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Introdução

A demanda mundial por combustíveis alternativos tem se expandido

rapidamente, devido à necessidade de diminuir a dependência de combustíveis não

renováveis derivados do petróleo.

A escolha do biodiesel por muitos países como fonte de energia, deve-se ao

fato de além de ser renovável e minimizar os problemas ambientais também

aumenta a segurança em relação ao suprimento futuro de energia.

A diversificação de fontes para produção do biodiesel visa diminuir a

dependência de fornecimento a sazonalidade.  Assim, a utilização de blendas de

óleos no processo diminui esta dependência. O objetivo deste trabalho é utilizar

blendas de óleo de soja e tungue e determinar as melhores proporções para a

produção de biodiesel com estabilidade oxidativa dentro da norma da ANP,

investigando variáveis como temperatura, catalisador e relação óleo:álcool.

Metodologia
A síntese do biodiesel foi realizada através da reação de transesterificação,

utilizando-se 100g de matéria prima com 1% NaOH como catalisador, na razão

molar álcool:óleo de 6:1, temperatura de 60ºC, sob agitação constante. Foi analisado

o tempo de reação e a composição da blenda. A conversão dos triglicerídeos foi

acompanhada por CCD, utilizando como eluente hexano:éter.

O tratamento da reação será realizado utilizando metodologia clássica de

produção de biodiesel.

Resultados e Discussão
Os dados obtidos experimentalmente são apresentados na tabela 1. Nos

estudos iniciais realizados com óleos refinados de soja e tungue, avaliou-se o

comportamento da reação sem misturas, testes 1, 2 e 4, observando-se um maior

rendimento na reação de transesterificação utilizando apenas o óleo de soja que

com óleo de tungue. A mistura reacional com óleo de tungue apresentou uma maior



dificuldade de separação entre as fases. As reações foram tratadas de acordo com o

fluxograma apresentada na Figura 1.

Tabela 1. Tabela 1- Dados obtidos na reação de transesterificação com óleo em
diferentes composições; T = 60ºC

Teste Blenda
Soja:Tungue t (h) Rendimento

(g) Biodiesel
Rendimento
(g) Glicerina

I.A.
mg KOH g-1

Ração com lavagem

1 100:0 1 88,00 15,71 0,327

2 0:100 1,5 76,76 29,33# 0,528

3 90:10 2 81,41 16,75 0,52

Reação Neutralizada

4 100:0 1,5 88,72 18,56 0,679

Reação sem tratamento

5 90:10 1 75,83 16,7 0,268

6 90:10 1,5 85,51 15,88 0,514

7 90:10 2 77,94 19,12 0,3

8 50:50 1 70,00 20,42# -----

Massa teórica * 10,51g

#Glicerina sólida
*Éster metílico: soja=101,65g; tungue=100,47g; soja:tungue=101,53g.

De acordo com os dados da tabela 1 observa-se que o rendimento das

reações que contem óleo de tungue, teve um menor rendimento devido a sua maior

viscosidade, refletindo na maior dificuldade de separação do biodiesel obtido. Já o

índice de acidez na maioria dos casos ficou em torno de 0,5 mg KOH/g de amostra,

que é o valor máximo estabelecido pela ANP, sendo ainda necessário uma redução

deste índice em alguns casos.

Na produção de biodiesel os resultados obtidos foram abaixo do valor teórico

esperado e os valores obtidos para a glicerina forma superiores do esperado, fatores

saponificação, agitação ineficiente entre outros podem ser as causas da diferença

nos valores teóricos para os obtidos experimentalmente.



Figura 1. Fluxograma da metodologia utilizada na produção do biodiesel

Conclusões
Nesta primeira etapa os objetivos principais foram avaliar o comportamento

de cada óleo na reação de transesterificação e estabelecer o tempo reacional

adequado para conversão total em ésteres metílicos. Também foi avaliada três

metodologias de tratamento para a reação, apesar de o rendimento de biodiesel

após aplicação da metodologia A ter sido menor que os demais, o baixo IA obtido e

o menor número de etapas faz com que esta metodologia seja alvo de maior

investigação.

A reação de transesterificação de misturas de óleos para a produção de

biodiesel mostrou-se viável, porém maiores estudos devem ser desenvolvidos em

relação ao processo de esterificação, a fim de adequar características como o Índice

de Acidez aos parâmetros da ANP.
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