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Iniciativas que impulsionem a diversificação da matriz energética 

nacional são de importância estratégica para diminuição da 

dependência externa de derivados de petróleo para fins energéticos e 

para enfrentar de forma mais robusta as crisess energéticas que 

assombram o país de tempos em tempos. Uma das alternativas mais 

promissoras corresponde ao uso intensivo de fontes energéticas 

alternativas baseadas na biomassa ou, mais especificamente, na 

obtenção de combustíveis líquidos a partir de produtos agrícolas e 

florestais. Neste contexto, o Brasil é um país com grande potencial no 

desenvolvimento de biocombustíveis derivados de biomassa, pois 

possui uma extensa área agrícola e também uma grande diversidade de 

matérias-primas. A produção de biodiesel no Brasil pode apresentar 

um caráter de desenvolvimento econômico, social e de potencialização 

do agronegócio, principalmente na agricultura familiar. Dentre as 

principais matérias-primas brasileiras para a produção do biodiesel, 

destacam-se as oleaginosas, como o algodão, amendoim, dendê, 

girassol, mamona, pinhão manso, babaçu, palma e soja, com 

possibilidade de extração em larga escala. A diversidade de opções 

para a confecção do biodiesel e a, cada vez maior, valorização dos 

aspectos ambientais e de sustentabilidade dos sistemas produtivos, 

ocasionaram uma preocupação com a qualidade da matéria-prima que 

está diretamente relacionada com a qualidade do produto, 

influenciando nos projetos de plantas de produção de biodiesel, e 

assim nos custos totais de produção. Este trabalho, realizado no 

laboratório de química da Faculdade Boa Viagem, apresenta 

metodologias alternativas simples para caracterização de algumas 

propriedades físico-químicas de óleos vegetais que afetam na cinética 
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química da reação, tais como: viscosidade, teor de ácido livres, índice 

de saponificação, índice de refração e densidade relativa. 

 

Palavras-chaves: qualidade, biodiesel 
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1. Introdução 

Iniciativas que impulsionem a diversificação da matriz energética nacional são de importância 

estratégica para diminuição da dependência externa de derivados de petróleo para fins 

energéticos e para enfrentar de forma mais robusta as crises energéticas que assombram o país 

de tempos em tempos. 

Uma das alternativas mais promissoras corresponde ao uso intensivo de fontes energéticas 

alternativas baseadas na biomassa ou, mais especificamente, na obtenção de combustíveis 

líquidos a partir de produtos agrícolas e florestais. Neste contexto, o Brasil é um país com 

grande potencial no desenvolvimento de biocombustíveis derivados de biomassa, pois possui 

uma extensa área agrícola e também uma grande diversidade de matérias-primas. A produção 

de biodiesel no Brasil pode apresentar um caráter de desenvolvimento econômico, social e de 

potencialização do agronegócio, principalmente na agricultura familiar (Parente, 2003). 

Dentre as principais matérias-primas brasileiras para a produção do biodiesel, destacam-se as 

oleaginosas, como o algodão, dendê, girassol, milho, canola e soja, com possibilidade de 

extração em larga escala. A diversidade de opções para a confecção do biodiesel e a, cada vez 

maior, valorização dos aspectos ambientais e de sustentabilidade dos sistemas produtivos, 

ocasionaram uma preocupação com as propriedades físico-químicas da matéria-prima que 

está diretamente relacionada com a qualidade do produto, influenciando nos projetos de 

plantas de produção de biodiesel, e assim nos custos totais de produção (Campos, 2009). 

Este trabalho, realizado no laboratório de química da Faculdade Boa Viagem, apresenta 

metodologias alternativas simples para caracterização de algumas propriedades físico-

químicas de óleos vegetais, que tanto afetam na cinética química da reação para produção de 

biodiesel, e em sua utilização, prevendo as características do biodiesel. 

Para este trabalho foram selecionados os óleos vegetais de girassol, canola, soja e milho, 

realizando ensaios físico-químicos para medição da viscosidade cinemática, índice de acidez, 

índice de saponificação, índice de refração e densidade relativa. 

2. Revisão bibliográfica 

2.1 Os biocombustíveis e a matriz energética brasileira 

A maior parte da energia consumida no mundo provém do petróleo, do carvão e do gás 

natural. Com o esgotamento dessas fontes naturais de biomassa, em especial energia fóssil, 

sobretudo de sua impossibilidade de renovação, há uma motivação para o desenvolvimento de 

tecnologias que permitam utilizar fontes de energia renováveis e ecologicamente corretas. 

Estes representam um grande potencial principalmente por serem substitutos naturais de 

combustíveis líquidos derivados do petróleo como a gasolina e o óleo diesel.  

Pelo Balanço Energético Nacional (BEN) de 2010, o Brasil apresenta uma matriz de geração 

elétrica de origem predominantemente renovável, sendo que a geração interna hidráulica 

responde por montante superior a 76% da oferta. Somando as importações, que 

essencialmente também são de origem renovável, pode-se afirmar que aproximadamente 85% 

da eletricidade no Brasil em 2009 é oriunda de fontes renováveis, sem considerar que parte da 

geração térmica é originada de biomassa. O BEN 2010 também mostra a diminuição da 

dependência do Brasil ao Petróleo externo com os anos, e, também, a diminuição a 

dependência da energia total exportada. Mostrando assim, que cada vez mais o Brasil torna-se 

independente da exportação da energia externa graças, dentre outros, ao aumento na utilização 
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de fontes renováveis de energia. A utilização de energia renovável é possível graças ao grande 

investimento em pesquisas e tecnologias.  

Cerca de 45% da energia e 18% dos combustíveis consumidos no Brasil já são renováveis. No 

resto do mundo, 86% da energia vêm de fontes energéticas não-renováveis. Pioneiro mundial 

no uso de biocombustíveis, o Brasil alcançou uma posição almejada por muitos países que 

buscam fontes renováveis de energia, como alternativas estratégicas ao petróleo. 

Desde 01 de janeiro de 2010, o óleo diesel comercializado em todo o Brasil contém 5% de 

biodiesel. Esta regra foi estabelecida pela Resolução nº 6/2009 do Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE), publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 26 de outubro 

de 2009, que aumentou de 4% para 5% o percentual obrigatório de mistura de biodiesel ao 

óleo diesel. A contínua elevação do percentual de adição de biodiesel ao diesel demonstra o 

sucesso do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel e da experiência acumulada 

pelo Brasil na produção e no uso em larga escala de biocombustíveis. 

O Brasil está entre os maiores produtores e consumidores de biodiesel do mundo, com uma 

produção anual, em 2010, de 2,4 bilhões de litros e uma capacidade instalada, no mesmo ano, 

para cerca de 5,8 bilhões de litros. 

A produção e o uso do biodiesel no Brasil propiciam o desenvolvimento de uma fonte 

energética sustentável sob os aspectos ambiental, econômico e social e também trazem a 

perspectiva da redução das importações de óleo diesel, gerando divisas para o País.  

Os benefícios ambientais podem, ainda, gerar vantagens econômicas. O país poderia 

enquadrar o biodiesel nos acordos estabelecidos no Protocolo de Kyoto e nas diretrizes dos 

mecanismos de desenvolvimento limpo, já que existe a possibilidade de venda de cotas de 

carbono através do Fundo Protótipo de Carbono, pela redução das emissões de gases 

poluentes e também créditos de "seqüestro de carbono", através do Fundo Bio de Carbono, 

administrados pelo Banco Mundial (Campos, 2009). 

Com a ampliação do mercado do biodiesel, milhares de famílias brasileiras são beneficiadas, 

principalmente agricultores do semi-árido brasileiro, com o aumento de renda proveniente do 

cultivo e comercialização das plantas oleaginosas utilizadas na produção do biodiesel. 

De acordo com o boletim mensal do biodiesel, em 2009 o montante de B100 produzido no 

país atingiu 1.608.053 m³ contra 1.167.128 m³ do ano anterior. Com isto, verificou-se 

aumento de 37,8% no biodiesel disponibilizado no mercado interno. A seleção da matéria 

prima é a decisão mais importante a ser tomada já que o custo da mesma representa entre 60 e 

80% do custo total de produção do biodiesel. 

2.2 O biodiesel 

O combustível denominado biodiesel apresenta vantagens quanto à produção e utilização já 

sobejamente conhecidas. Estas vantagens poderão ser ampliadas, pelo aproveitamento da 

grande biodiversidade que o país apresenta, pois as muitas espécies capazes de produzir 

biodiesel crescem bem nos diversos territórios do nosso solo agrícola. Essa diversificação 

pode garantir a continuidade da produção de biodiesel especialmente por fazer a salvaguarda 

de quebras de safra, perdas sazonais, etc. 

Uma das etapas fundamentais na cadeia do Biodiesel corresponde ao processo de produção do 

mesmo, onde devem ser assegurados alguns aspectos de eficiência energética de produção e 

qualidade do biodiesel produzido, conforme padrões previamente estabelecidos por órgão 

reguladores. Estes aspectos dependem fortemente do tipo de matéria prima usada, do processo 

tecnológico utilizado, das condições operacionais da planta, etc. Uma planta de biodiesel é 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/folder_resolucoes/resolucoes_cnpe/2009/rcnpe%206%20-%202009.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=4231
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formada por um conjunto de equipamentos que transformam óleos vegetais ou animais num 

óleo combustível com propriedades semelhantes ao óleo Diesel mineral. Isto é feito através de 

um processo químico conhecido como transesterificação, que corresponde a uma reação entre 

o óleo e um álcool na presença de um catalisador e do qual resulta um éster (o biodiesel) e 

glicerol (Campos, 2009). 

A transesterificação parece ser a melhor alternativa para a utilização dos óleos vegetais como 

alternativa ao diesel fóssil. Isto porque as características dos ésteres de ácidos graxos 

(biodiesel) são muito próximas das do diesel fóssil. Além do mais, os ésteres metílicos e 

etílicos de ácidos graxos podem ser queimados diretamente em motores diesel, sem ser 

necessário qualquer modificação do motor (Campos, 2009). 

Produzir o biodiesel é um processo extremamente simples, porém produzi-lo dentro das 

especificações de forma a tender os requisitos de controle e mercado exigidos pelos motores 

de ciclo diesel modernos, é bem mais complexo. Enfim, o biodiesel quando adequadamente 

produzido, sempre deve superar as especificações contidas nas normas, que encontram a sua 

maior utilidade, com instrumento de fiscalização contra adulterações do produto. 

2.3 Potencialidades para produção de biodiesel 

As matérias-primas para a produção de biodiesel são: óleos vegetais, gordura animal, óleos e 

gorduras residuais. Óleos vegetais e gorduras são basicamente compostos de triglicerídeos, 

ésteres de glicerol e ácidos graxos.  

Entre as culturas temporárias, podemos destacar a soja, o girassol e a canola.  

A soja, apesar de ser maior fonte de proteína que de óleo, essencial para alimentação, é a 

matéria-prima mais utilizada no esforço de produção de biodiesel no Brasil. Uma das 

principais características do óleo de soja é que o mesmo possui originalmente um odor 

pronunciado. Isto exige que ele passe sempre por um processo de desodorização, última etapa 

do processo de refinação. Quando refinado, ele apresenta um aspecto límpido e uma cor 

levemente amarelada, bem como odor e sabor característicos. Dentre os óleos, é o que 

apresenta o maior teor de gorduras saturadas, possui bom percentual de gorduras 

monoinsaturadas e poliinsaturadas, sendo por isso, indicado para frituras.  

A soja é a oleaginosa mais utilizada para produção de biodiesel no Brasil, na ordem de quatro 

vezes mais que a gordura bovina em segundo lugar, mostrando certa dependência do Brasil na 

produção de biodiesel a partir da soja como matéria-prima. 

A cultura de maior destaque mundial para a produção de biodiesel é a da canola. O óleo de 

canola é a principal matéria-prima para produção de biodiesel na Europa. A produtividade, 

situada entre 350 e 400 kg de óleo por hectare, tem sido considerada satisfatória para as 

condições européias.  

O óleo de milho é obtido por processo de extração e refino e possui um aspecto límpido, de 

cor amarelo-claro e com odor e sabor característicos. O ácido graxo mais abundante no óleo 

de milho é o linoléico, que pode chegar a 50% ou mais do total. O ácido linolênico é 

altamente sujeito à oxidação e está presente em pequena percentagem neste óleo, se 

comparado com o de soja. 

O óleo de girassol apresenta aspecto límpido, cor amarelo-dourado claro e odor e sabor suave 

característicos. Das sementes do girassol se extrai um óleo com um ótimo rendimento em 

torno de 48 a 52%. Este óleo possui um alto teor de ácido linoléico (Parente, 2003). 

A composição química e as propriedades do biodiesel dependem da sua constituição, 

nomeadamente do comprimento e do grau de saturação dos ácidos graxos e do álcool 



 

 XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no  

Cenário Econômico Mundial 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011. 

 

 

 

6 

 

utilizados no seu fabrico. Assim, podem-se prever algumas propriedades do biodiesel 

conhecendo as propriedades do óleo que será utilizado para produzir o mesmo. Para esta 

finalidade, muitos parâmetros físicos e/ou químicos são monitorados como acidez, densidade, 

índice de refração, viscosidade, índice de saponificação, entre outros. 

2.4 Propriedades dos biodieseis e respectivas influências na produção e na utilização 

As propriedades fluidodinâmicas de um combustível, importantes no que diz respeito ao 

funcionamento de motores de injeção por compressão (motores diesel), são a viscosidade e a 

densidade. Tais propriedades exercem grande influência na circulação e injeção do 

combustível. Afortunadamente, as propriedades fluidodinâmicas do biodiesel, 

independentemente de sua origem, assemelham-se as do óleo diesel mineral, significando que 

não é necessário qualquer adaptação ou regulagem no sistema de injeção dos motores. 

A viscosidade, que é uma medida da resistência da vazão de um líquido associada à fricção ou 

atrito interno de uma parte do fluido que escoa sobre outra, afeta a atomização do combustível 

no momento de sua injeção na câmara de combustão e, em última análise, a formação de 

depósitos no motor. A alta viscosidade ocasiona heterogeneidade na combustão do biodiesel, 

devido à diminuição da eficiência de atomização na câmara de combustão, ocasionando a 

deposição de resíduos nas partes internas do motor. Quanto maior a viscosidade, maior a 

tendência do biodiesel em causar tais problemas. A alta viscosidade é a principal propriedade 

combustível que justifica a razão do abandono relativamente generalizado do emprego de 

óleos vegetais puros como combustíveis alternativos ao diesel fóssil.  

A densidade do biodiesel está diretamente ligada com a estrutura molecular das suas 

moléculas. Quanto maior o comprimento da cadeia carbônica do alquiléster, maior será a 

densidade, no entanto, este valor decrescerá quanto maior forem o número de insaturações 

presentes na molécula. A presença de impurezas também poderá influenciar na densidade do 

biodiesel como, por exemplo, o álcool ou substâncias adulterantes. 

A densidade de líquidos pode ser determinada por medidas da massa do líquido que ocupa um 

volume conhecido (picnometria) e por métodos de flutuação baseados nos princípios de 

Arquimedes. A densidade pode ser medida por um aparelho chamado de picnometro. É um 

aparelho que tem por objetivo medir a massa específica de líquidos, existem vários tipos de 

picnometro, no entanto, utilizamos o que possui um tubo na parte inferior mais larga e uma 

gradação na parte mais estreita. Quando se aumenta a temperatura de um determinado 

fragmento de matéria, tem-se um aumento do volume fixo desta, pois haverá a dilatação 

ocasionada pela separação dos átomos e moléculas. Ao contrário, ao se diminuir a 

temperatura, tem-se uma diminuição deste volume fixo. A quantidade de massa existente num 

dado volume é chamada de massa volúmica. Quando a matéria se expande, sua massa 

volúmica diminui e quando a matéria se contrai, sua massa volúmica aumenta. Como é 

característica de cada substância, a densidade tem um importante papel nas indústrias de 

alimentos, tais como na determinação da densidade de óleos , é possível, através dela, 

verificarmos se houve adulteração nos produtos com a adição de água ou substâncias 

dissolvidas dentro das amostras (presença de contaminantes). 

A questão da estabilidade à oxidação afeta a qualidade do biodiesel, principalmente em 

decorrência de longos períodos de armazenamento. Estudos mostram que a viscosidade, 

índice de acidez e densidade aumentaram em amostras estocadas por 2 anos enquanto que o 

calor de combustão diminui. Em princípio, e a experiência prática demonstra que a 

corrosividade do biodiesel neutro é zero, e que, com acidez elevada o biodiesel apresenta-se 

como corrosivo, existindo uma correlação entre o número de acidez e a corrosividade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Volume
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dilata%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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O teor de acidez é uma das principais características que confere qualidade aos óleos vegetais. 

Vários fatores podem influenciar a acidez de um óleo vegetal, mas o principal é o tratamento 

dado ainda às sementes durante a colheita e armazenamento. Assim, a acidez está diretamente 

relacionada com a qualidade da matéria-prima, com o processamento e, principalmente, com 

as condições de conservação dos óleos vegetais. O monitoramento da acidez no biodiesel é de 

grande importância durante a estocagem, na qual a alteração dos valores neste período pode 

significar a presença de água. O método recomendado pela EN 14214 é o EN 14104, que 

utiliza uma solução alcoólica de KOH como titulante e fenolftaleína como indicador, 

estabelecendo limites máximos de acidez de 0,5 mg de KOH/g. 

O índice de refração é um parâmetro físico não menos importante que os químicos para 

garantir a qualidade dos óleos. O índice de refração é a relação existente entre a velocidade da 

luz no ar e no meio. Ele varia na razão inversa da temperatura e tende a aumentar com o grau 

de insaturação dos ácidos graxos constituintes dos triglicerídeos. O índice de refração é 

característico para cada tipo de óleo, dentro de certos limites. Está relacionado com o grau de 

saturação das ligações, mas é afetado por outros fatores tais como: teor de ácidos graxos 

livres, oxidação e tratamentos térmicos.  

3. Metodologia experimental 

3.1 Índice de Acidez 

É definido como a quantidade em mg de hidróxido de potássio necessária para neutralizar os 

ácidos graxos livres contidos em 1 grama de óleo ou gordura. 

Uma alíquota (2 gramas) do alimento gorduroso é dissolvida em uma solução de álcool-éter 

titulada com álcali (KOH 0,1 M) em presença de indicador fenolftaleína até a solução ficar 

rósea, como mostra a figura 1: 

  

(a) (b) 

Figura 1 – (a) análise titrimétrica do índice de acidez de uma amostra de óleo; (b) solução titulada com coloração 

rósea 

A partir do volume de titulante, a eq. 1 foi utilizada para determinar o índice de acidez: 

amostra

c

Ac
m

fV
I

11,561,0 
  (eq.1) 

Onde, V é volume de titulante; fc é o fator de correção da solução titulante; e, mamostra é a 

massa de amostra do óleo. 

3.2 Índice de Saponificação 

O índice de saponificação é definido como a quantidade em mg de hidróxido de potássio 

necessária para saponificar totalmente 1 grama de óleo ou gordura. O valor obtido indica 

indiretamente a quantidade em peso de ácidos graxos, obtidos após saponificação, pois é 
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inversamente proporcional ao peso molecular médios dos ácidos graxos dos glicerídeos 

presentes. É importante para demonstrar a presença de óleos ou gorduras de alta proporção de 

ácidos graxos de baixo peso molecular em mistura com outros óleos e gorduras. O óleo é 

saponificado por meio de uma solução alcoólica de hidróxido de potássio 0,5 M. O excesso de 

álcali não utilizado para a saponificação é dosado por meio de uma solução de ácido 

clorídrico 0,5 M. A diferença entre a prova em branco e o problema nos dá a quantidade de 

hidróxido de potássio utilizado na saponificação do alimento lipídico. 

Foram pesados 2 gramas da amostra e adicionada uma solução alcoólica de KOH 0,5 M com 

indicador fenolftaleína. A amostra foi colocada para aquecimento por 30 minutos com o 

auxílio de uma chapa de aquecimento e em refluxo, como mostra a figura 2.  

  

(a) (b) 

Figura 2 – (a) amostras de óleos com solução de KOH 0,5 M e indicador fenolftaleína em refluxo na chapa de 

aquecimento com agitação magnética; (b) solução titulada até perder a coloração rósea. 

Foi titulado a quente o excesso de potassa com ácido clorídrico 0,5 M até que a coloração 

rósea desaparecesse. Efetuou-se paralelamente uma titulação em branco nas mesmas 

condições, mas sem a presença de lipídeo. A diferença entre o volume de HCl gastos nas 

titulações é equivalente á quantidade de potássio gasto na saponificação.A partir da diferença 

do volume de titulante na titulação em branco e com a amostra, a eq. 2 foi utilizada para 

determinar o índice de saponificação (mg KOH/ g amostra): 

amostra

S
m

ba
I

11,565,0)( 
 (eq. 2) 

Onde, a é volume de titulante gasto na titulação em branco; b é volume de titulante gasto na 

titulação com amostra; e, mamostra é a massa de amostra do óleo. 

3.3 Viscosidade Cinemática 

A viscosidade cinemática foi medida utilizando um viscosímetro Cup-Ford, como mostra a 

fig. 3 

    

(a) (b) (c) (d) 

Figura 3 – (a) nivelamento do viscosímetro; (b) orifícios de diâmetros diferentes; (c) fechamento do orifício e 

vaso preenchido com amostra; (d) escoamento da amostra pelo viscosímetro 



 

 XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no  

Cenário Econômico Mundial 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011. 

 

 

 

9 

 

Primeiramente, com o aparelho limpo, escolhe-se e coloca-se o orifício adequado para a 

medida. Nivela-se o aparelho com o auxílio de nível de bolha e dos dois reguladores situados 

nos pés. Fecha-se o orifício com o dedo, preenche-se o copo até o nível mais elevado. Retira-

se o excesso com uma placa plana de vidro. Retira o dedo do orifício simultaneamente ao 

início da contagem do cronômetro. Anota-se o tempo em segundos na primeira interrupção de 

fluxo de escoamento. O procedimento foi realizado em triplicata, limpando-se todos os 

componentes entre a coleta de cada amostra. 

A tabela 1 mostra as expressões da viscosidade cinemática para cada tipo de orifício. 

Orifício Expressão da Viscosidade Cinemática 

2 008,57007,0388,2 2  ttv  (eq.3) 

3 200,15314,2  tv  (eq.4) 

4 300,17846,3  tv  (eq.5) 

Tabela 1 – Expressões da viscosidade cinemática para diferentes orifícios do viscosímetro de cup-ford 

O viscosímetro deve ser aferido usando, no mínimo, três óleos minerais padronizados de 

viscosidade conhecida a 25°C. Construir curva de aferição do aparelho com base nos valores 

obtidos dos três óleos e determinar os desvios com base num gráfico padrão da literatura. 

Caso o desvio seja inferior a 3% - pode-se utilizar o aparelho normalmente. Entre 3% e 12% - 

deve-se ser corrigido através da curva de desvio. Acima de 12% - troca do orifício e 

reaferição do viscosímetro. 

3.4 Densidade Relativa 

Inicialmente, pesou-se o picnômetro seco e sem amostra, em uma balança analítica, para obter 

o peso do mesmo. Após colocar a amostra do óleo, pesou-se o conjunto picnômetro com 

amostra e medindo a temperatura ambiente. Então, colocou-se o conjunto em banho Maria até 

alcançar a temperatura de 80 
o
C. Nas temperaturas de 40

 o
C, 60

 o
C e 80 

o
C, retirou-se o 

conjunto do banho-maria, limpando a área externa do picnômetro com acetona para tirar o 

excesso de óleo que esborrou para a superfície externa pela expansão do óleo devido ao 

aquecimento, e pesou-se o conjunto para obtenção da densidade naquela temperatura, pela eq. 

6, sabendo que o volume do picnômetro é de 50 mL. E assim, repetiu-se o experimento duas 

vezes para cada óleo.  

volume

massa
densidade   (eq. 6) 

A figura 4 mostra o sistema montado no laboratório para a obtenção da densidade relativa. 

  

(a) (b) 

Figura 4 – (a) Sistema de aquecimento por banho-maria e pesagem para obtenção dos valores das densidades 

relativas dos óleos em função da temperatura; (b) Picnômetro com amostra de óleo em banho-maria com 

termômetro para acompanhamento da temperatura 

3.5 Índice de Refração 
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Inicialmente foi feito o ajuste da aparelhagem. Ajustou-se previamente a aparelhagem Abbe 

com água destilada a 25 
o
C. O instrumento foi calibrado seguindo as instruções do fabricante 

com líquido de pureza e índice de refração conhecido, ou em alguns casos, pode ser utilizado 

um prisma de vidro de índice de refração teórico de 1,33250 a 25 
o
C. Certificado a pureza 

(limpeza e umidade) dos primas, colocou-se uma amostra do óleo com a ajuda de uma pipeta 

no prisma inferior. Fechamos o prisma e, com o auxílio da trava de segurança, deixou-se a 

solução descansar por 1 minuto após travar os prismas. Ajustou-se o aparelho para obter a 

leitura mais precisa possível, e então, foi determinado o índice de refração. Finalizando, 

limpou-se os prismas com éter de petróleo em algodão. A figura 5 mostra os principais 

componentes do refratômetro Abbe, e a limpeza dos prismas com éter de petróleo em 

algodão. 

  

(a) (b) 

Figura 5 – (a) Componentes do refratômetro Abbe; (b) limpeza com éter de petróleo em algodão nos primas 

4. Resultados e discussão 

4.1 Índice de Acidez 

A tabela 2 mostra os resultados das análises em triplicata para a determinação do índice de 

acidez, em mg de KOH/g,  indicando o erro da análise para cada óleo. 

Óleo mamostra, g Vtitulante, mL IAC, mg de KOH/g Erro, % 

Soja 2,016 2,014 2,020 22,2 22,2 22,3 61,980 0,127 

Milho 2,000 2,017 2,003 22,0 22,3 22,5 62,574 0,828 

Girassol 2,003 2,015 2,014 22,1 22,3 22,3 62,168 0,191 

Canola 2,022 2,014 2,016 22,2 22,3 22,3 62,057 0,461 

Tabela 2 – Resultados das triplicatas para cálculo do índice de acidez com erro da análise 

Pela tabela 2, observa-se que o óleo com maior índice de acidez é o de milho e o óleo de soja 

possui o menor índice de acidez. E o erro da análise para o óleo de milho foi o com valor mais 

alto, porém, bastante satisfatório. 

4.2 Índice de Saponificação 

A tabela 3 mostra os valores de massa da amostra, volume gasto na titulação em branco e com 

HCl, na metodologia descrita na seção 3.2, para determinação do índice de saponificação de 

óleos. 

Óleo mamostra, g Vtitulante, mL Vbranco, mL 

Soja 2,018 2,010 2,012 8,0 7,3 6,8 17,6 17,6 17,6 

Milho 2,016 2,010 2,015 6,9 6,7 7,2 17,6 17,6 17,6 

Girassol 2,017 2,019 2,017 7,5 8,1 8,3 17,6 17,6 17,6 

Canola 2,023 2,015 2,02 8,4 9,2 8,4 17,6 17,6 17,6 

Tabela 3 – Valores das massas da amostras, volumes de titulante gastos na titulação em branco e com HCl para 

determinação do índice de saponificação de óleos 

A tabela 4 mostra os valores dos índices de saponificação dos óleos com indicação do erro das 

análises. 
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Óleo IS Erro, % 

Soja 142,327 6,047 

Milho 148,156 2,478 

Girassol 133,686 4,339 

Canola 123,862 4,991 

Tabela 4 – Valores dos índices de saponificação dos óleos com indicação do erro das análises 

Pela tabela 4, observa-se que o óleo com menos índice de saponificação é o óleo de canola, e 

o óleo com maior índice de saponificação é o de milho. Os erros das análises foram 

relativamente altos, devido ao condensador utilizado para a realização o refluxo da 

metodologia descrita na seção 3.3, não ser o adequado para o mesmo. 

4.3 Viscosidade Cinemática 

A tabela 5 mostra os valores de tempo, em segundo, com indicação do erro experimental para 

cada orifício. 

Óleo 

Orifício 2 Orifício 3 Orifício 4 

tempo, s 
erro 

% 
tempo, s 

erro 

% 
tempo, s 

erro 

% 

Soja 118 117 118 0,5 48 47 47 1,2 19 19 19 0,0 

Milho 128 134 133 2,4 53 52 53 1,1 21 21 21 0,0 

Girassol 128 132 127 2,1 51 50 50 1,1 20 20 20 0,0 

Canola 134 134 136 0,9 54 54 54 0,0 22 21 21 2,7 

Tabela 5 – Tempos de escoamento medidos em triplicata nos orifícios para cada óleo para determinação da 

viscosidade cinemática 

Pela tabela 5, observa-se que os erros foram relativamente baixos, mostrando que o 

viscosímetro de cup-ford é bastante adequado para medição da viscosidade cinemática de 

óleos. 

A tabela 6 mostra os valores das viscosidades cinemáticas dos referidos óleos, para os 3 

diferentes orifícios utilizados, calculados pelas equações 3, 4 e 5. 

Óleo 
Orifício 2 Orifício 3 Orifício 4 

v, mm
2
/s v, mm

2
/s v, mm

2
/s 

Soja 127,06 94,33 55,77 

Milho 136,06 106,67 63,47 

Girassol 134,56 101,27 59,62 

Canola 137,63 109,76 64,75 

Tabela 6 – Valores das viscosidades cinemáticas dos óleos para diferentes orifícios 

Pela tabela 6, observa-se que os valores das viscosidades do mesmo óleo foram diferentes em 

orifícios diferentes, sugerindo que existe um dos 3 orifícios é mais adequado para a 

determinação da viscosidade cinemática de óleos vegetais. Entretanto, pode-se observar que 

independente do diâmetro do orifício, o óleo de canola possui a maior viscosidade cinemática, 

seguido do óleo de milho, girassol e soja. 

4.4 Densidade Relativa 

As tabelas 7, 8, 9 e 10 mostram os valores das densidades relativas dos óleos de girassol, soja, 

milho e canola, respectivamente, com indicação do erro experimental. 

Temperatura (°C) Massa (g) Densidade (g/cm³) Dens.média Erro% 

26 47,806 46,707 0,956 0,934 0,945 1,646 

40 46,588 46,357 0,932 0,927 0,930 0,380 

60 46,55 45,738 0,931 0,915 0,923 1,226 
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80 46,404 45,049 0,928 0,901 0,915 2,088 

Tabela 7 – Densidade relativa do óleo de girassol em diferentes temperaturas, com indicação do erro 

experimental 

 

 

 

Temperatura (°C) Massa (g) Densidade (g/cm³) Dens.média Erro% 

26 47,407 47,765 0,948 0,955 0,952 0,520 

40 47,047 47,436 0,941 0,949 0,945 0,599 

60 46,399 46,789 0,928 0,936 0,932 0,607 

80 45,577 46,116 0,911 0,922 0,917 0,849 

Tabela 8 – Densidade relativa do óleo de soja em diferentes temperaturas, com indicação do erro experimental 

Temperatura (°C) Massa (g) Densidade (g/cm³) Dens.média Erro% 

26 46,509 46,626 0,930 0,932 0,931 0,152 

40 46,212 46,364 0,924 0,927 0,926 0,229 

60 46,210 45,657 0,924 0,913 0,919 0,847 

80 45,995 44,991 0,920 0,900 0,910 1,554 

Tabela 9 – Densidade relativa do óleo de milho em diferentes temperaturas, com indicação do erro experimental 

Temperatura (°C) Massa (g) Densidade (g/cm³) Dens.média Erro% 

26 47,148 47,113 0,943 0,942 0,943 0,075 

40 46,790 46,864 0,936 0,937 0,937 0,076 

60 46,146 46,129 0,923 0,922 0,923 0,077 

80 45,445 45,443 0,909 0,909 0,909 0,000 

Tabela 10 – Densidade relativa do óleo de canola em diferentes temperaturas, com indicação do erro 

experimental 

Pelas tabelas 7, 8, 9 e 10, é possível observar que a densidade é inversamente proporcional a 

temperatura. Ou seja, a medida que aumentou-se a temperatura, a densidade decresceu, como 

mostra o gráfico da figura 6. 

 

Figura 6 – Gráfico das densidades em função da temperatura para o óleo de girassol, soja, milho e canola. 

Pelo gráfico da figura 6, observa-se que o óleo de canola é o óleo com maior sensibilidade a 

temperatura. Ou seja, o óleo de canola foi o óleo que teve a maior queda do valor de 

densidade quando aumentou-se a temperatura.  

4.5 Índice de Refração 
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 A tabela 11 apresenta os valores do índice de refração medidos utilizando a metodologia 

descrita na seção 3.5 para os óleos estudados. 

Óleo Índice de Refração 

Canola 1, 4710 

Girassol 1, 4730 

Milho 1, 4715 

Soja 1, 4735 

Tabela 11 – Valores medidos dos índices de refração dos óleos de canola, girassol, milho e soja a 26 
o
C 

Pela tabela 11, observa-se que os índices de refração os referidos óleos são bastantes 

próximos. 

5. Conclusão 

Apesar dos óleos de soja, milho, girassol e canola possuírem valores de índice de acidez 

bastante próximos, os respectivos índices de saponificação foram bastantes diferentes. 

Lembrando que o índice de saponificação é importante para demonstrar a presença de óleos 

ou gorduras de alta proporção de ácidos graxos de baixo peso molecular em mistura com 

outros óleos e gorduras, podemos afirmar que nos óleos com maior índice de saponificação 

existe a maior probabilidade do catalisador básico da reação de transesterificação reagir com 

os ácidos graxos de baixo peso molecular para formar sabão, diminuindo o rendimento da 

reação. Então, neste caso, deve-se usar um excesso maior de álcool para evitar a formação de 

sabão ao invés de biodiesel. 

Como os valores do índice de acidez foram semelhantes, pode-ser dizer que a característica 

corrosiva entre os óleos são semelhantes. E, também, pode-se dizer que o pré-tratamento do 

óleo para produção de biodiesel, através da reação de neutralização para retirada dos ácidos 

livres, também será semelhante não diferenciando no custo da produção entre os óleos. 

Os óleos com baixa densidade e baixa viscosidade são os preferidos para a produção de 

biodiesel, como também, os biodieseis de baixa densidade e viscosidade dão melhor 

rendimento e vida útil aos motores do ciclo diesel, pelos motivos descritos anteriormente na 

revisão bibliográfica. Outra questão importante é a influência destas propriedades no 

escoamento em tubulações, causando maiores perdas de carga, aumentando assim o consumo 

energético do processo de transporte, e assim, causando uma diminuição na eficiência do 

processo. 

Outra questão importante do estudo da influência da temperatura na viscosidade e na 

densidade do óleo é que o aumento da temperatura ocasiona uma maior homogeneidade da 

solução durante a reação de transesterificação, melhorando o rendimento da reação. Porém, 

deve-se quantificar esse aumento no rendimento da reação, para não haver um gasto 

desnecessário com o excesso de aquecimento. 

Sabendo que o índice de refração aumenta com o grau de insaturação dos ácidos graxos 

constituintes dos triglicerídeos, e que a proporção de ácidos graxos saturados e insaturados 

nos óleos de soja, girassol, milho e canola é semelhante, então os valores de índice de refração 

mostraram um comportamento esperado. Mostrando assim, ser uma metodologia de análise 

confiante para o estudo comparativo entre o grau de insaturação de diferentes espécies de 

óleos. Já que os óleos com maior grau de insaturações possuem menor estabilidade oxidativa, 

podemos utilizar a refratometria como metodologia de estudo da estabilidade oxidativa das 

diferentes espécies de óleos e, também, de biodieseis. 
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