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“[...] continuar na jornada de criar uma indústria 

 competitiva, um país renovado e uma sociedade  

melhor e mais produtiva [...]”  (Sistema Toyota de Produção) 

(OHNO, Taiichi, 1997) 

 



 

 

RESUMO 

BLUM, Suelen Alflen; FRANQUITTO,  Keyla Regiane. Produção De Biodiesel E 

Obtenção De Dados De Equilíbrio Líquido-Líquido A Partir Do Óleo De Crambe 

(Crambe Abyssinica Hochst). 2016. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia 

Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2016 

A produção de biodiesel ocorre através da reação de transesterificação, que corresponde à 

mistura de óleo e álcool em excesso na presença de um catalisador. Contudo, tanto na reação 

quanto na etapa de separação existe a presença de fases imicíveis. Na etapa de reação o óleo e 

o álcool são parcialmente miscíveis e o produto formado da reação também é parcialemnte 

miscível, constituindo-se de uma fase pesada rica em glicerol e uma fase leve rica em éster. 

Desta forma, o conhecimento do equilíbrio líquido-líquido de sistemas relacionados com estas 

etapas torna-se extremamente importante para otimização dessas unidades. Assim, este 

trabalho tem como objetivo o estudo do equilíbrio líquido-líquido de sistemas envolvendo: 

óleo de crambe+etanol+biodiesel de crambe; óleo de soja+etanol+biodiesel de soja; óleo de 

canola+etanol+biodiesel de canola; óleo de milho+etanol+biodiesel de milho nas 

temperaturas em 30°C e 50°C. A metodologia utilizada para obtenção das curvas bimodais foi 

o ponto de névoa, que consiste na titulação de um mistura sob agitação até o turvamento, com 

temperatura constante.  A validação da metodologia utilizada foi realizada comparando-se os 

dados obtidos neste trabalho para o sistema óleo de soja + etanol + biodiesel de soja na 

temperatura de 30 °C com os da literatura. Observa-se que a região heterogênea para todos os 

sistemas é maior na temperatura de 30°C comparado à temperatura de 50°C, ou seja, com o 

aumento da temperatura houve um aumento da região homogênea, favorecendo a reação. 

Pode-se verificar também que a medida que o biodiesel é formado pela reação de 

transesterificação, como este é solúvel tanto no óleo quanto no álcool, a mistura tende para a 

região homogênea. Os dados experimentais apresentados neste trabalho contribuem com 

informações de equilíbrio líquido-liquido da etapa de reação do processo de produção do 
biodiesel. 

Palavras-chave: Biodiesel de Crambe. Biodiesel de Soja. Equilíbrio líquido-líquido.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

BLUM, Suelen Alflen; FRANQUITTO,  Keyla Regiane. Production of Biodiesel and Data 

Collection of Liquid-Liquid Equilibrium from Crambe Oil (Crambe Abyssinica Hochst). 

2016. 56 f.  Work of Conclusion Course (Chemical engineering) - Federal Technology 

University - Paraná. Ponta Grossa, 2016 

The biodiesel production occurs through the transesterification reaction, which corresponds to 

the mixture of excess oil and alcohol in the presence of a catalyst. However, both in the 

reaction and in the separation step there is the presence of immoble phases. In the reaction 

stage the oil and alcohol are partially miscible and the product formed from the reaction is 

also partially miscible, consisting of a heavy phase rich in glycerol and a light phase rich in 

ester. In this way, the knowledge of the net-liquid equilibrium of systems related to these 

steps becomes extremely important for optimization of these units. Thus, this work has the 

objective of studying the liquid-liquid balance of systems involving: crambe oil + ethanol + 

crambe biodiesel; Soybean oil + ethanol + soybean biodiesel; Canola oil + ethanol + canola 

biodiesel; Corn oil + ethanol + corn biodiesel at temperatures of 30 ° C and 50 ° C. The 

methodology used to obtain the bimodal curves was the fog point, which consists of the 

titration of a mixture under agitation until turbidity, with constant temperature. The validation 

of the methodology was performed comparing the data obtained in this work to the soybean 

oil + ethanol + soybean biodiesel system at 30 ° C with those in the literature. It is observed 

that the heterogeneous region for all the systems is higher in the temperature of 30 ° C 

compared to the temperature of 50 ° C, that is, with the increase of the temperature there was 

an increase of the homogeneous region, favoring the reaction. It can also be verified that as 

the biodiesel is formed by the transesterification reaction, as it is soluble in both the oil and 

the alcohol, the mixture tends to the homogeneous region. The experimental data presented in 

this work contribute with liquid-liquid equilibrium information from the reaction stage of the 

biodiesel production process. 

 

Keywords: Crambe biodiesel. Soybean biodiesel. Liquid-Liquid Equilibrium.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O uso da energia proveniente do petróleo iniciou na Revolução Industrial do século 

XIII, como máquinas a vapor, combustão interna, locomotivas, ocasionando desta maneira o 

consumo desenfreado dessa fonte não renovável.  

Atualmente grande parte da energia não renovável consumida no mundo é originada 

do petróleo, carvão mineral e o gás natural. Com a globalização e a competitividade em que 

nos encontramos há um crescente cenário de consumo desenfreado de energia, acarretando 

grandes alterações ambientais, por isso cada vez mais, outras fontes de energias alternativas 

vêm sendo pesquisadas. 

As crescentes demandas por energia e recursos energéticos vêm causando uma 

problemática decorrente da utilização de combustíveis fósseis. Sendo assim, motivando 

desenvolvimento tecnológico com alternativas de fontes de energia que diminuam emissões 

de CO2, contribuindo para um melhoramento ou uma possível substituição de recursos 

voltados a sustentabilidade. Diante disso entre as possíveis alternativas tem-se destacado o 

biodiesel com grande potencial para solução energética amenizando os problemas ambientais, 

econômicos e políticos; relacionados com a má utilização dos combustíveis que são derivados 

do petróleo. 

O biodiesel consiste em uma mistura de ésteres de ácidos graxos que são produzidos 

por meio da reação de transesterificação de óleos, vegetais ou gorduras animais em excesso de 

álcool; utilizando um catalisador básico para aumentar a velocidade de reação e rendimento. 

Ao final da reação, há uma formação de duas fases distintas: a fase inferior rica em glicerol e 

a fase superior contendo o éster de acido graxo; dependendo do processo e da matéria-prima o 

produto final pode conter sais, água e sabão. 

Após a reação os componentes provenientes do processo de transesterificação, seguem 

para as etapas de separação e purificação, sendo que estas etapas responsáveis pela qualidade 

do produto obtido são decisivas na certificação do mesmo para sua comercialização. As 

eficiências das etapas de separação e de purificação dependem fortemente do entendimento 

das propriedades termodinâmicas do equilíbrio de fases das espécies envolvidas.  

Os estudos relacionados aos sistemas termodinâmicos de biodiesel foram 

intensificados devido ao grande interesse nos processos de produção; neste sentido, as 

propriedades volumétricas do equilíbrio liquido-líquido (ELL), têm uma relevância nas etapas 

de projetos de: reação, separação, processos de modelagem, simulação e otimização. Visando 

uma produção de biodiesel economicamente mais viável. Outros dados importantes para o 
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ELL são úteis para o estudo cinético da reação de transesterificação; como os estudos das 

fases de purificação, em que a separação de glicerol, etanol e acetato de ésteres são desejados. 

É a utilização do processo de biodiesel a partir do etanol, pois apresenta um baixo custo e 

condições de operação com menor toxicidade.  

Um componente importante na reação é o tipo de óleo utilizado, pois o Brasil está 

entre os maiores produtores e consumidores de biodiesel. Abrangendo em 2013, cerca de 2,9 

bilhões de litros, tendo como fonte de matéria-prima oleaginosa a soja, dendê, girassol, 

babaçu, amendoim, mamona e pinhão-manso atendendo as especificações estabelecidas pela 

Resolução ANP Nº 7/2008 (ANP, 2014).  

Além desses produtos citados há também o crambe - Crambe Abyssinica Hochst que 

surge como fonte alternativa à produção de biodiesel; visto que suas sementes apresentam alto 

teor de óleo vegetal, rico em ácidos graxos monoinsaturados; impróprio para o consumo 

humano devido à presença de altos teores de ácido erúcico, tornando-se assim esta 

leguminosa uma fonte interessante para produzir biodiesel.   

Neste sentido este trabalho visa à produção do biodiesel com diferentes óleos, sendo 

eles de soja, canola, milho e crambe; e o estudo do equilíbrio líquido-líquido de sistemas 

envolvendo: óleo/etanol/biodiesel de cada matéria prima que estão relacionados com as etapas 

de reação da produção de biodiesel. 
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2. PROBLEMAS E PREMISSAS 

A produção de biodiesel visando o conhecimento do ELL de sistemas relacionados 

com a utilização de diferentes óleos vegetais soja, canola e milho em comparação ao biodiesel 

de crambe. 

 

3. OBJETIVO GERAL 

 

 Produzir biodiesel utilizando óleos de soja, canola e milho; relacionando-os 

com a produção de biodiesel do óleo de crambe; 

 Avaliar sistemas de ELL e análises físico-químicas; 

 Comparar com o biodiesel produzido com as características analisadas.  

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Produção de biodiesel utilizando óleo de crambe, soja, canola e milho em 

catálise alcalina; 

 Determinação do ELL dos componentes das reações para cada matéria-prima; 

 Correlação das diferentes reações do biodiesel com análises físico-químicas; 

 Determinação do rendimento para cada tipo de matéria prima. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

 

Devido às vantagens ambientais, sociais e econômicas o uso de biodiesel a partir de 

fontes renováveis tem-se destacado, pois proporciona uma diminuição nos impactos negativos 

frente ao meio ambiente, como também a criação de empregos no campo e uso de tecnologias 

de energias renováveis.  

A produção deste combustível está difusa com base nos seus ciclos de cultura. 

Considerando que a soja possui baixa produtividade em temperaturas frias e compete no setor 

alimentício, surgindo assim à necessidade de obtenção de novas matérias primas. Visando 

este aspecto tem-se o Crambe com uma alternativa contínua de produção de biodiesel. 

Diante da necessidade e conhecimento do comportamento de fases das etapas de 

separação e da pouca disponibilidade de dados relacionados com o equilíbrio líquido-líquido e 

da obtenção dos resultados no processo do biodiesel originário do crambe, este fato nos levou 
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a pesquisa sobre a produção de biodiesel a partir do óleo de crambe e seus estudos 

relacionados sobre as regiões do diagrama ternário em virtude das propriedades volumétricas, 

como equilíbrio líquido-líquido, tendo importante relevância nas etapas de reação, plantas de 

separação, processos de modelagem, simulação e otimização, visando uma produção de 

biodiesel economicamente mais viável. 
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6.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste trabalho foi abordado sobre os temas referentes ao biodiesel, reação de obtenção 

do biodiesel, matérias-primas para reação de transesterificação, etapas de separação, 

equilíbrio líquido-líquido, diagrama de equilíbrio líquido-líquido, análises físico-químicas e 

considerações finais dos resultados dos parâmetros de reação. 

 

6.1 BIODIESEL 

 

O biodiesel é um combustível constituído por ésteres de alquila de ácidos graxos, 

produzido pela reação de transesterificação de óleos vegetais e gorduras animais com excesso 

de álcool na presença de um catalisador para aumentar a velocidade de reação e rendimento. 

Nos últimos anos, tornou-se relevante a utilização de matérias-primas não derivadas do 

petróleo como fontes alternativas, visando um sistema ecologicamente sustentável.  

Devido às vantagens ambientais, sociais e econômicas o uso de biodiesel a partir de 

fontes renováveis tem-se destacado, pois proporciona uma diminuição nos impactos negativos 

frente ao meio ambiente, como também a criação de empregos no campo e uso de tecnologias 

de energias renováveis.  

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, 

considerando a Medida Provisória no 214, de 13 de setembro de 2004, define biodiesel como 

um combustível para motores a combustão interna com ignição por compressão, renovável e 

biodegradável, derivado de óleos vegetais ou de gorduras animais, podendo substituir parcial 

ou totalmente o óleo diesel de origem fóssil. A Resolução nº 42, de 2004/2008, trata da 

inserção desse novo combustível na matriz energética brasileira (ANP, 2014).  

A produção do biodiesel ocorre principalmente por meio da reação de 

transesterificação de triglicéridos, no final da reação existe duas fases líquidas distintas: uma 

fase inferior rica em glicerol e a fase superior que contém o éster de ácidos graxos que é 

utilizado como combustível após purificação (ANDREATTA, 2010). 

Sendo assim, o biodiesel obtido a partir da reação de transesterificação pode ser usado 

em motores de combustão interna ou para outro tipo de geração de energia, substituindo em 

sua totalidade ou parcialidade os combustíveis de origens fósseis. 
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6.2 OBTENÇÃO DO BIODIESEL 

 

As principais reações de obtenção do biodiesel são as de esterificação de ácidos 

carboxílicos e a transesterificação de triacilgliceróis. Durante esta reação os triglicerídeos 

reagem com o álcool de cadeia curta na presença de catalisador para produzir ésteres de 

ácidos graxos e glicerol, neste processo ocorre à quebra de triglicerídeos transformando suas 

cadeias em estruturas mais simples com baixas viscosidades, ou seja, a molécula de álcool 

3R'OH da reação desloca o glicerol do triacilglicerol resultando em éster que após a 

purificação é obtido o biodiesel. 

A reação de transesterificação é composta por reações consecutivas e reversíveis que 

decompõem os glicerídeos em ésteres e glicerol como apresentado na Figura 1.  

 

  Figura 1 - Reação de Transesterificação 
 

H2C O

H2C

O

O

C

C

C

HC

O

O

O

R'

R'

R'

+ 3R'OH 3R' O C

O

R + HC

H2C

H2C

OH

OH

OHÉster Alquílico
(biodiesel)

Glicerol

   Álcool

Triacilglicerol

  (óleo vegetal)    

 
    Fonte: Kanda (2015) 

A reação é influenciada principalmente pelo tipo de catalisador, fração molar de 

álcool, temperatura de reação, e o tipo de álcool utilizado. 

A influência do álcool está relacionada com a estequiometria, pois a reação ocorre na 

proporção estequiométrica de álcool e óleo é de 3:1. Para que ocorra o deslocamento do 

equilíbrio para direita e obtenha maior rendimento é necessário utilizar o álcool em excesso 

sendo que neste trabalho será utilizado a proporção estequiométrica de 7:1, segundo trabalho 

de Raimundo (2012), o qual realizou pesquisa referente ao delineamento experimental das 

reações de transesterificação utilizando diferentes frações molares e temperaturas. 

Constatando-se os resultados frente ao tempo de reação e conversão, sendo obtido melhor 

rendimento na proporção estequiométrica de 7:1. 

Do ponto de vista cinético, a transesterificação pode ser conduzida em processos 

catalisados por ácidos, enzimas ou bases fortes. A catálise alcalina é a mais utilizada por 

apresentar uma conversão mais rápida quando comparada ao catalisador ácido, menores 
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razões molares entre o álcool e o óleo vegetal e sendo menos agressivos aos equipamentos 

quanto à corrosão. A produção industrial de biodiesel é, em sua quase totalidade, conduzida 

por esta rota (RAIMUNDO, 2012). 

 

6.3 MATÉRIAS-PRIMAS PARA REAÇÃO DE TRANSESTERIFICAÇÃO 

 

As principais matérias-primas são utilizadas como alternativas visando características 

mais sustentáveis à preservação do meio ambiente, suas propriedades determinam as funções 

dos óleos vegetais como também suas utilizações. Neste contexto há uma busca por 

variedades oleaginosas, devido as propriedades e características relacionadas à produção de 

biodiesel.  

Atualmente as principais matérias primas utilizadas na produção do biodiesel segundo 

o parâmetro utilizado da ANVISA, em que apresentam o índice de acidez em porcentagem 

equivalente ao ácido oléico, sendo para outros óleos vegetais, como: soja, canola, milho, 

girassol, amendoim, em gramas de ácido oléico/100g de óleo é no máximo 0,3, ou seja, 0,3% 

(ANVISA, 2013). Apesar de possuírem um bom rendimento para produção do biodiesel as 

mesmas possuem outros fins mais específicos, competindo com a alimentação, sendo assim 

em busca de novas alternativas tem-se o crambe que apresenta características favoráveis para 

produção de biodiesel. 

  

6.3.1 Óleo 

 

Os óleos vegetais e gorduras animais são compostos de cadeias carbônicas, contendo 4 

a 30 átomos de carbono, são classificados como ácidos graxos saturados (AGS) ou ácidos 

graxos insaturados (AGI). Os AGS, correspondem em sua composição o ácido láurico 

(C12:0), mirístico (C14:0), palmítico (C16:0) e esteárico (C18:0). As principais estruturas de 

AGS e AGI definidas nos óleos vegetais, conforme apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 - Molécula representativa dos (a) ácido palmítico; (b) ácido esteárico; (c) ácido oleico; (d) 

linoleico e ácido linolênico 
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    Fonte: Oliveira (2015) 

 

 

Os ácidos graxos insaturados estão ligados a uma molécula de glicerol ou livres, 

podendo ser encontrado na forma de mono-glicerídeos, di-glicerídeo ou tri-glicerídeo, 

dependendo de quantos ácidos graxos estão ligados ao glicerol.  

Os teores de composição dos ácidos graxos insaturado influenciam de forma 

significativa na reação de oxidação. Contribuindo com maior grau de insaturação do óleo ou 

gordura e maior disponibilidade dos ácidos graxos na reação, tornando-se assim uma 

conversão maior de velocidade de oxidação, pois estão mais acessíveis ao processo de reação 

tornando esta uma qualidade mais elevada (OLIVEIRA, 2015). 

A qualidade dos óleos é determinada a partir de análises das propriedades físico-

químicas, tais como densidade, umidade, saponificação, índice de peróxido, índice de iodo, 

índice de acidez, dentre outros. 

 O índice de acidez é um valor que determina a quantidade de ácidos graxos livres, 

obtido pelo processo de hidrólise dos triacilgliceróis. O valor acima das especificações da 

ANVISA indica que o óleo está sofrendo quebras nas cadeias de trigliceróis, esse processo 

libera seus ácidos graxos. Motivo pelo o índice de acidez é de extrema importância na 

avaliação do estado de deterioração, tornando-o inadequado ao consumo humano (ANVISA, 

2013). 
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A deterioração dos óleos é outra propriedade onde ocorre a oxidação, o oxigênio 

atmosférico é dissolvido no óleo e reage com os ácidos graxos insaturados, que são tanto mais 

reativos quanto maior número de insaturações em suas cadeias. Também interfere nos sabores 

e odores, tornando os alimentos impróprios para o consumo (OLIVEIRA, 2015). 

A análise para medir os níveis de oxidação é o índice de peróxido que é a medida do 

oxigênio reativo em termos de mols de oxigênio por 1000 g de gordura, todas as substâncias 

que oxidam o iodeto de potássio, devido sua ação fortemente oxidante. O índice de peróxido 

segundo a ANVISA (2009), não pode ser superior a 10 mols/kg, para os óleos vegetais 

comerciais. A presença de peróxidos indica que o óleo recebeu um tratamento inadequado, 

que nesse caso foi submetido ao calor e oxigênio inúmeras vezes. Na legislação brasileira, o 

índice de peróxido não pode ser superior a 10 mols/kg (OLIVEIRA, 2015). 

A característica de saponificação é determinada pelo número de miligramas de 

hidróxido de potássio (KOH) necessários para saponificar os ácidos graxos, resultantes da 

hidrólise de um grama da amostra. No setor alimentício quanto mais alto for o índice de 

saponificação, melhor será o óleo para alimentação (OLIVEIRA, 2015). 

  A análise de iodo indica cadeias de ácidos graxos poliinsaturados; quanto maior a 

quantidade de insaturações maior será a capacidade de absorção de iodo pelo óleo.  Como o 

índice de iodo relaciona-se com a quantidade de duplas ligações presentes na amostra. Estas 

propriedades estão descritas conforme Tabela 1 (OLIVEIRA, 2015). 

 

         Tabela 1 – Propriedades físico-químicas dos óleos de crambe, soja, canola e milho 

Propriedades CRAMBE SOJA CANOLA MILHO 

Umidade (%)     

Densidade (mg/dm3) 0,8911 0,7071 0,918 0,9185 

Acidez (%) (máx) 0,53 0,10 0,3 0,12 

Índice de peróxido (mol/kg)  4,84 0,48 10 1,2 

Sabão (ppm) 178 196 187 190 

Fonte: OLIVEIRA (2015) 

 

Estas propriedades determinam as funções dos óleos vegetais como também suas 

utilizações e determinações em como se dará a qualidade e rendimento do biodiesel formado. 

Diante deste contexto há uma busca por variedades das oleaginosas, como abordado neste 

trabalho os óleos de soja, canola milho e crambe devido às propriedades e características 

relacionadas e apresentadas à produção de biodiesel.  
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6.3.1.1  Óleo de Soja 

 

A soja (Glycine max) é uma planta herbácea pertencente a família Fabaceae, oriunda do 

território do Vietnam, no leste da Ásia, utilizada como alimento devido seu elevado teor 

proteico de alta qualidade.  De acordo com a Figura 3, as principais variedades apresentam 

caule híspido, pouco ramificado e raiz com eixo principal e muitas ramificações. Possuem 

folhas trifolioladas, flores de fecundação autógama, de cor branca, roxa ou intermediária e 

desenvolvimento de vagens (legumes) levemente arqueadas. Apresentam crescimento 

indeterminado (sem racemo terminal), determinado (com racemo terminal) ou 

semideterminado (intermediário) (EMBRAPA). 

Cultivada especialmente nas regiões Centro Oeste e Sul do país, a soja se firmou como 

um dos produtos mais destacados da agricultura nacional e  na balança comercial. 

 

Figura 3 - Soja (Glycine max) 

 

Fonte: Google (2015) 

 

O aumento da produtividade está associado aos avanços tecnológicos, ao manejo e 

eficiência dos produtores. O grão é componente essencial na fabricação de rações animais 

e com uso crescente na alimentação humana encontra-se em franco crescimento. 
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6.3.1.2  Óleo de Canola  

 

A canola pertence à família das crucíferas, oriunda do gênero Brassica (Brassica 

napus L. e Brassica rapa L.) como ilustrado na Figura 4. As pesquisas e o cultivo de canola 

iniciaram no Rio Grande do Sul, em 1974, e na década de 80, no Paraná. A canola foi se 

desenvolvendo no Brasil através do melhoramento genético convencional de colza, 

diversificando-se em culturas de inverno e geração de renda pela produção de grãos, no Sul 

do Brasil (CHAVARRIA, 2011). 

Figura 4 - Canola (Brassica napus L.) 

 

Fonte: Google (2015) 

 

O cultivo de canola reduz a ocorrência de doenças, contribuindo para que o trigo 

semeado no inverno subsequente produza mais e tenha melhor qualidade e menor custo de 

produção. Os grãos de canola produzidos no Brasil tem em média de 24 a 27% de proteína e 

de 34 a 40% de óleo, sendo uma de suas principais característica seu teor de ácido erúcico 

menor que 2% em cada grama de componente sólido da semente seco (CHAVARRIA, 2011). 

 

6.3.1.3  Óleo de Milho 

 

O milho pertence à família das gramíneas (Zea mays L.), como ilustrado na Figura 5. 

Oriundo do México Central, sendo cultivado em abundância por apresentar composição, 
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tolerância e adaptação a diversas condições climáticas, climas (de tropical a temperado), 

altitudes (desde o nível do mar até 3.500m) e estações para o crescimento (DANTAS, 2015). 

Figura 5 - Milho (Zea mays L.) 

 

     Fonte: Google (2015) 

 

As principais características importantes do óleo de milho estão relacionado com as 

composições de ácido graxo, sendo elas: linoléico (59,8%); oléico (25,8%); palmítico (11%); 

esteárico (1,7%) e linolênico (1,1%), a qual favorecem o processo para  produção de biodiesel 

(DANTAS, 2015). As condições ambientais podem afetar a composição em ácidos graxos do 

óleo de milho atribuindo alto nível de insaturações o qual modifica sua reatividade.  

 

6.3.1.4  Óleo de Crambe  

 

O crambe pertence à família das Brassicaceae (Cruciferae), oriunda da zona 

mediterrâneo, apresentando por volta de 1m de altura, folhas ovais e assimétricas, hastes 

ramificadas próximo ao solo formando trinta ou mais galhos, longos racemos de flores 

amarelas ou brancas, produzindo um grande número de sementes marrom-acinzentadas 

(BASSO, 2012). Os frutos são esféricos e produzem apenas uma semente, no formato de uma 

cápsula incialmente verde-claro que se torna amarelo com a maturidade, seu tamanho pode 

variar de 0,80 a 2,60 milímetros, conforme apresentado as estruturas na Figura 6. 
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Figura 6 - Crambe (Crambe abyssinica Hochst.) (A e B) - Parte inferior e superior da planta; (C e D) - 

Flor; (E) - Haste ramificada; (F) - Pétala; (G) - Filetes; (H) - Pólen; I – Corte longitudinal do fruto; K - 

Fruto; L - Corte fruto; e M – Grão 

 

Fonte: Google (2015) 

 

O crambe apresenta grande potencial para produção de óleo destinado a fabricação de 

biodiesel, principalmente em estações e períodos de temperaturas baixas. As sementes de 

crambe apresentam elevado potencial lubrificante e teor de óleo (23-38%), rico em gorduras 

monoinsaturadas com cerca de 75% de ácido graxos e um elevado teor de ácido erúcico 

57,8%, em média, o que o torna impróprio para o consumo humano devido sua toxicidade 

(BASSO, 2012). 

O cultivo de crambe no Brasil iniciou-se na Fundação do Mato Grosso do Sul em 

Maracaju/MS no ano de 2007 e no oeste do Paraná em 2012, apresentando progresso em sua 

matriz produtiva na forma de pesquisa, onde relataram uma produção de entre 1.000 e 1.500 

quilos por hectares, tendo uma grande tolerância à seca, geadas e um curto ciclo de cultivo ao 

qual se destaca por possuir um sistema de produção mecanizado com custos relativamente 

baixos. Devido às características apresentadas o crambe torna-se uma matéria prima viável 

para a produção do biodiesel destacadas pelas suas propriedades de cultivo, físico-químicas e 

estruturais. 
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6.4 CATALISADOR 

 

O catalisador inserido na reação de transesterificação ajuda a acelerar o processo 

químico sem realmente participar da reação. Existem dois tipos de catalisadores típicos para 

qualquer processo de biodiesel: homogêneos e heterogêneos.  

Os catalisadores homogêneos (líquido/gasoso) juntamente com os reagentes formam 

um sistema monofásico, ou seja, os reagentes, os produtos e o catalisador agem na mesma 

fase. Catálise heterogênea funciona de maneira oposta da homogênea, o que significa que 

ocorre em uma fase diferente dos reagentes (KANDA, 2013). 

A área total superficial do catalisador age com importância efetiva sobre a velocidade 

da reação; sendo que quanto menor for o tamanho das partículas de catalisador, ou seja, 

quanto maior for à área de superfície para uma determinada massa de partículas a reação é 

acelerada (KANDA, 2013). 

Segundo Kanda (2013), os catalisadores alcalinos são os mais utilizados, pois são 

menos corrosivos para os equipamentos e proporcionam uma maior conversão em menor 

tempo que os catalisadores ácidos, sendo assim utilizamos neste trabalho catálise alcalina na 

reação de transesterificação, conforme o mecanismo apresentado na Figura 7. 
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Figura 7 - Mecanismo de reação da transesterificação alcalina de triacilglicerol 
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Fonte: Kanda (2013) 

 

Na pré-etapa ocorre a reação da base com o álcool formando o ânion RO
-
. Seguindo a 

etapa 1, onde ocorre o ataque nucleofílico do ânion RO
-
 ao carbono carboxílico de um dos três 

grupos de éster do triacilglicerol formando um composto intermediário. Em seguida, na etapa 

2, o composto intermediário reage com o álcool regenerando o catalisador e formando um 

novo composto intermediário tetraédrico. Por fim, na etapa 3, o composto intermediário da 

etapa 2 se rearranja para formar uma molécula de diacilglicerol (R’’OH) e éster (R’”COOR) 

(KANDA, 2013). 
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Há influência de diferentes condições de parâmetros, tais como a massa do catalisador 

relacionado com a porcentagem do óleo em diferentes concentrações, razão da massa do 

álcool, o tempo de operação, temperatura de reação que influencia na produção de obtenção 

do biodiesel. 

 

6.5 ÁLCOOL 

 

O metanol ou etanol são utilizados normalmente para a produção de biodiesel, pois 

estes são produzidos através da esterificação e transesterificação das reações de gorduras 

animais e óleos vegetais com um álcool.  

O metanol é um álcool utilizado em excesso na transesterificação de triglicerídeos para 

produzir um combustível presente no biodiesel, conhecido como o álcool metílico ou álcool 

de madeira e abreviado como MeOH (KHURSHID, 2014). O MeOH apresenta características 

físico-químicas conforme apresentado na Tabela 2. 

O etanol é conhecido como álcool etílico (EtOH), apresentando características 

orgânicas obtida da fermentação de açúcares, sendo utilizado como combustíveis de motores 

de explosão (KHURSHID, 2014).  As características físico-químicas do EtOH estão 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Propriedades físico-químicas do metanol e etanol 

Propriedades  Fórmula 
Química 

Peso 
molecular 

(gmol-1) 

Ponto de 
Ebulição (ºC) 

Ponto de 
Fusão (ºC) 

Densidade 
Relativa (20ºC) 

(g/cm3) 

Acidez (%) 

Metanol  CH3OH 32,04 64,5 -97,5 0,792 0,003 

Etanol CH3CH2OH 46,06 78,4 -114,3 0,789 0,003 

Fonte: COPENOR (2015) 

 

O metanol é considerado um combustível seguro. No entanto, ele é inflamável, 

podendo provocar queimaduras com uma chama invisível, apresentando características 

tóxicas, corrosivas, sendo rapidamente biodegradável, quando comparados com combustíveis 

de petróleo (COPENOR, 2015). 

O etanol quando comparado com o metanol em termos de produção no Brasil possui 

um menor custo sendo a rota etílica mais vantajosa, contudo o processo de separação da 

glicerina com o biodiesel torna-se mais complicado, com maiores exigências no processo de 

purificação (COPENOR, 2015). 



28 

 

A reação de produção do biodiesel com o etanol é de grande interesse por possuir alta 

produção. Como no processo de transesterificação formam-se duas fases imiscíveis, uma rica 

em glicerol e a outra rica no biodiesel, sendo assim o etanol usado em excesso distribui em 

ambas as fases; portanto, os dados de ELL são de grande importância e úteis para o estudo 

cinético da reação, bem como em estudos das etapas de purificação no qual a separação de 

glicerol, etanol, e ésteres etílicos é desejada (COPENOR, 2015). 

 

6.6 ETAPAS DE SEPARAÇÃO 

 

O biodiesel é produzido por transesterificação de triglicerídios a partir gorduras e 

óleos vegetais com um excesso de álcool. No final da reação, existem duas fases líquidas 

distintas: uma fase inferior rica em glicerol e a fase superior que contém o éster de ácido 

graxo ao qual esta é utilizada como biodiesel após purificação. 

Dentre as etapas de separação dependendo do processo e a matéria-prima, a mistura da 

reação de transesterificação final pode conter produtos intermediários, sais, água e sabão. A 

retirada dos intermediários nos produtos são realizadas através da retirada do excesso de 

álcool da reação, separação das fases éster e glicerina, lavagem do biodiesel para retirada de 

catalisador, sabão, glicerina e correção do pH sendo por fim a secagem para a retirada de 

traços de água utilizada na lavagem. 

Para a retirada do excesso de álcool da reação pode ser utilizado rotaevaporador, onde 

ocorre a separação das fases pelas propriedades físicas como os pontos de ebulições de cada 

substância. A etapa de lavagem é realizada com adição de água aquecida a 30ºC, para retirada 

de resíduos de catalisador, traços de glicerina e etanol, esse processo deve ser repetido até a 

retirada de total de sabão, sendo observada pela eliminação da emulsão, esta etapa auxiliam 

na etapa de secagem do biodiesel com o intuito de retirar traços de água.  

A separação de produtos de produção do biodiesel final requer conhecimento de 

equilíbrio de fases de misturas binárias e de componentes múltiplos contendo água, álcoois, 

glicerol e / ou ésteres graxos, estas propriedades influenciam diretamente no sistema da 

reação de transesterificação, tornando o produto final com qualidade.  

 

6.7 EQUILÍBRIO-LÍQUIDO-LÍQUIDO 

 

Dentre os conceitos empregados em cada etapa do processo, a termodinâmica é o 

estado de equilíbrio do sistema cujos valores estão relacionados com o tempo de reação, 
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temperatura, pressão, velocidade, concentração, fluxos de massa, transferência de calor e 

frações mássicas, apresentam características importantes para obtenção, rendimento e 

melhorias no decorrer do processo. 

Neste processo as fases imicíveis formadas apresentam características ricas em 

glicerol e a outra rica em biodiesel, onde o etanol usado em excesso na reação distribui ambas 

as fases; portanto, os dados de ELL no estudo cinético da reação de transesterificação, atuam 

como produto, que ao final da reação seguem as fases de purificação e separação em glicerol, 

etanol, e ésteres etílicos. 

O equilíbrio de fases segundo Koretsky (2007) descreve que substâncias coexistem em 

equilíbrio com a combinação da primeira e segunda lei da termodinâmica formam a 

propriedade chamada energia livre de Gibbs (G). 

A energia de Gibbs é útil porque, deternimando-se G simplesmente para cada 

fase de um sistema, podemos estabelecer quando duas fases coexistam em 

equilíbrio (...). Um sistema fehado composto da substância pura i em 

equilíbrio mecânico e terminco e, portanto a T e P constantes. 

(KORETSKY, 2007, P. 229).  

  

A dedução do equilíbrio segundo Koretsky (2007), descreve que: 

A partir da primeira lei, onde temos na Equação (1) 

 

 
 

(1) 

 

Assim utilizando o termo de  para o lado esquerdo, relacionando com a definição 

de entalpia , temos 

 
 

(2) 

 A segunda lei esta relacionada com a entropia S sendo definida por 

 

 

(3) 

 Rearranjando as Equações (2) e (3), considerando o equilíbrio térmico da temperatura 

constante ( ), o termo resultando da derivada relacionado com a Equação (3) , pode 

ser subtrtaído, sendo assim, temos 
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(4) 

 Para o sistema fechado com a junção da primeira e da segunda lei obtem-se 

 
 

(5) 

Neste sistema a energia livre de Gibbs em um processo expontâneo diminui e nunca 

aumenta, minimizando sua enegia conforme as propriedades deste sistema não variem, 

portanto podemos escrever o sistema contendo duas fases α e β relacionando com o número 

de mols da substância pura .  

 
 

(6) 

Tomando a diferencia da Equação (6) e relacionado com a Equação (5), define-se T, P, 

 e  como constantes, temos 

 
 

(7) 

Quando o sistema não ocorrer mudanças representa o equilíbrio sendo  

 
 

(8) 

Neste processo as propriedades se relacionam podendo determinar como as espécies 

químicas destes sistemas alcançam o equilíbrio conforme as composições estabelecidas 

quanto: a temperatura, pressão, natureza química e concentração inicial das substâncias na 

mistura. 

 

6.8 DIAGRAMA DE EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO 

 

Para representar o ELL da mistura é utilizado um diagrama de fases ternário que 

possui uma geometria de um triângulo equilátero onde cada ponto localizado nas bordas ou 

dentro deste triângulo representa uma composição de mistura. Segundo Kanda (2013), cada 

vértice deste triângulo representa um componente puro e cada lado representa uma mistura 

binária, onde a leitura da composição do ponto M, por exemplo, é feita traçando uma reta 

perpendicular a cada um dos lados do triângulo e que passa pelo ponto M, sendo que o valor é 

determinado pelo comprimento de cada uma destas retas. 

A Figura 8 demonstra dados de ELL de um sistema ternário, apresentado por uma 

curva binodal, demostrado por uma linha contínua, determinada pela composição de frações 

mássicas, em que representa os limites de miscibilidade. Na região abaixo dessa curva 
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representa o sistema homogêneo, como representado pelo ponto M, a leitura deste ponto é 

feita traçando uma reta perpendicular a cada um dos lados do triângulo, o qual determina as 

composições de cada componente presente na mistura. O sistema apresenta duas fases, em 

que a parte acima da curva apresenta um sistema heterogêneo (KANDA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O número de variáveis independentes do sistema pode ser determinado pela regra de 

fases, onde analisa os ‘graus de liberdade’. Em que o número total de variáveis independentes 

é determinado subtraindo-se o número total de equações resultando no número total de 

variáveis apresentado pela Equação (9) (KORETSKY, 2007). 

 

 
 

(9) 

 

Onde F é o número total das variáveis, C são os componentes e  as fases. Essa é a 

conhecida regra das fases de J. Willard Gibbs, que permite calcular o número de fases que 

podem coexistir em equilíbrio em qualquer sistema. O número de componentes é o menor 

Fonte: Kanda (2013) 

T = 25º C 

T = 40º C 

T = 55º C 

M 

Figura 8 - Diagrama Ternário para representação em diferentes temperaturas 
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número de espécies quimicamente independentes que são necessários para a descrição da 

composição de cada fase no sistema (KORETSKY, 2007). 

Para uma solução ternária, temos:  

 

 
 

(10) 

 

Fixando-se a temperatura e a pressão, F passa a ser igual a 2 e a representação gráfica 

do sistema pode ser feita no espaço bidimensional, sob a forma triangular do diagrama de 

ELL, onde cada vértice corresponde a um dos componentes puro (KORETSKY, 2007). 

Utilizando o diagrama de ELL, obtêm-se os valores de miscibilidade referente às 

composições presentes na mistura, determinado pelo ponto de névoa, sendo um método 

similar a uma titulação, o qual a interpretação de dados referentes ao sistema das fases, pelos 

pontos dentro da região homogênea contribuem para os índices de miscibilidade.  

 

6.9 MATERIAIS E MÉTODOS  

Reagentes: 

 Óleo de crambe bruto; 

 Óleo de soja refinado; 

 Óleo de canola refinado; 

 Óleo de milho refinado; 

 Álcool etílico purificação 99,5%; 

 Hidróxido de potássio; 

 Produtos obtidos da reação: biodiesel de crambe, biodiesel de soja, biodiesel de 

canola e biodiesel de milho; 

 Solução 4:1 v/v de Clorofórmio – Metanol (800 ml de Clorofórmio e 200 ml de 

metanol); 

 Solução Karl Fischer padronizada marca Merck. 

 Álcool etílico P.A. (com pureza mínima de 95%); 

 Solução padronizada de NaOH 0,1 mol.L
-1

; 

 Solução alcoólica de fenolftaleína a 1%. 

 Solução de ácido acético – clorofórmio – 3:2 v/v, misturando 3 volumes de 

reagente graduado glacial de ácido acético com 2 volumes de reagente 

graduado de clorofórmio; 
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 Iodeto de potássio saturado preparado na hora da análise por dissolução de 

excesso de KI em água destilada recém fervida. A solução saturada 

remanescente durante o uso como indicado pela presença de cristais de KI 

não dissolvidos. Testou-se a solução de KI saturado por adição de 2 gotas de 

amido para 0,5 ml da solução de KI em 30 ml de solução de ácido acético – 

isooctano. 

 Solução de Tiossulfato de sódio 0,1 mol.L
-1

 – devidamente padronizado; 

 Solução de Tiossulfato de sódio 0,01 mol.L
-1

 – devidamente padronizado; 

 Solução indicadora de amido – testada por sensibilidade, preparada fazendo 

uma pasta com 1 g de amido e uma pequena quantidade de água destilada. 

Adicionou-se, com agitação, para 200 ml de água fervente e ferveu-se por 

alguns segundos. Imediatamente retirou-se o aquecimento e esfriou-se. 

Indicador fresco foi preparado quando o ponto final de titulação do azul para 

uma cor mais fraca foi alcançado.  

 Testou-se a sensibilidade: colocou-se 5 ml solução de amido em 100 ml de 

água e adicionou-se 0,05 ml de solução de KI  0,1 mol.L
-1

 recentemente 

preparado e uma gota de solução clorídrica feita por diluição de 1 ml de 

hipoclorito de sódio comercial 5%. 

 Acetona, contendo 2% de água, preparada por adição 20 ml de água destilada 

para 980 ml de reagente acetona; 

 HCl – aproximadamente 0,01 mol.L
-1

; 

 Solução indicadora de azul de Bromofenol 1% em água; 

 NaOH – aproximadamente 0,01 mol.L
-1

. 

 

Equipamentos: 

 Banho-maria; 

 Condensador; 

 Béqueres de 50mL,100mL, 500mL, 600mL; 

 Balão fundo redondo de duas bocas de 500mL; 

 Agitador mecânico; 

 Banho termostático; 

 Balança analítica; 

 Célula; 
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 Agitador magnético;  

 Barra magnética; 

 Pipetas de pasteur; 

 Proveta de 500mL; 

 Titulador automático; 

 Seringas descartáveis; 

 Cubetas de vidro comprimento óptico de 10 mm  e 1” (25,4 mm); 

 Colorímetro Lovibond PFX. 

 Erlenmeyer de 250mL; 

 Proveta de 50mL; 

 Bureta graduada de 50mL para titulação; 

 Pipeta 0,5 ml, ou outro aparelho volumétrico capaz de dispensar 0,5 ml de 

solução de iodeto de potássio saturado; 

 Bico de papagaio de 30 ml – para H2O deionizada; 

 Bico de papagaio de 30 ml – para solução de Ácido Acético-clorofórmio 3:2 

v/v; 

 

6.10 PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

6.10.1 Processo de Produção do Biodiesel  

Tentativa 01:  

 

A reação iniciou-se dissolvendo a base KOH com aproximadamente 1% de massa 

em relação ao óleo, em etanol pré-aquecido. Em seguida foi adicionado o óleo a mistura e 

ligada à agitação mecânica. A reação de transesterificação ocorreu na razão molar de 1 de 

óleo para 6,0 de álcool (1 : 6,0), na temperatura de 50º C durante 2 hora. A instrumentação foi 

utilizado um banho-maria, para controle de temperatura, reação ocorreu em um béquer de 

600mL, preso a garras com agitador mecânico e rotação de 500rpm, utilizando papel filme 

para a dispersão do álcool. Este processo ocorreu com as matérias-primas: óleo de crambe 

bruto, soja e canola. 

Após a reação o produto foi colocado em funil de separação e mantido 48 horas de 

repouso para o processo de lavagem, onde este utilizou-se água em temperatura ambiente para 

retirada do sabão, sendo visualizado através da eliminação da emulsificação. 
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Tentativa 02: 

 

A reação iniciou-se dissolvendo a base KOH com aproximadamente 1% de massa 

em relação ao óleo de crambe bruto, soja e canola, em etanol pré-aquecido. Em seguida foi 

adicionado o óleo a mistura e ligada à agitação mecânica. A reação de transesterificação 

ocorreu na razão molar de 1 de óleo para 9,0 de álcool (1 : 9,0), na temperatura de 70º C 

durante 2 hora. A instrumentação foi utilizado um banho-maria, para controle de temperatura, 

reação ocorreu em um béquer de 600mL, preso a garras com agitador mecânico e rotação de 

600rpm, utilizando papel filme para a dispersão do álcool. Este processo ocorreu com as 

matérias-primas: óleo de crambe, soja e canola. 

Após a reação o produto foi colocado em funil de separação e mantido 24 horas de 

repouso para o processo de lavagem, onde este utilizou-se uma solução de cloreto de sódio 

supersaturada em temperatura ambiente para retirada do sabão, sendo visualizado através da 

eliminação da emulsificação. 

 

Tentativa 03: 

 

 Antes da reação o óleo de crambe bruto foi submetido ao processo de purificação, 

adicionando-se 1/3 de água a amostra dentro de um tubo, o qual foi centrifugada por 40 mim. 

A reação iniciou-se dissolvendo a base KOH com aproximadamente 1% de massa em 

relação ao óleo, em etanol pré-aquecido. Em seguida foi adicionado o óleo a mistura e ligada 

à agitação mecânica. A reação de transesterificação ocorreu na razão molar de 1 de óleo para 

7,5 de álcool (1 : 7,5), na temperatura de 65º C durante 1 hora, conforme apresentado na 

Figura 10. 
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Figura 9 - Esquema do sistema de produção de biodiesel 

 
 Fonte: Autores (2015) 

A mistura da reação de transesterificação, foi rotoevaporada para a recuperação do 

álcool em excesso, em seguida foi colocada em um funil de separação, onde apresentou um 

sistema turvo, sendo necessário repouso de 24h. Após esse período observou-se duas fases, 

onde a fase inferior continha glicerina e a fase superior biodiesel impuro, contudo no processo 

com a utilização do óleo de crambe essa fase não foi observada, sendo necessário seguir 

diretamente para a lavagem.    

A glicerina foi separada e o biodiesel permaneceu no funil para a retirada das 

impurezas no processo de lavagem que tem como objetivo eliminar total ou quase total o 

sabão formado e sais presentes na solução, conforme a Figura 11, para essa etapa a água foi 

pré-aquecida em aproximadamente 30°C e adicionada no funil de decantação, em seguida a 

água foi retirada, esse processo foi repetido até que a água de lavagem estivesse límpida.  

Figura 10 – Processo de separação e lavagens do biodiesel de cram be e canola 

 

     Fonte: Autores (2015) 
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Para a retirada de água presente no biodiesel foi utilizado sulfato de sódio, onde o 

mesmo tem a capacidade de absorver a água presente na solução. Neste processo foi 

adicionado o sulfato de sódio no biodiesel turvo e seguida este foi filtrado em um filtro com 

uma camada de sulfato de sódio, obtendo-se o biodiesel. Com o biodiesel obtido foi 

determinado o rendimento de cada reação, bem como foram realizadas as análises físico 

químicas. 

O fluxograma da produção de biodiesel está apresentado na Figura 12. 

Figura 11 - Fluxograma da produção do biodiesel 

 

Fonte: Autores (2015) 

 

6.11 CURVA DE EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO 

 

Os dados experimentais de equilíbrio líquido-líquido de sistemas ternários envolve: o 

óleo de crambe, soja, canola, milho, biodiesel de cada matéria prima e etanol. Sendo o 

diagrama ternário entre temperaturas de 30ºC a 50°C, onde as curvas binodais, ou curvas de 

equilíbrio desses sistemas ternários à temperatura constante, conforme a Figura 13 foi 

determinadas utilizando o método do ponto de nevoa, que é um método similar ao da 
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titulação, no qual a formação de uma nova fase é observada através do turvamento da 

amostra.  

Figura 12 - Fluxograma de equilíbrio líquido-líquido 

 

Fonte: Autores (2015) 

 

O aparato experimental utilizado para determinação da curva binodal consiste em uma 

célula de equilíbrio encamisada, conectada a um banho termostático para controle da 

temperatura, conforme a Figura 14. A célula é provida de agitação através de uma barra 

magnética posicionada em seu interior, sendo esta acionada por um agitador magnético com 

nível de agitação moderado; uma pipeta de Pasteur utilizada para a adição dos componentes 

no sistema; e um termômetro para o monitoramento da temperatura dentro da célula de 

equilíbrio.  

Figura 13 - Sistema experimental da célula de equilíbrio, ponto de névoa com óleo de crambe e soja 

 

           Fonte: Autores (2015) 

 



39 

 

No início foi pesado 25g de óleo e adicionado na célula de equilíbrio com agitação e 

temperatura controlada. Em seguida, foi feita a pesagem do álcool, juntamente com a pipeta 

de Pasteur, e tarado a balança, para o cálculo da massa de álcool adicionado; onde a mesmo 

foi adicionado gota a gota até a percepção do turvamento da amostra dentro da célula, 

ocorrendo devido à presença de uma nova fase, representando o ponto de névoa conforme a 

figura 14, sendo este o primeiro ponto no gráfico ternário.  

Posteriormente foi pesado biodiesel conforme o procedimento similar à pesagem da 

massa de álcool e adicionado à célula até que o sistema volte à fase límpida. Para a 

determinação dos pontos seguintes o procedimento seguiu com a intercalação do álcool e do 

biodiesel, conforme descrição do procedimento acima. Esse processo descreve um lado da 

curva, portanto para obter a curva completa foi iniciado o mesmo procedimento com 25 g de 

álcool na célula seguidos de titulação com óleo e biodiesel. 

A partir dos dados obtidos foram calculadas as frações mássicas nas suas composições 

e plotados em um diagrama ternário no programa Origin.  

 

6.12 PROCEDIMENTO DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

O biodiesel produzido após a reação de transesterificação foi caracterizado utilizando 

os métodos seguintes (JOANA, 2011).  

 

6.12.1  Densidade – Biodiesel 

 

Neste método determinou-se a densidade do biodiesel pela razão entre sua massa e 

volume. Colocou-se a proveta em cima da balança e tarou-se. Em seguida, colocou-se a 

amostra na proveta e anotou-se o volume e a massa.  

Cálculos: 

Densidade[mg/dm
3
] = 

m 

V 

 

onde: 

m = Massa; 

V = Volume. 
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6.12.2 Umidade por Titulação Karl Fischer – Biodiesel 

 

Neste método determinou-se a umidade por titulação com o Reagente Karl Fischer, o 

qual reagiu quantitativamente com água. 

- Adicionou-se 40 ml da solução clorofórmio-metanol ao vaso do equipamento e 

iniciou-se a titulação com reagente Karl Fisher até o condicionamento. O aparelho indicou o 

ponto final da titulação automaticamente; 

- Com ajuda de uma seringa, colocou-se aproximadamente 1g (± 0,200) da amostra; 

 - Colocou-se a seringa com a amostra na balança e tarou com o peso total; 

- Em seguida, abriu-se rapidamente o vaso e adicionou-se a amostra cuidadosamente. 

Tampar o vaso imediatamente após a inserção completa da amostra; 

- Pesou-se novamente a seringa e digitou-se o valor da massa da amostra em gramas; 

- Aguardou-se a titulação e emissão do resultado final 

 

6.12.3  Cor – Biodiesel 

 

Neste método determinou-se a cor de gorduras líquidas ou óleos, transmitida pela luz a 

uma profundidade específica, pela comparação com a cor da luz originária de um mesmo 

feixe, transmitida através de vidros padrão. 

- Regulou-se o colorímetro para a escala de cor AOCS; 

- Ajustou-se o comprimento óptico para 1” (25,4 mm); 

- Completou-se a cubeta com a amostra analisada; 

- Realizou-se a leitura da cor da amostra. 

 

6.12.4  Clorofila – Biodiesel 

 

Neste método determinou-se a clorofila em mg/kg (ppm) na amostra através de um 

colorímetro digital. 

- Regulou-se o colorímetro para a escala Clorofila; 

- Ajustou-se o comprimento óptico para 10 mm; 

- Completou-se a cubeta com a amostra; 
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- Realizou-se a leitura do teor de clorofila da amostra de acordo com o manual do 

equipamento. 

 

6.12.5  Ácidos Graxos Livres (acidez) –Biodiesel 

 

Neste método determinou-se a quantidade em mg de hidróxido de sódio necessários 

para neutralizar os ácidos graxos livres em 1 g de amostra. Aplicável para biodiesel. 

- Pesou-se aproximadamente 50g de biodiesel em erlenmeyer de 250 ml; 

- Em outro erlenmeyer, pré aqueceu 50 ml de álcool em banho maria por 30 segundos; 

- Adicionou-se 8 gotas de fenoftaleína como indicador;  

- Neutralizou-se o álcool com a solução de NaOH (até o ponto de viragem – rosa 

fraco); 

- Adicionou-se o álcool previamente neutralizado ao biodiesel e agitou-se 

constantemente; 

- Titulou-se a mistura (biodiesel + álcool) com hidróxido de sódio até o aparecimento 

da coloração rosa; 

- Agitou-se o erlen após a viragem por 10 segundos e como a coloração desapareceu, 

titulou-se novamente até a nova viragem. A coloração rosa obtida permaneceu após 10 

segundos de agitação. 

Cálculos:  

                                                                                     VG x [ Na OH]    x 28,2 

Ácidos graxos livres como ácido oléico (%) =  

       PA 

onde: 

VG = volume gasto na titulação; 

[ Na OH]  = concentração da solução de NaOH utilizada na titulação; 

PA = peso da amostra. 

 

6.12.6  Índice de Peróxido – Biodiesel 
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Neste método determinaram-se todas as substâncias em termos de miliequivalentes de 

peróxido por 1000 g de amostra que oxidou o iodeto de potássio sob as condições de teste. 

- Pesou-se 5 ± 0,05 g de amostra em um erlenmeyer de 250 ml e tampou-se; 

- Adicionou-se 30 ml de solução ácido acético – clorofórmio 3:2 (v/v). Agitou-se até 

dissolver a amostra; 

- Adicionou-se 0,5 ml de solução de KI saturada usando pipeta volumétrica; 

- Agitou-se a solução por exatamente 1 minuto e então imediatamente adicionou-se 30 

ml de água destilada; 

- Adicionou-se 1 ml de solução indicadora de amido 1% e titulou-se com tiossulfato de 

sódio 0,01 mol.L
-1

, o qual foi adicionado gradativamente e com agitação constante. 

Continuou-se a titulação até que a cor azul desapareceu. 

Cálculos   

                                                            S x [ NA2S2O3] x 1000   

Índice de peróxido (mol/kg) =  

        PA 

onde: 

S = Volume gasto na titulação da amostra; 

[ Na2S2O3]  = Concentração da solução de tiossulfato de sódio; 

PA = Peso da amostra. 

 

6.12.7  Sabões –Biodeisel  

 

Neste método determinou-se a alcalinidade da amostra como oleato de sódio sob as 

condições de teste, conforme a Figura 15. 



43 

 

Figura 14 - Análise de sabão de biodiesel de crambe, soja, canola e milho 

 
Fonte: Autores (2015) 

 

Preparou-se a de Solução Indicadora Azul de Bromofenol 1% em Água 

- Pesou-se 10g de azul de bromofenol em becker de 100 ml; 

- Adicionou-se as 10 g de azul de bromofenol pesado em balão de 1000 ml; 

- Em seguida, avolumou-se com água destilada; 

- Homogenizou-se vigorosamente até uma boa dissolução; 

- Filtrou-se com funil de vidro e papel filtro para um frasco âmbar para armazenagem. 

Preparo de Solução Acetônica 

- Adicionou-se 20 ml de água destilada num balão volumétrico de 1000 ml; 

- Em seguida, adicionou-se 5 ml de solução indicadora azul de bromofenol 1% em 

água. Avolumou-se com acetona P.A.; 

- Titulou-se com NaOH 0,1 mol.L
-1

 até a coloração amarelo-esverdeado utilizando, 

HCl 0,01 N para uma eventual correção na cor da solução. 

Determinação dos sabões 

- Pesou-se 20g de amostra, em erlenmeyer 250 ml com tampa (PA); 

- Adicionou-se 1 ml de água destilada e homogenizou-se vigorosamente e deixou-se 

em banho-maria; 

- Com auxilio de uma proveta graduada adicionou-se 50 ml de solução acetônica ao 

erlenmeyer contendo amostra. Novamente agitou-se e levou-se ao banho-maria até a 

separação de fases; 

- Identificado a presença de sabão (cor esverdeada), titulou-se vagarosamente com 

HCl 0,01 mol.L
-1

 até a coloração amarela. Anotou-se o volume total de HCl 0,01 mol.L
-1

 

utilizando-se na titulação (VG); 



44 

 

- Agitou-se vigorosamente e levou-se novamente ao banho-maria. Em seguida, 

adicionou-se uma pequena quantidade de HCl 0,01 mol.L
-1

 e observou-se que a coloração 

amarelada se manteve.  

Cálculos   

                                        VG x [ HCl]   x 304,4 

Sabão (ppm) =  

                                                   PA (g) 

onde:  

VG = Volume em ml de HCl 0,01 mol.L
-1

gasto na titulação da amostra; 

[ HCl] = Concentração da solução de HCl utilizado; 

PA = Peso da amostra. 

 

6.12.8  Cálculo do Rendimento do Biodiesel  

 

Metodologia aplicada: 

 

  Para determinação do rendimento dos biodiesel produzidos foi utilização a relação 

estequiométrica da reação de transesterificação através dos volumes (reagentes e dos 

produtos), em que multiplicou-se pela sua densidade obtendo-se a massa utilizada, a qual está 

e dá pela transformação em mols e determinação do rendimento. Os experimentos foram 

realizados em triplicata, sendo que para a determinação do rendimento utilizou-se a média. 

Cálculos: 

 

    mol reagido  

Rendimento (%) =  

                                                mol deveria reagir  

 

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

7.1 PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

 

A produção de biodiesel iniciou-se com um béquer como descrito no procedimento, 

contudo notou-se que ao final das reações, no tempo de espera no funil de separação não 
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observou glicerina na fase inferior, identificando os erros de evaporação de álcool, agitação 

inadequada como também erros de operações. Esses fatos nos levaram a busca de corrigir tais 

erros, utilizamos um balão para diminuir a perda de álcool, utilizamos um agitador mecânico 

para melhorar a agitação e pesquisas para um melhor rendimento. Essas metodologias nos 

proporcionaram uma observação de glicerina no funil de separação, característica de 

formação de biodiesel, contudo o mesmo foi analisado para determinar a qualidade obtida. 

Os resultados podem ser influenciados por diversos motivos quanto a sua eficiência 

em rendimento; durante a reação de transesterificação o tipo de catalisador, a qualidade das 

matérias-primas lipídica e o tempo de reação são de fundamental importância. As amostras 

das matérias-primas foram caracterizadas quanto aos teores de interesse para controle da 

qualidade, incluindo densidade, umidade, cor, clorofila, acidez, índice e peróxido e sabão dos 

biodiesel de crambe, soja, canola, milho e especificações da ANP Nº 42/04.  

As análises físico-químicas foram realizadas utilizando a metodologia descrita 

anteriormente e os valores encontrados foram comparados com a literatura. Os resultados das 

caracterizações estão apresentados na Tabela 3, em que cada propriedade é comparada com as 

especificações da ANP Nº 42/08.   

Analisando a Tabela 3, pode-se observar que os valores de umidade estão dentro das 

especificações da ANP (menor 0,5) e variaram de 0,13 a 0,27, sendo o valor menor 

caracterizado pelo milho (013 %). A presença de umidade é um fator que influência 

significativamente no desempenho do processo da produção do biodiesel, pois reage 

rapidamente com o catalisador, formando sabões e no processo de secagem caso não seja 

eficiente, não permitirá uma separação eficiente do glicerol e biodiesel. 

 

Tabela 3 - Característica da qualidade do biodiesel com o óleo de Crambe, Soja, Canola e Milho 

comparado com as especificações segundo a ANP Nº 42/04 

 Crambe Soja Canola Milho Especificação 

do biodiesel 

Densidade (mg/dm
3
) 0,8845 0,8386 0,8628 0,8329 0,875 a 0,900 

Umidade (%) - 0,20 0,27 0,13 0,5 

Cor V/A 20/50 0,8 / 9,6 2,8 / 18 1,7 / 12 - 

Clorofila (ppm) - 0,053 0,045 0,256 - 

Acidez (%) 0,32 0,07 0,12 0,04 0,5 

Índice de Peróxido (mol/kg) 0,30 0 0 0 0,5 

Sabão (ppm) - 709,32 626,23 357,80 0 

  Fonte: Autores (2016) 
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Com exceção do alto valor do biodiesel de crambe (0,32 %), as análises de acidez 

determinaram valores que variaram de 0,04 a 0,32 %, provavelmente devido às condições 

inadequadas de manuseio das sementes de crambe no processo de colheita, refrigeração, 

armazenamento e extração dos óleos das sementes. Tais condições podem favorecer a 

degradação oxidativa e a hidrólise dos triglicerídeos contidos nos óleos, alterando de forma 

significativa as características físico-químicas dos mesmos. A produção do biodiesel de 

crambe foi utilizado óleo bruto, sem ter passado pelas etapas de degomação e refino, porém os 

demais óleos tiveram estas etapas, o qual influenciou significativamente na alta taxa de 

acidez. 

O índice de peróxido variou de 0 a 0,30, sendo o biodiesel de crambe com 0,30 % o 

valor mais alto encontrado. Isto pode ser devido a forte ação da oxidação, as condições de 

armazenamento e a composição de ácidos graxos do biodiesel que determinam a sua 

estabilidade de oxidação. 

Os valores de sabão variaram de 357,80 a 709,32 (ppm), em que o biodiesel de 

crambe não pode ser identificada pelo seu alto grau de cor 20V/50A.  

Os valores determinados experimentalmente para densidade e valores de densidade 

segundo metodologia descrita na Instrução Normativa nº11, de 15 de maio de 2007, foram 

relacionados com volume (reagentes e produtos) e massas molares, para obtenção do número 

de mols convertidos em rendimento (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Resultados experimentais para caracterização de rendimento 

 Crambe Soja Canola Milho 

Densidade éster (g/cm
3
) 0,8845 0,8386 0,8628 0,8329 

Densidade óleo (g/cm
3
) 0,924 0,924 0,924 0,924 

MM óleo (g/mol ) 758,52 873,38 873,38 873,38 

Volume óleo (mL) 166 214 209 220,3 

Volume éster (mL) 80 189 177 184,5 

MM éster (g/cm
3
) 290 290 290 290 

Rendimento (%) 40 80 79 76 

Fonte: Autores (2016) 

Os rendimentos variaram de 40 a 80 %, sendo o valor mais elevado observado para o 

biodiesel de soja (80 %). A taxa de rendimento da reação de transesterificação está 

diretamente ligada às etapas de produção, lavagem e secagem. 

Observou-se que o biodiesel de crambe apresentou baixo rendimento, que pode estar 

relacionado à sua elevada acidez.  A reação de saponificação durante a produção ocorre pelas 
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características da amostra, onde quanto maior for à concentração de ácidos graxos livres 

maior será a formação de sabão impedindo a separação do éster da glicerina, e assim, 

reduzindo a taxa de rendimento da reação de transesterificação. 

 

7.2  EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO 

 

A validação da metodologia utilizada foi realizada comparando-se os dados obtidos 

neste trabalho para o sistema óleo de soja + etanol + biodiesel de soja na temperatura de 30 °C 

com os da literatura (Silva, 2011), como demonstrado na Figura 15. 

 

            

  Figura 15 - Validação do sistema. Sistema óleo de soja/biodiesel de soja/ etanol 
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Fonte: Autores (2015) 

 

Pela figura 15 observa-se que os dados obtidos experimentalmente apresentam 

regiões semelhantes ao gráfico obtido por Silva, 2011, validando a metodologia utilizada 

neste trabalho para utilizarmos como referência. 

Os dados de equilíbrio líquido-líquido foram para os sistemas: óleo de 

crambe+etanol+biodiesel de crambe; óleo de soja+etanol+biodiesel de soja; óleo de 

canola+etanol+biodiesel de canola; óleo de milho+etanol+biodiesel de milho nas 

temperaturas em 30°C e 50°C. As curvas binodais desses sistemas são apresentadas na Figura 

16.  
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Figura 16 - Representação das curvas binodais de matérias primas diferentes de crambe, soja, canola e 

milho, nas temperaturas de 30°C e 50°C 

 

Fonte: Autores (2016) 

As curvas binodais representam o limite de miscibilidade, abaixo da curva apresenta a 

região heterogênea (duas fases) e acima da curva a região homogênea. Observa-se que a 

região heterogênea para todos os sistemas é maior na temperatura de 30°C comparado à 

temperatura de 50°C, ou seja, com o aumento da temperatura houve um aumento da região 

homogênea, favorecendo a reação. Pode-se verificar também que à medida que o biodiesel é 

formado pela reação de transesterificação, como este é solúvel tanto no óleo quanto no álcool, 

a mistura tende para a região homogênea.  

Utilizando a metodologia de comparação no diagrama ternário entre as amostras para 

a produção do biodiesel o crambe, soja, canola e milho, nas temperaturas de 30° e temperatura 

de 50°C, não apresentou diferenças significativas entre as curvas binodais como demonstrado 

na Figura 17. 
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Fonte:Autores (2016) 

 

A Figura 17 comprova que ao utilizar diferentes matérias-primas oleaginosas obtém-

se um produto similar em relação à miscibilidade, ou seja, apresenta propriedades análogas, 

afirmando a produção de biodiesel. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

Os métodos experimentais utilizados para a reação e purificação do biodiesel 

demonstraram resultados satisfatórios. A reação de transesterificação apresentou um alto 

rendimento de biodiesel utilizando as matérias primas soja, milho e canola. Porém, o biodiesel 

obtido a partir do óleo de crambe teve um baixo rendimento, que pode estar relacionado com 

a elevada acidez deste óleo e alta formação de sabão durante a reação.  

Em relação às análises físico-químicas, com exceção ao alto valor de acidez do 

biodiesel de crambe (0,32 %), as análises de acidez determinaram valores que variaram de 

0,04 a 0,32 %. O índice de peróxido variou de 0 a 0,30, sendo o biodiesel de crambe com 0,30 

% o valor mais alto encontrado. Os valores de sabão variaram de 357,80 a 709,32 (ppm), em 

que o biodiesel de crambe não pode ser identificado pelo seu alto grau de cor 20V/50A. Os 

desvios do biodiesel de crambe podem ser justificados devido às condições inadequadas de 

manuseio das sementes no processo de colheita, refrigeração, armazenamento e extração dos 

óleos das sementes, e nas etapas de secagem e lavagem, os quais estes parâmetros estão 

constantemente ligados ao modo de sanar os problemas com a umidade, acidez e índice de 

peróxido; sendo uma das alternativas a adição de antioxidante para controlar a oxidação, 

Figura 17 - Comparação entre as amostras utilizadas para a produção do biodiesel 
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controle durante a etapa de armazenamento e secagem dos grãos, matérias-primas com baixo 

índice de acidez, e processamento se secagem e lavagem do biodiesel.  

Para os sistemas de equilíbrio líquido-líquido estudados, observou-se que a região 

heterogênea é maior na temperatura de 30°C comparado à temperatura de 50°C, ou seja, com 

o aumento da temperatura houve um aumento da região homogênea, favorecendo desta forma 

a reação de transesterificação.  

Pode-se verificar ainda que à medida que o biodiesel é formado pela reação de 

transesterificação, como este é solúvel tanto no óleo quanto no álcool, a mistura tende para a 

região homogênea.  

As diferentes matérias-primas de crambe, soja, canola e milho apresentaram o 

mesmo comportamento nas curvas binodais, indicando que a produção de biodiesel não 

apresentou diferenças significativas em relação à miscibilidade. 

O presente trabalho apresentou informações favoráveis relacionadas à caraterização e 

produção de biodiesel de crambe, soja, canola e milho; como também contribuem com 

informações de equilíbrio líquido-liquido da etapa de reação do processo de produção do 

biodiesel.  Os dados obtidos da reação de produção do biodiesel de crambe sugerem que haja 

uma maior investigação de fatores como temperatura, razão molar óleo/álcool e porcentagem 

de catalisador para otimização da etapa da produção. 
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