menor em biodiesel do que no diesel. Isto ocorre devido 

ao fato de haver várias insaturações nas cadeias de ácidos graxos. Nessas insaturações, é mais 

provável que ocorram as reações de oxidação, que são altamente indesejáveis para o 

combustível, visto que ele irá perder suas propriedades, dificultando seu armazenamento, 

manuseio e utilização. O uso de antioxidantes no biodiesel, como o BHT e o TBHQ, é uma 

maneira de amenizar essa desvantagem em relação ao diesel (KUMAR, 2017). 

Outra importante questão a ser discutida é a econômica. O custo de produção do 

biodiesel ainda é bem caro em relação ao diesel e isso se configura como o principal 

obstáculo para comercialização. Porém, isso pode simplesmente motivar para que os governos 

e iniciativas invistam ainda mais no desenvolvimento de pesquisas a fim de diminuir o custo 

do biodiesel. (DEMIRBAS, 2008). 

O biodiesel possui um maior ponto de névoa que o diesel, o que quer dizer que 

aquele se cristaliza numa temperatura menos baixa que este, implicando em problemas na 

fluidez e, consequentemente, no funcionamento do motor como um todo. O iminente risco de 

entupimento faz com que a ANP regule, na resolução n°45, o ponto de entupimento em 

regiões frias. Porém, um pré-aquecimento do óleo, o uso de aditivos ou a mistura com óleo 

diesel pode diminuir essa temperatura (KNOTHE et al., 2006). 

O biodiesel necessita de mais massa para gerar a mesma quantidade de energia 

(quando em combustão) do que o diesel precisa, isto é, o biodiesel possui menor calor 

específico. Porém, isso não é levado em consideração, visto que, além da diferença ser 

pequena (na ordem de 5%), o fato de a combustão do biodiesel ser mais eficiente acaba por 

compensar tal problema (KNOTHE et al., 2006). 

A queima de biodiesel liberar mais NOx que o diesel é outra desvantagem. Este 

problema é relacionado com o deslocamento no intervalo de injeção do combustível que 

existe quando se utiliza biodiesel ao invés de diesel num motor diesel. O aumento do número 

de cetano, através da adição de peróxido di-t-butílico ou de nitrato de 2-etil-hexila; ou a 

mistura do biodiesel com componentes aromáticos mostraram ser duas medidas que podem 
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ajudar a diminuir as emissões de NOx, mas ainda há muito a ser estudado sobre o assunto a 

fim de que essas soluções se tornem economicamente viáveis (KNOTHE et al., 2006). 

 

3.3  Panorama do biodiesel no Brasil 

 

A ANP, no decorrer dos anos, vem aumentando a obrigatoriedade do teor de 

biodiesel na mistura com o diesel mineral. Em 2003, teve início ainda em caráter 

experimental, a mistura dos dois combustíveis. A Figura 2 esquematiza a evolução da 

obrigatoriedade do teor de biodiesel: 

Figura 2 – Evolução da obrigatoriedade do uso de biodiesel na mistura com diesel mineral 

 
Fonte: Autor, adaptado da ANP (2016) 

A partir da lei n°11.097/2005 da ANP, foi estabelecida a obrigatoriedade de pelo 

menos 2% de biodiesel no diesel a ser comercializado, importado ou exportado no território 

brasileiro. Com o desenvolvimento e amadurecimento das plantas de produção e pesquisas na 

área de biodiesel; e com a necessidade de o Brasil acompanhar as normas internacionais e 

expandir o mercado em ascensão, o teor obrigatório de biodiesel foi aumentando 

gradativamente. Até que em 2016 a lei n°13.263/2016 estabelece um cronograma que obriga 

que esteja presente pelo menos 10% de biodiesel (B10) na mistura com o diesel que é 

comercializado no território brasileiro. 
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Além do aumento na porcentagem obrigatória de biodiesel no diesel 

comercializado no Brasil, a ANP lançou o anuário estatístico de 2016 que mostra o quanto o 

biodiesel vem crescendo em detrimento de outros combustíveis ditos mais tradicionais.  

Na Figura 3 pode-se observar que nos últimos 10 anos (de 2006 a 2015) a 

produção de biodiesel no Brasil cresceu de 0,07 para 3,94 milhões de metros cúbicos, o que 

corresponde a um crescimento maior que 5000%.   

Figura 3 – Produção de biodiesel nos últimos 10 anos no Brasil, em milhões de metros 

cúbicos 

 
        Fonte: Anuário Estatístico ANP (2016) 
 

A relação entre a Figura 2 e a Figura 3 mostra que o maior crescimento percentual 

anual na produção de biodiesel ocorreu entre os anos de 2007 e 2008, quando aumentou de 

0,40 para 1,17 milhões de metros cúbicos, o que corresponde a quase 200% de aumento. Pela 

Figura 2, o ano de 2008 é justamente quando se inicia a obrigatoriedade de 2% de biodiesel 

no diesel, o chamado diesel B2. 

 

3.4 Óleos vegetais 

 

Os maiores componentes dos óleos vegetais, assim como da gordura animal, são 

os triglicerídeos ou triaacilgliceróis (TAG), que são ésteres de ácidos graxos com glicerol (ou 

1,2,3-propanotriol) em sua composição. Todos os óleos vegetais, sejam eles obtidos 
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diretamente da natureza ou resíduos resultantes de processos domésticos ou industriais, são 

adequados para produzir biodiesel. Assim sendo, amendoim, algodão, coco, babaçu, mamona, 

soja e girassol podem ser utilizados para produzir biodiesel (PARENTE, 2008). 

Grande parte dos óleos vegetais “in natura” possuem certa semelhança com o 

diesel mineral no que diz respeito às propriedades combustíveis, principalmente a semelhança 

no número de cetano. Porém, os óleos vegetais possuem uma viscosidade muito alta, 

proporcionando problemas operacionais e causando depósitos em várias partes do motor, 

impedindo a sua utilidade como combustível em motores diesel. Por esse motivo, é necessário 

que os óleos vegetais sejam convertidos, através da reação de transesterificação, em biodiesel, 

que possui uma viscosidade bem próxima do diesel, viabilizando sua utilização (KNOTHE et 

al., 2006).  

3.4.1 Soja 

A soja, que tem nome botânico de Glycine max (L) Merril, é uma planta da família 

das leguminosas que chegou ao Brasil no estado da Bahia em 1882. A partir da década de 

1960, a demanda mundial por óleo e proteína aumentou bastante no Brasil e no mundo. A soja 

é capaz de gerar energia a partir da extração do seu óleo e, ao mesmo tempo, servir de 

alimentação animal e humana, sendo bastante valorizada (MUNDSTOCK; THOMAS, 2005). 

No Brasil, quando se percebeu essa valorização e as várias facetas da soja no 

mercado mundial, o governo incentivou e subsidiou o cultivo dessa leguminosa visando sua 

autossuficiência nacional, estabelecendo a soja como uma cultura extremamente importante 

para o país (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA, 

2003). 

A Figura 4 mostra o mapa da produção de soja em todo o território brasileiro, 

mapa tal disponibilizado nos dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) 

através do Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos de outubro de 2016. 

A maior parte da produção de soja no Brasil ocorre na região Centro-Oeste e 

região Sul do país, com destaque para os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 

Paraná e Rio Grande do Sul. Isso justifica o fato de as famílias dessas regiões lucrarem mais 

com a agricultura voltada para oleaginosas produtoras de biodiesel como visto na Figura 1. 

O Brasil, com sua safra de 2014/15, foi responsável por 27% da produção mundial 

de soja, o que corresponde a aproximadamente 93 milhões de toneladas de soja produzidas. 

Tal número colocou o Brasil como o 2° maior produtor e exportador de soja em grão, farelo e 
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óleo de soja, exportando um valor de US$ 31,4 bilhões em 2014 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS – ABIOVE). 

Figura 4 – Mapa de cultivo de soja no Brasil 

 
            Fonte: CONAB (2016) 
 

3.4.2 Óleo de soja 

No mundo, em 2015/16 o maior produtor de óleo de soja foi a China, seguida por 

Estados, Argentina e Brasil. Quando se fala em exportação do óleo, o destaque é para 

Argentina, seguida por Brasil e Estados Unidos (USDA - United States Department of 

Agriculture, 10/2016). 

O teor de óleo na semente de soja é de 18-20%, o que é considerado baixo entre as 

plantas oleaginosas e umidade abaixo de 10%. Por esses motivos, o melhor método para a 

extração de óleo da semente é a extração direta, que consiste na utilização de um solvente, em 

geral o hexano. Esse processo garante um bom rendimento na retirada do óleo e na obtenção 

de um farelo desengordurado, permitindo a produção dos derivados proteicos de soja com 

qualidade boa, principalmente os que servem de alimento para humanos e ração para animais 

(AGEITEC – AGÊNCIA EMBRAPA DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA, 2016). 
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A composição estrutural e química dos óleos vegetais é muito importante, visto 

que é isto que determina as características físico-químicas e demais propriedades do óleo e do 

consequente biodiesel (PARENTE, 2003).    

A FAO – Food and Agriculture Organization of the United States estabelece, 

juntamente com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que todo óleo de soja 

comercializado e utilizado para consumo humano tenha a seguinte faixa de composição de 

ácidos graxos: 

Tabela 3 – Faixas de composição dos ácidos graxos presentes no óleo de soja comercial 

N° de carbonos Ácido Graxo Concentração (%) Peso Molecular 

(g/mol) 

C12:0 Láurico 0 – 0,1 200,31 

C14:0 Mirístico 0 – 0,2 228,37 

C16:0 Palmítico 8,0 – 13,5 256,42 

C18:0 Esteárico 2,0 – 5,4 284,47 

C18:1 (9) Oleico 17 – 30 282,46 

C18:2 (9,12) Linoleico 48 – 59 280,44 

C18:3 (9,12,15) Linolênico 4,5 – 11,0 278,43 

C20:0 Araquídico 0,1 – 0,6 312,52 

Fonte: FAO/OMS 

Sendo que, na coluna de número de carbonos, CX:Y (Z) representa: 

 X: número de carbonos; 

 Y: número de insaturações na cadeia (ligações duplas); 

 Z: posição que está a instauração na cadeia. 

A massa molar média do óleo de soja é de 876,90 g/mol (SILVA, 2002). Pela 

Tabela 3, os ácidos graxos mais presentes no óleo de soja são o linoleico e o oleico, 

respectivamente. A diferença estrutural entre eles é que, mesmo ambos possuindo 18 carbonos 

na cadeia, o ácido oleico tem apenas uma ligação dupla no carbono 9, enquanto que o 

linoleico possui duas ligações duplas, uma no carbono 9 e outra no carbono 12. A Figura 5 

mostra a estrutura molecular desses ácidos: 
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Figura 5 – Ácido oleico e ácido linoleico 

 
 Fonte: Autor 
 

3.4.3 Girassol 

O girassol, de nome botânico Hellianthus annuus L., é pertencente a ordem 

Asterales e família Asteraceae. Dados históricos sugerem que tal planta chegou ao Sul do 

Brasil no final do século XIX trazida por imigrantes europeus para alimentação (PELEGRINI, 

1985). No fim da década de 1970, assim como ocorreu com a soja, o governo incentivou a 

produção de girassol para que tal cultura fosse estudada como possível produtora de biodiesel. 

Porém, as difíceis e caras técnicas para produzir o girassol, aliadas a uma severa doença 

fúngica que atacou as lavouras de girassol no Sudeste em 1983, acabaram por diminuir 

consideravelmente as áreas produtoras de girassol (DALL’AGNOL, CASTIGLIONE & 

TOLEDO, 1994). 

No Norte e Nordeste não houve um incentivo tão grande por parte do governo 

devido ao fato de o sistema radicular do girassol necessitar um solo bastante fértil, profundo e 

rico em nutrientes, o que, certamente, não é característica dos solos dessas regiões 

(EMBRAPA, 2003).  

Na Figura 6 segue o mapa de cultivo do girassol no Brasil disponibilizado nos 

dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) através do Acompanhamento da 

Safra Brasileira de Grãos de outubro de 2016. De tal figura, pode-se perceber que a produção 

de girassol tem imensa maioria no Centro-Oeste e Sul do país, mas nem de perto, tem a 

importância para a agricultura e economia brasileiras como soja tem. Porém, a média mundial 

é cerca de 1300 kg/ha de girassol produzidos por área plantada, enquanto que a média 

brasileira é de 1500 kg/ha e, em alguns locais com mais tecnologia, a média chega a ser de 

2400 kg/ha (EMBRAPA, 2003). O que significa dizer que o Brasil tem potencial para 
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produzir girassol em maior escala, mas a concorrência com a soja, algodão e milho como 

cultura oleaginosa principal para um produtor é desleal (EMBRAPA, 2003). 

Figura 6 – Mapa do cultivo de girassol no Brasil 

 
  Fonte: CONAB (2016) 
 

Além disso, o girassol é uma cultura de safrinha, isto é, tem período curto de safra 

e pode ser cultivado em áreas agricultáveis. Em outras palavras, o girassol é capaz de oferecer 

ao produtor de soja, por exemplo, uma cultura de caráter complementar, que possibilite uma 

segunda colheita (num momento que a soja não pode ser plantada), sobre a mesma área 

cultivada e no mesmo ano agrícola (PELEGRINI, 1985). Assim, o mesmo produtor poderia, 

por exemplo, cultivar soja durante a maior parte do ano e, quando acabasse de colhê-la, 

cultivar girassol no período de interseção, diminuindo a ociosidade e aumentando o lucro. 

No mundo, segundo a USDA, em 2015/16, o girassol foi a quarta cultura de 

oleaginosas mais produzida no mundo, perdendo apenas para palma, soja e canola. Os 

maiores produtores são: Ucrânia, Rússia, União Europeia e Argentina. 

3.4.4 Óleo de girassol 

Segundo a USDA, em 2015/16, os cargos de maior produtor e maior exportador 

mundial de óleo de girassol são ocupados pela Ucrânia com 5031 e 4500 milhões de metros 

cúbicos de óleo de girassol, respectivamente. O Brasil, pela pouca produção de girassol 
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devido aos problemas já citados, não aparece nem entre os 20 primeiros produtores ou 

exportadores de óleo de girassol no mundo. 

O óleo de girassol, assim como o de soja, também é retirado de sua respectiva 

semente, mas há uma diferença básica: enquanto o de soja contém pouco óleo por matéria-

prima, o de girassol contém cerca 30 – 50% de óleo por semente. Isso possibilita ao óleo de 

girassol ser retirado da semente através da extração por solvente ou por prensagem, 

dependendo das condições de operação e resultado final que o produtor possui e deseja 

alcançar, respectivamente (AGEITEC,2016). 

A composição química de ácidos graxos do óleo de girassol comercial, segundo a 

FAO e OMS tem a obrigação de estar na faixa da Tabela 4:  

Tabela 4 - Faixas de composição dos ácidos graxos presentes no óleo de girassol comercial 

N° de carbonos Ácido Graxo Concentração (%) Peso Molecular 

(g/mol) 

C12:0 Láurico 0 – 0,1 200,31 

C14:0 Mirístico 0 – 0,2 228,37 

C16:0 Palmítico 5,0 – 7,6 256,42 

C18:0 Esteárico 2,7 – 6,5 284,47 

C18:1 (9) Oleico 14,0 – 39,4 282,46 

C18:2 (9,12) Linoleico 48,3 – 74,0 280,44 

C18:3 (9,12,15) Linolênico 0 – 0,3 278,43 

C20:0 Araquídico 0,1 – 0,5 312,52 

 Fonte: FAO/OMS 

Sendo que, na coluna de número de carbonos, CX:Y (Z) representa: 

 X: número de carbonos; 

 Y: número de insaturações na cadeia (ligações duplas); 

 Z: posição que está a instauração na cadeia. 

Portanto, o óleo de girassol possui em sua composição uma maioria de ácido 

linoleico e oleico, respectivamente. A massa molar média do óleo de girassol é por volta de 

861,22 g/mol (CHAVES, 2008). 
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3.5 Reação de transesterificação 

 

A reação de transesterificação é o método mais utilizado para a produção de 

biodiesel a partir de óleos vegetais, diminuindo a viscosidade destes e tornando útil o 

biodiesel em motores diesel, sem que haja a formação depósitos ou incrustações. Os outros 

métodos que também são úteis para diminuir a viscosidade do óleo vegetal são a pirólise e 

microemulsificação (KNOTHE et al., 2006), que não serão abordados neste trabalho. 

 A transesterificação é a etapa em que ocorre a conversão química do 

triacilglicerol (óleo vegetal) em éster alquílico (biodiesel) (PARENTE, 2003). O óleo vegetal 

vai reagir com um álcool, geralmente de cadeia curta, para formar biodiesel e glicerol. Para 

que essa reação ocorra de maneira mais eficiente é necessária a presença de um catalisador 

(ácido ou básico). Porém, em situações de catálise homogênea, os catalisadores básicos são 

mais eficientes, no sentido de proporcionar reações mais rápidas, que os catalisadores ácidos 

(CANAKCI & VAN GERPEN, 1999). A reação de transesterificação está esquematizada na 

Figura 7, na qual R e R’ representam uma mistura de várias cadeias de ácidos graxos. 

Figura 7 – Reação de transesterificação 

 
   Fonte: Adaptado de Knothe et al. (2006) 

Além do tipo de catalisador, existem diversos fatores que influenciam na 

eficiência de uma reação de transesterificação, entre eles: a razão molar entre o óleo vegetal e 

o álcool; a temperatura e o tempo de reação; o grau de refino do óleo utilizado; e o efeito da 

presença de umidade e ácidos graxos livres (AGL) (FREEDMAN, PRYDE & 

MOUNTS,1984). 
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A razão molar entre o óleo vegetal e o álcool é importante ser controlada devido 

ao fato da reação de transesterificação ser reversível, formando produtos ou reagentes, 

dependendo, dentre outros fatores, da concentração dos mesmos. Por isso, há um consenso na 

bibliografia que se utilize sempre o álcool em excesso (proporção, no mínimo, de 6:1), 

principalmente quando o álcool empregado for o metanol (FREEDMAN, PRYDE & 

MOUNTS,1984). 

A temperatura e o tempo de reação são relevantes para qualquer tipo de reação e, 

para a transesterificação, não é diferente. Tais variáveis estão intimamente relacionadas. 

Segundo Freedman, Pryde & Mounts (1984), para as mesmas condições de reação, a 32 °C a 

transesterificação atinge 99 % de conversão em 4 horas, enquanto que a 60 °C, o tempo de 

reação seria aproximadamente de 1 hora. 

O grau de refino do óleo também influencia, visto que, quanto mais refinado o 

óleo vegetal, menos impurezas ele terá em sua composição, facilitando a ocorrência da 

reação. Óleos residuais usados em frituras, por exemplo, também podem ser transesterificados 

à biodiesel. Porém, muitas vezes esse óleo é rico em gomas e materiais de outra natureza 

química, comprometendo a qualidade da matéria-prima e necessitando de alguns processos 

para torna-lo próprio ao uso, como filtração e neutralização (KNOTHE et al, 2006). 

 Quanto à presença de umidade e AGL, o óleo deve possuir menos de 0,5 % de 

ácidos graxos livres e livre de umidade (FREEDMAN, PRYDE & MOUNTS,1984). A 

presença de água no óleo leva à hidrólise dos ésteres alquílicos, formando AGL; e, além disso, 

a reação entre triacilgliceróis e água leva à formação de AGL, diminuindo o rendimento da 

reação de transesterificação. A elevada presença de AGL, além de tudo, pode ser um indicador 

de que a umidade do óleo está alta (KNOTHE et al, 2006).   

A Figura 8 apresenta, de forma qualitativa, o que ocorre numa reação de 

transesterificação a partir de um gráfico da conversão versus o tempo. Nesse esquema, pode-

se observar o consumo dos triacilgliceróis (óleo vegetal) formando ésteres alquílicos 

(biodiesel) e gerando produtos intermediários como os di – e monoacilgliceróis no início da 

reação, mas, que com o passar do tempo, também vão sendo consumidos. Os fatores citados 

como influenciadores de uma reação de transesterificação estão, obviamente, diretamente 

ligados com a formação desses produtos intermediários, com a conversão e com a eficiência 

da reação. 
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Figura 8 – Esquema qualitativo da conversão numa reação de transesterificação 

 
 Fonte: Adaptado de Knothe et al. (2006) 
 

 

3.6 Propriedades do biodiesel 

 

O modo como o biodiesel vai agir no motor é diretamente relacionado com as 

suas propriedades, que são especificadas pela ANP. Cada uma dessas propriedades tem 

alguma relação com uma importante característica do biodiesel: as propriedades 

fluidodinâmicas (viscosidade e densidade), por exemplo, têm importância na fluidez do 

combustível e no consequente entupimento de alguma parte do motor; enquanto que o índice 

de acidez tem a ver com vida útil das partes do motor. 

3.6.1 Índice de acidez 

O índice de acidez tem como unidade mg KOH/g de solução, isto é, a massa em 

miligramas de hidróxido de potássio necessária para neutralizar os ácidos graxos presentes em 

1 grama de amostra de óleo ou biodiesel.  

O índice de acidez é determinado pela ABNT NBR 14448: produtos de petróleo – 

determinação do índice de acidez pelo método de titulação potenciométrica; pela ASTM 
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D664: “acid number of petroleum products by potentiometric titration”; e pela EN 14104: “fat 

and oil derivatives – Fatty acid methyl esters (FAME) – determination of acid value” (RANP 

45/21014). 

Tal característica é uma das mais importantes no que diz respeito à substituição do 

diesel pelo biodiesel, visto que ela está intimamente ligada à compatibilidade ao uso, isto é, a 

longevidade, não só do motor, mas de todo o sistema que ele está inserido. A longevidade é 

dada por uma relação entre a lubricidade e a corrosividade, que é definida principalmente pelo 

índice de acidez e pelo teor de enxofre do combustível. Porém, salvo alguma contaminação ou 

manuseio indevido, os óleos vegetais são livres de enxofre em sua composição e, portanto, o 

seu biodiesel correspondente também é livre de enxofre (KNOTHE et al, 2006).  

Em suma, a corrosividade do biodiesel é definida pelo seu índice de acidez e, 

consequentemente, um baixo índice de acidez do biodiesel corresponde a uma maior 

longevidade do sistema no qual ele está inserido (PARENTE, 2003). Valores acima de 0,5 mg 

KOH/g são considerados altos para os padrões da ANP, ou seja, apresentam uma 

corrosividade que impede uma maior longevidade do motor, caracterizando tal biodiesel como 

inadequado para o uso. (RANP 45/2014). 

3.6.2 Teor de ésteres 

O teor de ésteres no biodiesel está completamente relacionado à reação de 

transesterificação que o óleo que lhe deu origem foi submetido. Portanto, quanto maior o teor 

de éster, melhor a conversão da reação e mais puro será o biodiesel. A ANP diz que o teor de 

éster tem que ser acima de 96,50 % para que os ésteres possam ser considerados biodiesel.  

Tal característica é regida pela ABNT NBR 15764: biodiesel – determinação do 

teor total de ésteres por cromatografia gasosa; e pela EN ISO 14103: “fat and oil derivatives – 

Fatty acid methyl esters (FAME) – determination of ester and linolenic acid methyl ester 

contents” (RANP 45/21014). 

3.6.3 Massa específica 

A massa específica é dada em kg/m3 e é outra propriedade fluidodinâmica 

(juntamente com a viscosidade) que exerce grande influência na circulação e na injeção do 

combustível nas partes do motor. Por ocasião, as massas específicas do diesel e do biodiesel 

são semelhantes, dispensando qualquer atenção ou tratamento especial nesse sentido 

(PARENTE, 2003).  
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A ANP estabelece em sua norma que a massa específica do biodiesel deve estar 

dentro da faixa de 850-900 kg/m3 para que ele possa ser utilizado no Brasil. 

As normas que estabelecem os testes de massa específica são determinados pela 

ABNT NBR 7148: petróleo e produtos de petróleo – determinação da massa específica, 

densidade relativa e oAPI – método do densímetro; pela ABNT NBR 14065: destilados de 

petróleo e óleos viscosos – determinação da massa específica e da densidade relativa pelo 

densímetro digital; pela ASTM D1298: “density, relative density (specific gravity) or API 

gravity of crude petroleum and liquid petroleum products by hydrometer”; pela ASTM 

D4052: “density and relative density of liquids by digital density meter”; pela EN ISO 3575: 

“crude petroleum and liquid petroleum products – laboratory determination of density – 

hydrometer method”;e pela EN ISO 12185: “crude petroleum and liquid petroleum products. 

Oscillating U-tube method” (RANP 45/21014). 

3.6.4 Viscosidade cinemática 

A viscosidade é uma medida da resistência da vazão de um líquido associada à 

fricção ou atrito interno de uma parte do fluido que atua sobre outra. Portanto, tal propriedade 

é bastante importante para qualquer líquido, principalmente para um combustível, já que ela 

está associada à atomização do combustível no momento de sua injeção na câmara de 

combustão e, em última análise, à formação de depósitos no motor (KNOTHE et al, 2006). 

A viscosidade de qualquer biodiesel de origem de plantas oleaginosas é bem 

próxima à do diesel, o que garante que a utilização, dentro da faixa recomendada, do biodiesel 

num motor diesel não traz nenhum prejuízo ao motor, pelo menos no que se refere a essa 

propriedade (PARENTE, 2003). A norma da ANP diz que a faixa para o biodiesel tem que ser 

de 3,0 – 6,0 mm/s2 a uma temperatura de 40 °C. 

Mesmo os valores entre biodiesel e diesel sendo próximos, a viscosidade do diesel 

é menor, em geral do que do biodiesel. Isso ocorre devido ao fato de tal propriedade aumentar 

com o tamanho da cadeia e com o aumento do grau de saturação (KNOTHE et al, 2006). 

Além disso, a faixa de valores de viscosidade do biodiesel normalmente é maior que a faixa 

de valores do diesel (VAN GERPEN et al, 1997), o que necessita de uma atenção especial, 

visto que o biodiesel pode ter valores abaixo do limite que o motor suporta, acarretando uma 

perda de potência da máquina; ou acima do limite, daí a bomba injetora não será capaz de 

fornecer combustível suficiente para a que ele seja queimado (KNOTHE et al, 2006). 
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Os óleos vegetais são mais viscosos que o biodiesel que eles dão origem. A 

verificação da viscosidade antes e depois de ocorrer reação de transesterificação é a base para 

a viscosimetria, que é um método analítico utilizado para determinar a conversão de óleos 

vegetais em ésteres metílicos (DE FILIPPIS et al, 1995). 

A viscosidade cinemática é estipulada pelas seguintes normas: ABNT NBR 

10441: produtos de petróleo – líquidos transparentes e opacos – determinação da viscosidade 

cinemática e cálculo da viscosidade dinâmica; ASTM D445: “kinematic viscosity of 

transparent and opaque liquids (and calculation of dynamic viscosity”; e EN ISO 3104: 

petroleum products – transparent and opaque liquids – determination of kinematic viscosity 

and calculation of dynamic viscosity” (RANP 45/21014). 

3.6.5 Teor de água 

O teor de água, também chamado de teor de umidade é medido em miligramas de 

água por quilo de biodiesel. Tal propriedade está diretamente ligada com a formação de sabão 

e com a estabilidade oxidativa do biodiesel, pois quanto mais água no biodiesel, maior a 

ocorrência de reações de hidrólise, formando radicais livres carbônicos e dando início a 

reações de oxidação e formação de peróxidos (KNOTHE et al, 2006).  

As normas que são utilizadas para determinar o teor de água são: ASTM D6304: 

“determination of water in petreoleum products, lubricating oils, and additives by coulometric 

Karl Fisher titration”; e EN ISO 12937: petroleum products – determination of water – 

coulometric Karl Fisher method”. 

3.6.6 Estabilidade à oxidação 

A estabilidade à oxidação, em questão de propriedades, é uma das maiores 

preocupações do biodiesel, visto que, via de regra, o diesel mineral é bem mais estável que o 

biodiesel, garantindo menos tempo de uso e armazenamento ao biodiesel em relação ao diesel 

mineral (KNOTHE et al, 2006). A oxidação de uma substância é bem prejudicial, pois altera 

as características e propriedades dessa substância. 

Nesse caso, o aparelho Rancimat é utilizado para realizar os testes de oxidação 

seguindo as normas: EN ISO 14112: “fat and oil derivatives – Fatty acid methyl esters 

(FAME) – determination of oxidation stability (accelerated oxidation test)”; e EN ISO 15751: 

“fat and oil derivatives – Fatty acid methyl esters (FAME) and blends with diesel fuel – 

determination of oxidation stability by accelerated oxidation method” (RANP 45/21014). 
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3.7 Oxidação do biodiesel 

 

3.7.1 Mecanismo da reação de oxidação 

O processo da reação de oxidação de um biodiesel ocorre em alguns passos, 

gerando produtos primários (peróxidos e hidroperóxidos) e secundários (aldeídos, ácido 

fórmico, cadeias menores do ácido graxo, espécies com maior peso molecular, etc.) 

(KUMAR, 2017). 

A reação de auto-oxidação é a que ocorre com mais frequência em produtos 

provenientes de óleos vegetais e se subdivide em três estágios: iniciação, propagação e 

terminação. O estágio de iniciação normalmente é a etapa mais lenta da reação e corresponde 

à remoção do hidrogênio do ácido graxo insaturado para a formação do radical livre de 

carbono e é estimulada pela presença de luz e calor (KUMAR, 2017). 

O estágio de propagação, também chamado de fase peroxidação, é caracterizado 

pelo rápido consumo de oxigênio e pela formação de peróxidos. O estágio de terminação se 

inicia quando já há peróxido suficiente e não há mais a formação de novos radicais livres; e se 

encerra com a formação dos produtos secundários, tais quais: aldeídos, epóxidos, ácidos 

carboxílicos, dienos, etc. Durante essa fase é que a qualidade do combustível é fortemente 

impactada devido à rápida formação de ácidos e outros produtos que degradam as moléculas 

dos ésteres (KUMAR, 2017). 

A Figura 9 mostra as três etapas, representadas pela retirada dos hidrogênios e 

formação dos radicais livres de carbono na etapa de iniciação; o consumo de oxigênio e 

formação dos hidroperóxidos na etapa de propagação; e a formação de compostos estáveis na 

etapa de terminação. 
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Figura 9 – Etapas da reação de oxidação  

 
Fonte: Adaptado de Gondim (2009) 
 

3.7.2 Fatores que afetam a oxidação 

Vários fatores influenciam no processo de oxidação do biodiesel e agem como 

catalisadores no processo de remoção de hidrogênio na etapa de iniciação. Entre os principais 

fatores estão: estrutura do ácido graxo, presença de alguns metais, presença de umidade, 

temperatura elevada, materiais estranhos, peróxidos, luz, pressão, presença de antioxidantes e 

ainda a superfície de contato entre o biodiesel e o ar (KUMAR, 2017). 

A estrutura do ácido graxo é determinante para o processo de oxidação do 

biodiesel. O número de insaturações aliado à posição em que as ligações duplas estão são 

importantes critérios para acontecer a oxidação. Quanto à posição, quando existe uma posição 

bis-alílica, a instabilidade oxidativa está relacionada com a atração de elétrons que estão 

presentes nas proximidades das duplas ligações de cada lado do grupo metileno (CH2), 

tornando o hidrogênio do grupo metileno mais ácido e, consequentemente, podendo ser 

removido mais facilmente na fase de iniciação. Biodiesel de girassol e de soja, por exemplo, 

que possuem elevados teores de ácidos linoleico e linolênico, (possuem posições bis-alílicas 

em sua estrutura) estão mais propensos a sofrer oxidação do que outro tipo de biodiesel que 

não possua altos teores de tais ácidos, como o de palma (KUMAR, 2017). 

Tais posições são as mais susceptíveis para que a etapa de iniciação ocorra com 

mais facilidade, tornando os ácidos graxos poli-insaturados que possuem essas posições os 

mais propensos a sofrer auto oxidação (KNOTHE et al, 2006). A Figura 10 mostra, com 

destaque em vermelho a posição bis-alílica na estrutura. 
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Figura 10 – indicação da posição bis-alílica numa cadeia carbônica 

 
      Fonte: Autor 
 

  A Figura 11 mostra uma relação entre a composição percentual dos ácidos 

graxos (eixo Y1), a estabilidade oxidativa (eixo Y2), em horas, e vários tipos de biodiesel 

provenientes de óleos vegetais de diversas fontes (eixo X).  

Figura 11 - Composição de ácidos graxos e estabilidade à oxidação de diversos tipos de 
biodiesel 

 
          Fonte: adaptado de Kumar (2017) 

As letras do eixo X representam o biodiesel de girassol (G), soja (S), canola (C), 

Açaí (A), milho (M), palma (P) e coco (Co). As colunas da Figura 11 são: em azul, refere-se 

aos ácidos graxos poli-insaturados presentes no biodiesel; em vermelho, aos ácidos graxos 

monoinsaturados; em verde, aos ácidos graxos saturados. Já a linha roxa, refere-se à 

estabilidade oxidativa de cada biodiesel.  

Não é regra que o biodiesel que possui menos ligações duplas, no caso, o mais 

saturado dentre os tipos de biodiesel listados (biodiesel de coco) seja o mais estável entre eles. 

A presença dos outros fatores contribui para que essa regra não exista, dentre eles a posição 

das ligações duplas na estrutura do ácido graxo e o teor de umidade do biodiesel (KUMAR, 

2017). 
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3.7.3 Efeitos da oxidação no biodiesel 

Praticamente todas as propriedades do biodiesel sofrem mudanças significativas 

com a sua degradação por oxidação. Isso ocorre com a simples ação do tempo, sem que haja 

necessidade de algum iniciador ou acelerador de oxidação (KNOTHE et al., 2006). 

O índice de acidez, a viscosidade cinemática e a massa específica, que são 

propriedades relativamente fáceis de serem mensuradas podem servir de indicadores que 

determinado biodiesel está oxidado. No geral, os valores dessas propriedades aumentam à 

medida que o biodiesel oxida. O índice de acidez aumenta devido ao fato de as moléculas dos 

ésteres do biodiesel quebrarem, formando seus respectivos ácidos graxos e, 

consequentemente, aumentando o índice de acidez.  A viscosidade cinemática e a massa 

específica aumentam com a oxidação do biodiesel devido à formação de compostos 

insolúveis, sedimentos, polímeros, etc. (KUMAR, 2017). 

O índice de peróxido, que aumenta com a oxidação do biodiesel, também 

influencia nas propriedades do combustível. O aumento do índice de peróxido aumenta o 

número de cetano, diminuindo o tempo de resposta à ignição do biodiesel, podendo fazer com 

que ele queime antes da hora correta. Além disso, o aumento do índice de peróxido aliado ao 

aumento do índice de acidez depois do ponto de indução pode levar à corrosão de partes do 

motor, gerando problemas operacionais ao funcionamento deste (YAKOOB et al., 2014).  

3.7.4 Rancimat 

O Rancimat Biodiesel é um aparelho elaborado para a medição da estabilidade 

oxidativa de biodiesel, óleos e gorduras de acordo com as normas internacionais como a EN 

14112. O princípio usado por esse aparelho foi proposto por Hadorn e Zurcher (HADORN & 

ZURCHER, 1974). 

Em linhas gerais, o que ocorre no Rancimat é uma aceleração da reação de 

oxidação da amostra através do aquecimento e da injeção contínua de ar. O teste consiste em 

injetar uma corrente contínua de ar a uma determinada taxa num tubo selado, que está 

mantido à temperatura constante, no qual está a amostra que se deseja oxidar. Os produtos 

mais voláteis que oxidam primeiro vão sendo carregados pela corrente de ar e encaminhados 

para outro recipiente onde há água deionizada, isto é, água que possui condutividade elétrica 

bem próxima de zero (SHARMA, 2011). 

Devido à aceleração do processo de oxidação da amostra, os compostos oxidados 

vão volatilizando da amostra e indo para a água, a água vai então aumentando sua 
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condutividade elétrica. Tal condutividade é medida continuamente por um detector e é ela 

que, na maioria dos casos, é uma das condições de parada do teste. Paralelo a isso, o aparelho 

calcula a derivada primeira da condutividade e, quando essa derivada tem a formação de um 

pico, fica indicado no topo do pico o resultado, em unidade de tempo, do teste, caracterizando 

o ponto de indução (PI). Isso é a indicação que a amostra oxidou e, então, o processo finda. 

Portanto, percebe-se que a medição da estabilidade à oxidação se dá de maneira indireta, isto 

é, através da condutividade da água e não da amostra propriamente dita. A Figura 12 

esquematiza o funcionamento do Rancimat (BECK et al., 2014): 

Figura 12 – Esquematização do funcionamento do Rancimat 

 
 Fonte: Metrohm 

Para a realização do teste é necessário no mínimo 3,0 g de amostra por tubo e, em 

alguns casos bastante tempo, configurando esses dois pontos as desvantagens do Rancimat, 

mesmo que sendo um método simples e bem definido dentro das normas internacionais. 

 

3.8 Análise térmica via DSC 

 

3.8.1 Visão geral 

A calorimetria exploratória diferencial – DSC é uma das técnicas utilizadas para 

fazer a análise térmica de uma substância, sendo esta análise, segundo Mackenzie, definida 

por “um grupo de técnicas nas quais uma propriedade física de uma substância e/ou os 
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produtos de reação é medida, enquanto a amostra é submetida a uma programação de 

temperatura”.  

Num experimento de DSC, o que é medida é a variação de entalpia que ocorre 

entre a amostra e a referência durante o processo de aquecimento ou resfriamento durante um 

determinado tempo. Existem dois tipos de DSC: com compensação de potência ou com fluxo 

de calor. No DSC com compensação de potência, os aquecedores da amostra e da referência 

são individuais e separados, mas são mantidos na mesma temperatura. A potência que os 

aquecedores dissipam está ligada à energia envolvida no processo empregado (SKOOG & 

LEARY, 1992). 

Enquanto isso, no DSC com fluxo de calor, tanto a amostra quanto a referência 

são colocados sobre um mesmo disco de metal, mesmo que dispostas em seus respectivos 

suportes. A diferença de temperatura que existe entre os suportes de amostra e referência é 

proporcional à diferença nos fluxos de calor e, consequentemente à variação de entalpia no 

procedimento (SKOOG & LEARY, 1992). 

A Figura 13 mostra uma curva típica de DSC e pode ser utilizada para explicar 

como interpretar uma curva resultante de uma análise. O eixo x representa o tempo (mas 

também pode ser temperatura), enquanto que o eixo y corresponde ao fluxo de calor 

padronizado pela massa (mas pode ser que não esteja padronizado). Em I, ocorre uma simples 

mudança de linha de base; em II e III tem-se picos endotérmicos; e em IV tem-se um pico 

exotérmico. É importante perceber que o número, a forma e a posição dos picos são 

importantes para a análise qualitativa da análise, enquanto que a área do pico é importante 

para a parte quantitativa, através do cálculo de entalpia do processo (BERNAL et al, 2006). 

Figura 13 – Curva típica de DSC 

 
     Fonte: Adaptado de Bernal et al. (2006) 
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Os fenômenos físicos e químicos já possuem uma resposta esperada segundo a 

bibliografia. Dos fenômenos físicos: fusão, vaporização e sublimação geram picos 

endotérmicos, enquanto que adsorção gera pico exotérmico e transição vítrea não gera picos, 

apenas mudança de linha de base. Para os fenômenos químicos: desidratação e decomposição 

geram picos endotérmicos, enquanto que combustão, polimerização, oxidação em atmosfera 

gasosa e degradação oxidativa dão respostas através de picos exotérmicos (GORDON, 1963). 

As análises de DSC são bastante sensíveis às variáveis que estão associadas ao 

procedimento. Uma simples mudança no ar que está sendo injetado, na vazão de injeção de ar, 

na taxa de aquecimento, na massa da amostra ou até mesmo no adensamento da amostra 

causam mudanças significativas no resultado, gerando curvas bem diferentes e mudando 

bastante a interpretação das curvas (BERNAL et al, 2006). 

No caso da variação de massa da amostra especificamente, quanto maior a massa 

da amostra, mais energia vai estar envolvida no processo e maior será o pico, evitando que 

algum pico passe desapercebido e deixando mais evidente a forma, o tamanho e o número de 

picos (BERNAL et al, 2006).   

3.8.2 DSC na estabilidade à oxidação do biodiesel 

Para que as curvas de DSC sejam interpretadas de maneira correta, é preciso que 

se tenha uma noção de como funciona o material de estudo sob aquecimento e/ou 

resfriamento, ou seja, tem-se que ter uma ideia de como a amostra se comporta e quais 

fenômenos físicos e/ou químicos que essa amostra pode sofrer na faixa de temperatura 

estudada (BERNAL et al, 2006). 

Para o biodiesel serão anotados quatro parâmetros, por pico, para a interpretação 

adequada da curva gerada pelo DSC e para o cálculo da entalpia envolvida no fenômeno (cada 

pico representa um fenômeno): temperatura onset (To), temperatura onset extrapolada (Ts), 

temperatura de pico (Tp) e temperatura final (Tf). 

A To corresponde ao início do efeito entálpico, ou seja, é o ponto onde a curva 

deixa a linha de base, a Ts corresponde a uma forma alternativa de estabelecer esse início, e é 

obtida pelo cruzamento entre a linha tangente à lateral do pico e a tangente à linha de base. A 

Tp indica o ponto da reação onde se registra o maior fluxo energético e a Tf é o final do efeito 

entálpico e retorna à linha de base. A visualização desses parâmetros é apresentada na Figura 

14 (BERNAL et al, 2006). 
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Figura 14 – Parâmetros (temperaturas) para observação do fenômeno 

 
       Fonte: Autor 

Em outras palavras, o início da oxidação do biodiesel é registrado em To ou Ts, 

dependendo da interpretação subjetiva do operador, o ponto onde ocorreu o maior fluxo 

energético é registrado na temperatura de pico e o final do processo na temperatura final, que 

também fica subjetiva ao operador quando a linha de base não é tão clara como no exemplo 

da Figura 14. 

Além disso, a área que esse pico gera no gráfico corresponde à entalpia envolvida 

no processo físico/químico a qual o pico corresponde. Por convenção, um pico para cima tem 

entalpia positiva e para baixo, entalpia negativa. 

 

3.9  Especificações da ANP 

 

Para que o biodiesel seja produzido e comercializado corretamente, é preciso que 

uma série de especificações e condições sejam cumpridas. Tomando por base apenas o Brasil, 

a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP rege que todo 

biodiesel nacional ou importado deve ser enquadrado dentro das especificações da Resolução 

No 45/2014 e do seu anexo Regulamento Técnico No 3/2014. Vale salientar que as 

propriedades devem ser determinadas através dos métodos da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), das normas internacionais da “American Society for Science and 

Materials” (ASTM), da “International Organization for Standardization” (ISO) e do “Comité 

Européen de Normalisation” (CEN). Dentre as propriedades mensuradas neste trabalho, a 

ANP estabelece na Tabela 5 que: 
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Tabela 5 – Propriedades estabelecidas pela ANP 

Característica Unidade Limite Método 

ABNT NBR ASTM D EN/ISO 

Índice de acidez, máx. mg KOH/g 0,5 14448 664 14104 

Teor de éster, mín. % massa 96,5 15764 - 14103 

Massa específica a 20ºC kg/m3 850-900 7148 

14065 

1298 

4052 

3675 

12185 

Viscosidade Cinemática 
a 40oC 

mm²/s 3,0-6,0 10441 445 3104 

Teor de água, máx. mg/kg 200,0 - 6304 12937 

Estabilidade à oxidação 
a 110oC, mín. 

H 8,0 - - 14112 
15751 

Fonte: Resolução n°45 ANP (2014) 

Além disso, existem diversos detalhes nesta resolução que especifica e detalha 

condições de produção e armazenamento do biodiesel. Como um exemplo, o parágrafo quarto 

do artigo quinto da presente resolução diz que, caso o biodiesel não seja comercializado, a 

partir de um mês da data de certificação, é necessário que o teste de massa específica a 20 °C 

seja refeito e, caso a diferença for maior que 3,0 kg/m3, os testes de índice de acidez, teor de 

água e estabilidade à oxidação a 110 °C devem ser refeitos e novamente certificados a fim de 

que sejam qualificados ou não para o comércio. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Obtenção do biodiesel de soja e de girassol 

Ambos o biodiesel de soja e de girassol passaram pelo mesmo processo de 

produção, a partir dos seus respectivos óleos comerciais a fim de chegar ao combustível 

propriamente dito. A rota utilizada para a obtenção do biodiesel foi a metílica. Os óleos, 

adquiridos no comércio local de Fortaleza – CE, são refinados e prontos para o consumo em 

alimentos. 

O primeiro passo para produzir biodiesel foi colocar o óleo a ser transesterificado 

no Rotavapor, aparelho que retira água da amostra a partir do aquecimento em banho-maria e 
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da rotação da amostra numa atmosfera a vácuo, por um período de 30 minutos a 60 °C. Isso 

foi realizado para que se retirasse qualquer excesso de água e consequente umidade do óleo, 

diminuindo a possibilidade de formação de sabão no decorrer na reação. 

A preparação da solução catalisadora é a etapa seguinte. O hidróxido de potássio 

(KOH), que é o catalisador da reação, foi adicionado ao metanol, que está em excesso na 

reação. Isto é, para cada 1 mol de óleo comercial, serão utilizados 6 mols de metanol. A 

porcentagem de catalisador utilizada foi de 1 % m/m em relação à massa do óleo e sua 

quantidade na reação foi calculada de acordo com a Equação 1: 

                                    (1) 

A solução catalisadora está pronta quando todo o hidróxido se dissolve no álcool. 

Então, a solução catalisadora é adicionada ao óleo, que está num balão conectado a um 

condensador. Isso se faz necessário para que o metanol, que está em excesso e é bastante 

volátil, retorne à reação, melhorando assim, o rendimento da reação, que acontece por um 

período de duas horas, a temperatura ambiente e sob intensa agitação. O sistema pode ser 

observado na Figura 15. 

Figura 15 – Sistema de produção de biodiesel 

 
        Fonte: Saboya (2012) 

 Quando a reação se concluiu, o biodiesel foi colocado num balão de 

decantação para que se separasse, por ação da gravidade, o biodiesel da glicerina. Após a 

separação da glicerina foram feitas sucessivas e exaustivas lavagens com água, num volume 

de 10 % da massa inicial do óleo por lavagem. O procedimento foi repetido por volta de 10 



44 

 

vezes até que o pH se mantivesse inalterado e próximo de 7, segundo o papel indicador. O 

passo seguinte foi colocar o biodiesel no Kugelrohr, um destilador molecular a vácuo, a fim 

de se retirar todo o excesso de álcool ainda presente na amostra. Para isso, a amostra foi 

submetida a 60 °C (próximo ao ponto de ebulição do metanol) por 30 minutos. A Figura 16 

mostra o modelo do destilador molecular utilizado: 

Figura 16 - Kugelrohr 

 
         Fonte: Oliveira (2016) 

O último passo para a obtenção do biodiesel foi filtrá-lo utilizando o sulfato de 

sódio (Na2SO4), para remover a umidade residual do biodiesel. Feito tudo isso, o biodiesel 

fica límpido e pronto para uso.  

 

4.2 Caracterização físico-química dos óleos vegetais e biodiesel 

 

Todos os testes e métodos laboratoriais de caracterização físico-química foram 

realizados no Núcleo de Pesquisas em Lubrificantes – NPL, Laboratório de Referência em 

Biocombustíveis – LARBIO, obedecendo as normas e recomendações estabelecidas pela 

Resolução 45/2014 da ANP. 

4.2.1 Índice de acidez 

O procedimento foi feito em duplicata e consistiu em, primeiramente, adicionar 

duas gotas de fenolftaleína em um Erlenmeyer contendo 110 ml de álcool 95%. Feito isso, o 

próximo passo foi neutralizar o ácool com uma solução de NaOH 0,01 N até o aparecimento 

de uma cor levemente rósea. Então, de 5 a 10 g de amostra foi pesada na balança em outros 
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dois Erlenmeyer e adicionada 50 ml do álcool neutralizado por amostra. Logo em seguida, 

cada amostra foi titulada com a solução de NaOH sob constante agitação. Os volumes 

necessários para que as amostras ficassem de cor levemente rósea por 15 segundos foram 

então anotados. O cálculo para a determinação do índice de acidez se dá pela Equação 2: 

                              (2) 

Sendo que: IA = índice de acidez em mg KOH/g; V = volume (ml) de solução de 

NaOH gasta com cada amostra; N = normalidade da solução de NaOH; f = fator de correção 

da solução de NaOH; m = massa da amostra utilizada. 

4.2.2 Teor de ésteres 

O teor de éster do biodiesel é medido a partir de um aparelho de cromatografia 

gasosa. O aparelho utilizado foi o CG-FID da marca Varian, modelo GC 450 e coluna foi a 

CP-Wax 52 CB. O teor de éster fornece a conversão da reação, isto é, quão eficaz foi a 

transesterificação dos óleos vegetais de soja e girassol para se tornarem biodiesel. A massa 

utilizada foi de aproximadamente 50 mg para cada biodiesel e o resultado é dado em 

percentual de ésteres totais da amostra. 

4.2.3 Massa específica e viscosidade cinemática 

A medição da massa específica e da viscosidade cinemática do biodiesel e dos 

óleos vegetais foi feita através do viscodensímetro digital Anton Paar modelo SVM-Stabinger 

seguindo as normas ASTM D4052 e ASTM D445, respectivamente. Vale salientar que para a 

ANP, a massa específica é medida a 20 °C e a viscosidade cinemática é medida a 40 °C. A 

Figura 17 mostra o aparelho utilizado: 

Figura 17 - Viscodensímetro 

 
   Fonte: Oliveira (2016) 
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4.2.4 Teor de água  

O teor de água do biodiesel é obtido a partir da realização do método de titulação 

potenciométrica de Karl Fisher. O aparelho utilizado foi o titulador 795 KTF Titrino da 

Metrohm. O procedimento foi realizado em duplicata e, para cada amostra, foi utilizado 1 g 

de biodiesel, sendo o resultado dado em mg/kg com uma precisão da ordem de ± 0,003 %. 

 

4.3 Rancimat 

 

Os testes de estabilidade à oxidação foram realizados no 893 Professional 

Biodiesel Rancimat da Metrohm seguindo a norma EN 14112, isto é, com a taxa de injeção de 

ar na amostra de 10 L/min e uma temperatura constante de 110°C com ± 0,9 °C de margem. 

Para o biodiesel de soja e de girassol, os testes foram realizados em quadruplicata com 3,0g ± 

0,2g de margem por tubo. O grau de precisão do aparelho para o ponto de indução é de ± 1 % 

do valor dado em horas. A Figura 18 mostra o modelo do aparelho de Rancimat utilizado.   

Figura 18 – Aparelho de Rancimat 

 
            Fonte: Metrohm 
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4.4 DSC 

 

Na análise térmica via DSC utilizou-se curvas DSC obtidas em célula DSC 1 500 

2624 da Mettler Toledo em cadinhos de alumínio com cinco furos na tampa em atmosfera de 

ar sintético com fluxo de 50 ml/min. Utilizou-se amostras de 6 ± 1 mg e taxas de aquecimento 

de 10 K/min para um intervalo de temperatura de 30°C a 500°C. O equipamento foi 

previamente calibrado com índio e zinco e o procedimento durou cerca de 1 hora apenas. 

A análise foi feita com o biodiesel de soja e de girassol e também com os seus 

resíduos correspondentes pós-Rancimat, isto é, o biodiesel oxidado no Rancimat foi 

prontamente submetido à análise de DSC. A Figura 19 mostra o DSC utilizado. 

Figura 19 – Aparelho de DSC 

 
   Fonte: Mettler Toledo 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização físico-química dos óleos de soja e de girassol 

 

 A caracterização físico-química dos óleos vegetais se faz necessária para saber se 

tais óleos, que são matérias-primas do biodiesel, são capazes de passar pela reação de 

transesterificação de maneira direta ou se há a necessidade de que ocorra algum tipo de pré-

tratamento nesses óleos para se obter biodiesel. Os testes realizados nos óleos vegetais de soja 

e de girassol foram os seguintes: teste de acidez, viscosidade e densidade. Os resultados estão 

expostos na Tabela 6: 

Tabela 6 – Propriedades medidas dos óleos 

Propriedade Óleo de soja Óleo de girassol 

Índice de acidez 0,43 mg KOH/g 0,47 mg KOH/g 

Densidade a 20°C 0,920 g/cm3 0,919 g/cm3 

Viscosidade a 40°C 31,53 mm2/s 34,01 mm2/s 

 

O valor máximo para o índice de acidez para que o óleo vegetal seja considerado 

adequado para a reação de transesterificação é de 1 mg KOH/g. Em relação à viscosidade, a 

do óleo é cerca de 10 vezes maior que a do seu biodiesel correspondente (KNOTHE et al, 

2006). Desta forma, os óleos vegetais são considerados passíveis de sofrer reação de 

transesterificação para a produção de biodiesel de qualidade. 

 

5.2 Caracterização físico-química do biodiesel de soja e girassol 

 

Os testes e métodos descritos na seção 4 foram então aplicados no biodiesel de 

soja e de girassol para verificar se estes estão de acordo com a Resolução n°45/2014 da ANP, 

que é a regulamentação vigente no Brasil. Para que o biocombustível seja produzido, 

distribuído e comercializado, ele tem que está dentro dos limites expostos na Tabela 5. De 

acordo com a maneira que o biodiesel é transportado e armazenado, ele pode apresentar 

mudanças em suas propriedades de maneira espontânea, necessitando que sejam feitos novos 
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testes, principalmente de teor de água, índice de acidez e estabilidade à oxidação a 110 °C. Os 

valores dos testes encontrados estão descritos na Tabela 7. 

Tabela 7 – Propriedades medidas do biodiesel 

Propriedade Biodiesel de Soja Biodiesel de Girassol 

Índice de acidez 0,27 mg KOH/g 0,15 mg KOH/g 

Teor de éster 95,60 % 98,15 % 

Massa específica a 20 °C 882,8 kg/m3 880,6 kg/m3 

Viscosidade a 40 °C 4,20 mm2/s 4,38 mm2/s 

Teor de água 144,2 mg/kg 161,8 mg/kg 

Para o índice de acidez, o limite máximo é de 0,5 mg KOH/g e os valores medidos 

foram abaixo desse limite. No caso do teor de éster, que também pode ser chamado de 

conversão da reação de transesterificação, o limite mínimo é de 96,50 %. Com isso, observou-

se que o teor de éster do biodiesel de soja deu um resultado de 95,60 %, que é um pouco 

abaixo do valor mínimo da ANP. Já para o biodiesel de girassol, o valor de 98,15 % é 

adequado para ser comercializado. 

No que se refere à massa específica a 20 °C e viscosidade a 40 °C, os valores dos 

estão dentro da faixa estabelecida pela ANP. De 850 a 900 kg/m3 para a massa específica e de 

3,0 a 6,0 mm2/s. Quanto ao teor de água, o biodiesel de soja e de girassol estão abaixo do 

limite máximo de 200 mg/kg, o que é satisfatório. 

 

5.3 Estudo da estabilidade térmica e oxidativa do biodiesel de soja e girassol 

 

Nesta seção será discutido como duas técnicas, Rancimat e DSC, completamente 

diferentes no sentido de modo de funcionamento, são utilizadas para avaliar a estabilidade 

termo-oxidativa do biodiesel de soja e de girassol. 

5.3.1 Resultados da estabilidade à oxidação a 110 °C via Rancimat 

A realização do teste de Rancimat em quadruplicata, através da aplicação da 

norma EN 14112, para cada biodiesel (soja e girassol), gerou o seguinte resultado para o 

ponto de indução: 
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Tabela 8 – Resultados do ponto de indução do biodiesel no Rancimat 

Biodiesel Ponto de indução (h) 

Soja 4,80 ± 0,16 

Girassol 1,73 ± 0,18 

O valor adotado foi a média aritmética entre os 4 valores obtidos e o desvio 

padrão está indicado na Tabela 8. O biodiesel de girassol teve um ponto de indução (PI) de 

1,73 horas, ou seja, bem menor que o PI do biodiesel de soja, que foi 4,8 horas. O maior 

problema dentre as propriedades medidas foi a estabilidade à oxidação a 110 °C, que a ANP 

exige que o mínimo seja de 8 horas.  

A Figura 20, gerado no software StabNet, representa um dos resultados 

encontrados para o biodiesel de soja, enquanto que a Figura 21 representa um dos resultados 

para o de girassol. Em tais figuras, o momento em que há uma subida brusca da condutividade 

é identificado pelo software, caracterizando o instante em que o biodiesel é considerado 

oxidado (ponto de indução). No caso, para uma amostra individual de cada biodiesel, foi 

identificado que ocorreu com 4,87 horas de procedimento para o biodiesel de soja e com 1,67 

horas para o de girassol. 

Figura 20 – Curva do Rancimat para o biodiesel de soja 

 
Fonte: Software StabNet 
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Figura 21 - Curva do Rancimat para o biodiesel de girassol 

 
Fonte: Software StabNet 

É esperado que o biodiesel puro apresente um baixo ponto de indução, pois a 

grande quantidade de ligações duplas na molécula aumenta o número de locais susceptíveis a 

sofrer oxidação. O fato de o biodiesel de girassol ter um PI menor que o biodiesel de soja se 

refere à grande presença de éster linoleato (18:2), que é o derivado do ácido graxo mais 

presente na composição do seu óleo de origem. Como dito anteriormente, o ácido linoleico 

possui duplas ligações nos carbonos 9 e 12, gerando uma posição bis-alílica no carbono 11 e, 

consequentemente, facilitando a ocorrência da auto-oxidação do biodiesel.  

O ácido linolênico (18:3), mais presente no óleo de soja que no de girassol, 

mesmo que em pouca quantidade, sofre mais ainda este efeito de auto-oxidação por possuir 

duplas ligações nos carbonos 9, 12 e 15, gerando duas posições bis-alílicas nos carbonos 11 e 

14. O que determina a diferença no PI são as quantidades desses ácidos nos óleos de origem. 

Segundo as Tabelas 3 e 4, ambos os óleos de soja e girassol e soja possuem praticamente a 

mesma faixa de composição de ácido oleico (18:1), mas o de girassol pode possuir até 74 % 

de ácido linoleico (18:2) contra 59 % do de soja. Enquanto que para o ácido linolênico (18:3), 

o de soja pode ter até 11 % contra apenas vestígios no de girassol. 

Além disso, a Figura 11 mostra que o esperado, através da composição de ácidos 

graxos, é que o biodiesel de girassol apresente uma estabilidade oxidativa menor que o 

biodiesel de soja. Tal figura mostra que os resultados alcançados nos testes de oxidação são 

coerentes com os valores encontrados na bibliografia.  
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5.3.2 Resultados do DSC 

Para acompanhar o comportamento térmico e a variação de energia no processo 

de aquecimento do biodiesel de soja e girassol foi empregada a técnica de calorimetria 

exploratória diferencial (DSC). Porém, nesse caso, há uma particularidade. Não só o biodiesel 

de soja e de girassol foi submetido à análise, mas também os seus respectivos resíduos pós-

Rancimat. 

Os gráficos foram plotados utilizando o software STAR SW 12.10 disponibilizado 

pela Mettler Toledo. Os valores utilizados para se encontrar suposições e justificativas nessa 

sessão serão baseados na temperatura de pico, já que esta não depende da manipulação do 

operador e, por isso, é mais precisa. 

5.3.2.1 Análise DSC do biodiesel de soja 

A primeira análise feita foi para o biodiesel de soja e a curva resultante da análise 

de DSC para esse biodiesel consta na Figura 22. 

Figura 22 – Análise DSC biodiesel de soja 

 

Na Figura 22, são identificados quatro picos, enumerados de I a IV, sendo o I um 

pico endotérmico que ocorre logo no início do aquecimento e três picos exotérmicos. 

Conhecendo as características do biodiesel, pode se inferir quais fenômenos físicos e 

químicos ocorrem quando ele é submetido ao DSC. A partir disso, o pico I, possivelmente, é 

correspondente a uma vaporização dos compostos mais leves contidos no biodiesel de soja. 

Dentre os fenômenos exotérmicos, o que pode ser atribuído a esses três picos de biodiesel é o 
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de oxidação. Como o biodiesel é uma mistura de ésteres alquílicos, a oxidação destes 

compostos não ocorre no mesmo intervalo de temperatura, visto que possuem estruturas 

químicas diferentes. O pico II, provavelmente refere-se aos compostos de menor estabilidade 

oxidativa. Os picos III e IV são correspondentes aos compostos mais estáveis. 

Logo após o pico IV, a curva volta à linha de base e depois, aproximadamente 

com 420 °C, cresce de maneira disforme e com oscilações. Provavelmente ocorrem nessa 

temperatura o início da combustão e da degradação total da amostra.  

Para cada pico, foram determinadas as temperaturas que servem como parâmetro 

para quantificar o que ocorreu com o biodiesel. O cálculo da área também foi realizado 

(através da integração da curva) para cada pico a fim de se obter a entalpia envolvida naquele 

fenômeno. Os valores estão dispostos na Tabela 9: 

Tabela 9 – Parâmetros da curva do DSC do biodiesel de soja 

 Pico I Pico II Pico III Pico IV 

To (°C) 50 192 251 326 

Ts (°C) 51 193 269 335 

Tp (°C) 149 209 297 355 

Tf (°C) 187 234 324 373 

ΔH (mJ) - 532  82 532 450 

 

Da Tabela 9, pode-se perceber que a oxidação se inicia com o pico II por volta de 

192 °C, tem seu pico em 209 °C e termina por volta de 234 °C com uma entalpia de 82 mJ. O 

pico em que oxida mais compostos é o pico III, pois foi registrada a maior entalpia em toda a 

análise térmica do biodiesel de soja, 532 mJ. 

5.3.2.2 Análise DSC do biodiesel de soja pós-Rancimat 

O biodiesel de soja, depois de oxidado no Rancimat, foi submetido à análise do 

DSC a fim de que fosse observado as diferenças que a oxidação acelerada via Rancimat 

provoca no perfil térmico do biodiesel. O resultado está na Figura 23: 
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Figura 23 -  – Análise da curva do DSC do biodiesel de soja pós-Rancimat 

 
 

Antes de discorrer sobre o resultado da Figura 23 em si, é necessário dizer que o 

biodiesel pós-Rancimat possivelmente apresenta uma composição bem diferente do biodiesel 

que não passou por esse processo. Por exemplo, o aparecimento de peróxidos, dienos, ácidos 

carboxílicos, polímeros e cadeias carbônicas maiores (a partir do rearranjo de moléculas 

menores) altera a composição e características térmicas do biodiesel.  

É muito complicado supor a que se referem os fenômenos que ocorreram na 

análise do biodiesel de soja pós-Rancimat. Assim, o uso de técnicas auxiliares como FTIR 

(Fourier transform infrared spectroscopy), RMN (ressonância magnética nuclear) ou análise 

composicional, por exemplo, seriam úteis para identificar os compostos existentes no 

biodiesel de soja pós-Rancimat e para compreender melhor o que acontece no DSC. 

 Porém, ainda é possível concluir algo pela Figura 23. Primeiramente, o pico 

endotérmico não foi mais identificado no início do aquecimento. Isto ocorre provavelmente 

devido ao fato de que todas as frações mais leves do biodiesel de soja já tenham volatilizado 

quando este foi submetido à oxidação acelerada a uma temperatura de 110 °C no Rancimat. 

Além disso três picos foram encontrados e foram enumerados picos V, VI e VII. Os picos 

identificados são também picos exotérmicos e provavelmente de oxidação dos compostos pós-

Rancimat. Os picos foram caracterizados e os valores constam na Tabela 10: 
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Tabela 10 - Parâmetros da curva do DSC do biodiesel de soja pós-Rancimat 

 Pico V Pico VI Pico VII 

To (°C) 118 259 332 

Ts (°C) 140 262 349 

Tp (°C) 184 278 367 

Tf (°C) 222 323 395 

ΔH (mJ) 1063 185 1156 

 

Das Tabelas 9 e 10, pode-se notar que a primeira oxidação (picos II e V) ocorre 

antes no biodiesel de soja pós-Rancimat do que no biodiesel de soja. Esse resultado era 

realmente o esperado, já que o biodiesel oxidado é mais instável, sendo assim, é preciso 

menos energia e, consequentemente, uma menor temperatura para que ocorra a reação de 

oxidação. Pela temperatura de pico Tp, os primeiros compostos a oxidar ocorrem a 209 °C no 

biodiesel de soja, enquanto que no biodiesel de soja pós-Rancimat ocorre a 184 °C. 

O pico VI passa quase desapercebido na curva e é, provavelmente, equivalente ao 

pico III da figura 17. O pico VII provavelmente refere-se a frações mais estáveis e, portanto, 

mais resistentes a oxidação do biodiesel pós-Rancimat em relação ao biodiesel sem Rancimat.  

Após o pico VII, a curva volta à linha de base e registra uma subida brusca e com oscilação. 

Possivelmente tal região, acima de mais ou menos 430 °C, corresponde à combustão e à 

degradação total da amostra.  

A Figura 24 é a sobreposição das Figuras 22 e 23 e mostra de maneira mais direta 

a diferença entre o biodiesel de soja e o biodiesel de soja pós-Rancimat. 
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Figura 24 – Análise das curvas do DSC do biodiesel de soja versus do biodiesel de soja pós-

Rancimat

 

Da Figura 24, observa-se o quão diferente é a curva do biodiesel de soja da curva 

do biodiesel de soja pós-Rancimat, deixando clara a influência da oxidação acelerada. Porém, 

os resultados encontrados foram coerentes e dentro do esperado. 

5.3.2.3 Análise DSC biodiesel de girassol 

Para o biodiesel de girassol, a análise de DSC gerou a curva exposta na Figura 25: 

Figura 25– Análise da curva do DSC do biodiesel de 

girassol
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A curva do biodiesel de girassol foi bem semelhante à do biodiesel de soja. Quatro 

picos foram identificados e enumerados como I’, II’, III’ e IV’. A diferença mais fácil de ser 

notada foi um pequeno desnível que aparece entre os picos II’ e III’. Tal evento é bem difícil 

de ser comentado, visto que não há uma explicação trivial para tal fato. O principal problema 

desse desnível é que aumenta a faixa que o operador pode escolher para o início do pico III’. 

 Assim como a interpretação da Figura 22, o pico I’ é endotérmico e deve referir-

se à volatilização dos compostos mais leves; e os outros três picos são exotérmicos e podem 

corresponder aos de oxidação do biodiesel de girassol. Os parâmetros de tais picos são:  

Tabela 11 – Parâmetros da curva do DSC do biodiesel de girassol 

 Pico I’ Pico II’ Pico III’ Pico IV’ 

To (°C) 43 184 271 329 

Ts (°C) 46 186 273 337 

Tp (°C) 144 206 300 357 

Tf (°C) 183 230 326 380 

ΔH (mJ) 441 98 490 441 

 Da Tabela 11, pode-se perceber que a oxidação se inicia com o pico II’ por volta 

de 184 °C, tem seu pico em 206 °C e termina por volta de 230 °C com uma entalpia de 98 mJ.  

Além disso, o fato de a Tp do primeiro pico de oxidação (206 °C) para o biodiesel 

de girassol ser menor que a Tp do primeiro pico de oxidação do biodiesel de soja (da Tabela 9, 

209 °C), indica que o biodiesel de girassol oxidou primeiro que o biodiesel de soja. Tal 

resultado era o esperado, visto que foi o mesmo que ocorreu no Rancimat. Porém, a diferença 

do ponto de indução entre os dois foi de quase 3 horas no Rancimat, enquanto que, no DSC, o 

resultado foi muito próximo (apenas 3 °C), o que representa uma certa incoerência. 

5.3.2.4 Análise DSC biodiesel de girassol pós-Rancimat 

O biodiesel de girassol pós-Rancimat também foi submetido ao DSC para 

comparar, energeticamente, o que acontece com tal biodiesel quando ele é sujeito à oxidação 

acelerada. A Figura 26 representa a curva do DSC para o biodiesel de girassol pós-Rancimat. 

A exata composição da amostra é desconhecida, mas supõe-se que peróxidos, hidroperóxidos, 

dienos e polímeros estejam presentes.   
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Figura 26 – Análise da curva do DSC do biodiesel de girassol pós-Rancimat 

 

Na Figura 26 foram identificados três picos exotérmicos, sendo o segundo deles 

bem sutil, e enumerados como V’, VI’, VII’. O comportamento foi bem semelhante ao 

encontrado na Figura 23, mudando apenas os parâmetros, que estão na Tabela 12: 

Tabela 12 – Parâmetros DSC biodiesel de girassol pós-Rancimat 

 Pico V’ Pico VI’ Pico VII' 

To (°C) 119 243 342 

Ts (°C) 138 247 350 

Tp (°C) 185 268 366 

Tf (°C) 226 316 392 

ΔH (mJ) 1024 287 901 

 

O comportamento para o biodiesel de girassol é bem próximo ao observado para o 

biodiesel de soja. As tabelas dos parâmetros e as curvas do DSC comprovam isso. A única 

diferença observada foi que para o biodiesel de girassol, maior parte da entalpia do pico III’ 

foi deslocada para o pico V’. Neste caso, o pico V’ registrou uma entalpia de 1024 mJ contra 

901 mJ do pico VII’. A Figura 27 ilustra o exatamente isso: 
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Figura 27 – Análise das curvas do DSC do biodiesel de girassol e do biodiesel de girassol pós-

Rancimat
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6 CONCLUSÃO 

 

O biodiesel de soja e o biodiesel de girassol podem ser alternativas úteis para 

serem sucedâneos do diesel, pois estão de acordo com grande parte do regulamento técnico da 

ANP. Além disso, a produção destes não requer muitos passos e é relativamente simples do 

ponto de vista operacional. Porém, a questão da viabilidade econômica ligada ao fato do quão 

vale a pena cultivar soja e girassol para produzir combustível ao invés de produzir alimentos é 

uma sugestão para trabalhos futuros. 

Do ponto de vista de análise oxidativa, mesmo a resposta sendo abaixo do limite 

imposto pela ANP, os resultados foram dentro do esperado no sentido que tanto o Rancimat, 

como as curvas do DSC corresponderam ao que é sugerido na bibliografia. Inclusive a 

maneira que a curva de DSC foi alterada pelo Rancimat foi bem coerente.  

Todavia, ao comparar os resultados do Rancimat e do DSC (antes e pós-

Rancimat), percebeu-se que os resultados foram diferentes do esperado, visto que, por serem 

técnicas que medem a estabilidade à oxidação do biodiesel, deveriam dar respostas próximas 

entre si.  

Primeiramente, são técnicas completamente diferentes no princípio e modo de 

funcionamento. Enquanto o Rancimat consiste em injetar ar ambiente diretamente dentro da 

amostra e mantê-la a uma temperatura constante (isoterma), o DSC, nesse caso, consiste em 

injetar ar sintético dentro da câmara (e não diretamente na amostra) e aquecer 

progressivamente de 25 °C até 500 °C. O tempo e quantidade de amostra também são bem 

diferentes: o Rancimat utiliza no mínimo 3 g por teste, mas é aconselhado ser feito, no 

mínimo em duplicata, e demora no mínimo 8 horas para ser finalizado; já o DSC utiliza 7 mg 

e demora 1 hora para ser finalizada a análise. 

Fato é que o Rancimat para o biodiesel de soja deu um ponto de indução de 4,80 h 

e, para o de girassol, deu 1,73 h. Já no DSC, os resultados para o biodiesel deram muito 

próximos no que se refere aos seus parâmetros e curvas, indicando que apresentam valores 

semelhantes de ponto de indução. Isto é, a diferença que foi encontrada no Rancimat, não foi 

vista no DSC, apesar deste último ter identificado a ocorrência da oxidação e provável 

formação de novos compostos que ocorreu no Rancimat.  

A principal sugestão para trabalhos futuros é que sejam utilizadas técnicas de 

identificação (FTIR, RMN, análise composicional) para auxiliar o estudo da avaliação da 

estabilidade oxidativa do biodiesel. Isto deve ser feito principalmente para os resíduos pós-
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Rancimat para que se obtenham conclusões mais precisas sobre o que realmente ocorreu na 

comparação das técnicas. Desta maneira, podem surgir estudos que tragam uma análise 

quantitativa em relação aos resultados do DSC e Rancimat. 

Porém, vale salientar, que os resultados encontrados neste trabalho foram 

coerentes e satisfatórios para servir de ponto de partida para trabalhos consequentes. 
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