
9ª MPU 2010

FURG, 19 a 22 de outubro de 2010.

Efeito do Catalisador e do Método de Tratamento na Produção
de Biodiesel Etílico de Blendas dos Óleos de Soja e Tungue.

FAGUNDES, Cássia A. Maciel (PG)*, MARQUES, Viviane G.(IC), SANTOS, Thaís (IC)
CLEMENTIN, Rosilene Maria (PQ); MONTES D’OCA, Marcelo G. (PQ).

kaciaamf@yahoo.com.br

Palavras Chave: biodiesel, etanol, blendas.

Introdução

O biodiesel é um combustível renovável e importante na matriz energética tanto

brasileira como na mundial, devido aos crescentes problemas ambientais e a procura da

redução da dependência dos combustíveis fósseis, não renováveis.  Para alcançar uma maior

sustentabilidade do processo, existe uma grande preocupação em introduzir oleaginosas não

comestíveis na produção do biodiesel. Portanto é de grande relevância estudos envolvendo

matérias primas alternativas, como o tungue, uma planta oriunda da Ásia que foi introduzida no

Brasil e vem sendo cultivada no RS.

O objetivo deste trabalho é investigar a influência do catalisador e da aplicação de

diferentes metodologias no tratamento da reação para a produção de biodiesel etílico de

blendas dos óleos de soja e tungue, o qual se adeque aos parâmetros de qualidade

normatizados pela ANP.

Metodologia

A síntese do biodiesel da blenda dos óleos de soja e tungue (90:10) foi através da

reação de transesterificação utilizando como catalisador hidróxido de sódio ou de potássio e

uma razão molar etanol:blenda de 6:1; mantendo-se em refluxo com agitação magnética

constante durante 1,5h. Em seguida foi adicionado on pot o H2SO4, em quantidade

estequiométrica, mantendo as mesmas condições reacionais por mais 0,5h. Foram

investigadas quatro metodologias para o tratamento da reação de produção do biodiesel etílico

da blenda soja:tungue (S:T), que estão apresentadas no figura 1. O índice de acidez (IA) foi

determinado através de titulação volumétrica de neutralização com solução padronizada de

hidróxido de potássio.

Resultados e Discussão

Os dados obtidos para a reação de transesterificação, considerando as variáveis

propostas, são mostrados na tabela 1. Observou-se que, independente do catalisador

utilizados, KOH ou NaOH, os melhores rendimentos são obtidos quando se utiliza a

metodologia IV para o tratamento da reação (teste 4 e 8), devido a esterificação dos ácidos

graxos (AGs) formados no processo, enquanto nos demais testes parte dos AG formados

foram eliminados na etapa de lavagem. Porém a separação das fases não foi efetiva, pois a
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quantidade de glicerina recuperada é muito baixa. Provavelmente, a glicerina permanece na

fase do biodiesel e é posteriormente perdida no processo de lavagem, pois há a formação de

emulsão. Assim é necessário, a realização de mais estudos visando otimizar o processo de

separação. Quanto aos valores do IA, os melhores resultados foram obtidos para o tratamento

II, para ambos os catalisadores, (testes 2 e 6) , onde lavou-se o biodiesel com  uma solução

hidroalcoólica de NaOH. No entanto a formação de emulsão e a remoção dos AGs formados,

reduz o rendimento final.

Figura 1. Metodologias utilizadas no tratamento da reação de produção do biodiesel etílico da
blenda S:T (90:10).
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Tabela 1. Resultados obtidos para a reação de transesterificação básica de blendas de
óleos soja:tungue (90:10), R:M etanol:blenda de 6:1, tempo de 2h.

Considerações Finais
Observando-se que o maior rendimento de biodiesel é obtido quando se realiza a

reação de esterificação no tratamento da reação e, a maior redução do IA ocorre quando se

utiliza solução hidroalcoólica de NaOH no processo de lavagem (métodos IV e II,

respectivamente), estes dados serão utilizados para o planejamento de tabela de reações,

visando a redução de acidez e o aumento do rendimento eliminando as perdas no processo.
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Rendimento (g)Teste Cat. Método I.A. inicial
mg. g-1

Biodiesel
+ AG

Glicerina Sal

I.A. final
mg. g-1

1 KOH I 3,33 54,57 12,69 0,60 3,67

2 KOH II 3,23 76,03 4,62 0,55 0,56

3 KOH III 3,71 87,45 5,88 0,62 3,30

4 KOH IV 3,50 98,40 1,40 0,81 2,18

5 NaOH I 5,60 77,11 2,83 0,63 6,38

6 NaOH II 5,15 63,96 7,35 0,62 0,54

7 NaOH III 6,50 89,24 1,74 0,62 6,06

8 NaOH IV 6,51 97,52 2,66 0,83 2,41

Massa Teórica 106,00 10,63 0,88 ------


